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MISTROVSTVÍ ČR
HORSKÝCH KOL POPRVÉ
V HLINSKU

VE DNECH 19. – 22.7. zažilo Hlinsko vrchol bikové sezony. Na startu na náročné technické trati na
sjezdovce se sešla celá česká špička ve všech kategoriích. Závody provázela bouřlivá divácká kulisa,
fanoušci hnali v náročných výjezdech bikery k maximálním výkonům. Vítězem v kategorii Elite muži se
stal Ondřej Cink (na fotografii), který zdolal osm okruhů za 1:31:30 h. Hlineckým fanouškům udělali
velkou radost místní odchovanci Jakub Kučera, který dojel 3. v kategorii junioři, Marek Rauchfuss obsadil 5. místo v kategorii Elite a Filip Adel vybojoval 8. místo rovněž v kategorii Elite.

Hlavní změnou letošních
Adámkových folklorních slavností
je spojení dětských a dospělých
souborů. ...9

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

5. září 2019

Slovo starosty

Mistrovství republiky v olympijském sportu se v Hlinsku
nekoná každý měsíc. Červenec
byl tedy z tohoto pohledu pro
město výjimečný. Třetí prázdninový týden totiž hostilo
Hlinsko Mistrovství ČR horských kol. Tři závodní dny,
téměř 900 (!) jezdců a několik
tisíc návštěvníků. Ale hlavně –
skvěle zvládnutá organizace ze
strany týmu vedeného Petrem
Svobodou. Důkazem spokojenosti je i skutečnost, že pohárová klání v tomto olympijském
sportu by se měla na hlineckých
tratích konat i v následujících
letech. Prostě úspěch! Jsem velmi rád, že Hlinsko mohlo být
hrdým hostitelem tak významného sportovního podniku a že
jako radnice jsme jej finančně
podpořili. Byl to nepochybně
správný krok. Děkuji všem, kteří
se na této skvělé akci podíleli, a
osobně věřím, že našemu městu
přinese – řečeno sportovní terminologií – v budoucnu spoustu
kladných bodů.
Prázdniny ovšem nepřinášejí
jen příležitosti ke sportovnímu
vyžití. Jsou také časem mnoha
dalších zážitků a dobrodružství,
která v jiných obdobích roku
člověk nezažije. Jistě jste i letos
mnohá vzrušující dobrodružství
prožili a další na Vás nepochybně čekají i ve druhé polovině prázdnin. Přeji Vám
spoustu krásných zážitků. Mějte
úspěšný srpen a děkuji za podporu. Miroslav Krčil
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Jak probíhají velké investiční akce v Hlinsku

PRÁCE NA STAVBĚ KOUPACÍHO BIOTOPU jsou v plném proudu. „Rostou budovy provozního zázemí, připraven je korpus pro čistící technologii a
pracuje se i v samotném tělese koupacího bazénu,“ popisuje aktuální stav starosta Miroslav Krčil.

BUDOVA B ZŠ RESSLOVA A BUDOVA BÝVALÉ MŠ KARA. Práce v plném proudu... jedny z investic, které realizuje Hlinsko s podporou dotací. Jde o
komplexní rekonstrukci budov celkově za více než 15 mil. korun.

REKONSTRUKCE HŘBITOVA. Hlinecká radnice pokračuje v komplexní rekonstrukci městského hřbitova. Nové cesty, rozvody vody, zeleň, veřejné
osvětlení a lavičky i další mobiliář – to vše přijde na více než 10 milionů korun. Práce mají být hotové do konce září.
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Studenti gymnázia navštívili italské Benátky
V pondělí 3. června jsme kolem šesté hodiny večer vyrazili
na jih. Naším cílem byly italské
Benátky a ostrovy v Benátské
laguně. Cesta autobusem
uběhla poměrně rychle a my
jsme brzy ráno dorazili do železniční stanice Mestre, odkud
jsme dojeli vlakem do Benátek.
Celé úterý jsme poznávali
krásy této perly Jadranu. Naše
první návštěva směřovala na
náměstí Piazza San Marco, což
je samotné centrum města. Zde
jsme viděli Dóžecí palác, Nové a
Staré prokuracie, Hodinovou
věž a hlavně jsme si zevnitř i z
vnějšku pozorně prohlédli velkolepou stavbu – Baziliku Sv.
Marka. Díky návštěvě další dominanty, Zvonice, se nám otevřel překrásný výhled na celé
Benátky. Měli jsme možnost
ochutnat i nejlepší zmrzlinu
v Benátkách. Procházky tímto
městem, protkaném sítí kanálů
s gondolami, byly nezapomenutelným zážitkem. Kouzlo Benátek na nás dýchalo na každém kroku. Navštívili jsme i
známé mosty, například most
Rialto, o kterém se říká, že je to
romantika oděná do kamene.

Vpodvečer, po příjezdu do
hotelu Venezia v Lido di Jesolo,
jsme se vypravili na procházku
k pobřeží a většina z nás využila
příležitost a vykoupala se v
teplém klidném moři. Večer si
někteří pochutnali na místní
pizze, jiní vyplnili čas procházkou po večerním přímořském
korzu.
Druhý den jsme navštívili
přilehlé ostrovy Benátek, na
které jsme se dopravili lodí.
První zastávka byla na ostrově

Burano. Tento ostrov je opravdu překrásný, již z dálky nás
zaujaly nádherné pestrobarevné fasády domů a zblízka nás
nadchla dovednost místních
krajkářek. Dalším navštíveným
ostrovem byl ostrov Murano,
ostrov sklářů. Zde jsme si prohlédli sklárny a viděli úžasnou
práci místních sklářských mistrů. Naší poslední zastávkou byl
ostrov Torcello, kde leží překrásná katedrála Santa Maria
Assunta a kostel Santa Fosca.

Před katedrálou se mohl každý
vyfotit na Attilově trůnu.
Poté jsme se vydali zpět do
Benátek a zakončili náš výlet
projížďkou po kanále Grande
a návštěvou Akademie, zdejší
nejvyhlášenější galerie, kde
jsme mohli obdivovat originály
Leonarda da Vinciho a benátských mistrů Tiziana, Tintoretta, Veroneseho a Giorgioneho.
Nakonec nás čekala cesta domů. Celý pobyt jsme si náramně
užili a všichni doufáme, že se do
Benátek ještě někdy podíváme.
Chtěla bych také poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto pobytu, a hlavně
profesorům, kteří to s námi ve
zdraví přečkali.
Sára Tichá, žákyně 2. C

Zahradní slavnost jsme si všichni užili
V pondělí 24. června uspořádala Mateřská škola, Hlinsko,
Budovatelů letní zahradní slavnost. Od 16 hodin se na školní
zahradě začali scházet rodiče se
svými dětmi.
Ředitelka školy Ludmila Vlčková všechny přivítala a seznámila je s programem. Celá akce
proběhla jako komunitní setkávání v rámci projektu Šablony II z rozpočtu EU. Mateřská
škola je plní již 3. rokem a získává tak nemalé finanční prostředky, které využívá na plat
školní asistentky, na projektové
dny ve škole i mimo školu a na
vzdělávání pedagogických zaměstnanců.
Na hřišti se nejprve představili předškoláci z Duhové třídy,
kteří si pod vedením třídních
učitelek připravili vystoupení
„Koťata“ a předškoláci z dolní
třídy (Šikulové) s vystoupením
„V lidovém tónu.“
Jako host vystoupily dívky
z Tanečního studia Ridendo

(skupina Píďalky), s vystoupením „Roztleskávačky“. Vedoucí
této skupiny je paní Petra Dostálová a vystoupení připravila
slečna Lenka Čepešová. Všechny
formace se divákům moc líbila.
Na balkonech byly pro děti i
dospělé připraveny dílničky.
Děti dle pokynů učitelek malovaly mamince šperk, k němuž
dostaly i šňůrku na krk, dokreslovaly medaile, či dle šablon, pomocí barev na textil a za
asistence rodičů malovaly
vlastní tričko. Na rozloučenou
s naší mateřskou školou dostali
všichni předškoláci medaili,
hranatou čapku a nakonec byli
pasováni na školáky.
Pro děti byly potom připraveny soutěžní disciplíny – překonávání překážkové dráhy,
hod oštěpem, stříkání vodními
pistolemi na cíl, slalom pro koloběžky, nebo jízda s vozíky. Za
splnění úkolu dostávaly sladkou odměnu, nebo samolepku.
K pohybu mohly děti využít i

vybavení zahrady – houpačky,
skluzavky a prolézačky.
Kdo měl hlad, mohl si u připraveného táboráku pod dohledem rodičů opéci uzeninu a
poslechnout hudbu, nebo se u
vchodu občerstvit perníkem a
pitím, které připravily paní ku-

chařky. Počasí nám přálo a zahradní slavnost tak proběhla ke
spokojenosti rodičů, zaměstnanců mateřské školy, ale
hlavně k radosti dětí.
Ludmila Vlčková, ředitelka
MŠ Hlinsko, Budovatelů
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První v České republice – Středoškolské Pébéčko
Hlinecké gymnázium se jako
první střední škola v České republice pustilo ve spolupráci s
Institute H21 Karla Janečka do
středoškolského Pébéčka. Unikátní projekt v Hlinsku je
v tom, že sami studenti si našli
tuto možnost, našli si svoji učitelku, přesvědčili vedení školy a
celý projekt dovedli k úspěšnému konci. Středoškolské Pébéčko je krásným příkladem
dobré demokratické praxe a
přínosem pro všechny zúčastněné strany: studenty, školu i
zřizovatele. Staví most mezi
studenty a vedením školy. Pébéčko, do kterého se mohou
aktivně zapojit všichni studenti,
nejen členové organizačního
týmu, pomůže odhalit, co studenty ve škole trápí a co je
možné změnit, zlepšuje prostředí i atmosféru školy, přináší
postupy s okamžitým, reálným
a měřitelným výsledkem. Studenti se učí nejprve problém
najít a popsat jej, poté hledají
jeho optimální řešení. Naučí se
tak kriticky přemýšlet (ve
smyslu konstruktivní zpětné
vazby), v praxi využít školní
předměty (matematiku při přípravě rozpočtu, češtinu při po-

pisu návrhu, výtvarnou a estetickou výchovu při přípravě
kampaně), učí se finanční gramotnosti, prosazování vlastního názoru, debatě, rozvíjejí
svou kreativitu i prezentační a
argumentační schopnosti. Projekt má přesah i mimo výuku:
definuje, co znamená být sou-

částí komunity, vytrhuje studenty z pasivní role a poskytuje
jim pocit, že jim konečně někdo
naslouchá a že mají příležitost
něco změnit vlastními silami.
Pébéčko systematicky podporuje všímavost vůči okolí a empatii. Vedení školy tak učí studenty demokracii, vytváří pozi-

tivní atmosféru, posiluje důvěru
studentů, mapuje jejich potřeby
a získává zpětnou vazbu, nové
náměty a názory.
A jak to ve skutečnosti probíhalo? Studenti navrhli projekty
ke zlepšení prostředí školy, ve
spolupráci s vedením školy bylo
vybráno 5 projektů a začala
předvolební kampaň, kterou
vymýšlely a realizovaly jednotlivé týmy, následovalo hlasování a vyhlášení výsledku. Vítězem se stal projekt na třídění
odpadků Radka Dostála.
Finanční prostředky na realizaci věnovala Pébéčku Global
Education Initiative z.s.
Realizační tým pod vedením
PaedDr. Kantůrkové ve složení
Šárka Čečetková, Štěpán Pavliš
a Dušan Kastner se naučil základy projektového řízení, komunikaci, vedení týmu, facilitaci workshopů, práci s dobrovolníky nebo zvládání stresu. Po
dokončení projektu obdrželi
členové týmu od Institute H21
certifikát, který mohou využít
jako doklad dalších aktivit a
přiložit jej k přihlášce na vysokou školu.
PaedDr. Dagmar Kantůrková

Monitoring eroze
zemědělské půdy

Aby mladí neutíkali do
velkých měst

Monitoring eroze zemědělské
půdy je dlouhodobý projekt,
který má za cíl zajistit dostatečné a náležité informace o
rozsahu erozních událostí. Data
jsou podkladem pro navrhování
protierozních opatření v rámci
pozemkových úprav, nových
politik v oblasti ochrany půdy a
k využití v soukromé i veřejné
sféře.
Půda je v podstatě neobnovitelným přírodním zdrojem,
který má nejen funkci produkční, ale i ekologickou –
ovlivňuje koloběh látek, má
funkci hydrogeologickou, hydropedologickou, transportní a
transformační.
Na území České republiky je
vodní erozí ohroženo 40 % a
větrnou erozí 15 % zemědělské
půdy. Při erozní události je ornice odplavena nebo odnesena
větrem z polí, což má za následek zanášení koryt toků a ná-

To je hlavní myšlenka nově
vzniklé spolupráce Global Education Initiative z.s., místních
firem a hlineckého gymnázia
zastoupeného výchovnou poradkyní Dr. Kantůrkovou.
Pro úspěšný rozvoj regionu je
potřeba, aby se mladí vzdělaní
lidé vraceli zpět nejen do zdejších firem, ale zapojili se i do
kulturního a sportovního života
města Hlinska.
První vlaštovkou byly stáže 8
žáků třetího ročníku v místních
firmách v době maturitních
zkoušek. Nic neměli ale zadarmo. Museli vypracovat životopis, motivační dopis a absolvovat klasické výběrové řízení.
Žáci poznali, co je náplní urči-

drží a případné zaplavení prostor v blízkosti toku.
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka
Chrudim v rámci projektu
shromažďuje informace o erozních událostech na příslušném
katastrálním území. Získané
informace spravuje, aktualizuje
a eviduje Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i na
webu https://me.vumop.cz.
Aplikace je volně přístupná.
Proto žádáme vlastníky pozemků, hospodařící subjekty,
obyvatele obcí a každého, komu
není lhostejné, že dochází
k úbytku ornice na zemědělských půdách, aby své podněty
zasílali na e-mailovou adresu
Pobočky Chrudim chrudim.pk@spucr.cz, nebo na telefonní číslo 727 966 728.
Podané podněty budou zaneseny do výše zmíněné databáze.

Redakce Hlineckých novin
přeje čtenářům krásné léto a dětem pohodovou druhou polovinu
prázdnin.

tých profesí. Díky této zkušenosti si našli vztah k místním
firmám a v příštím roce si mohou lépe vybrat obor vysoké
školy.
Spolupráce byla navázána s
firmami Příhoda s.r.o., AP JET
Hlinsko s.r.o., AK JUDr. Martin
Pavliš, MIAS OC s.r.o. Firmy si
žáky velice pochvalovaly a některým nabídly další spolupráci
i v době prázdnin. A to je dobrý
start.
V příštím školním roce se
stážemi určitě počítáme a pokusíme se rozšířit nabídku o
další pracoviště.
Dr. Kantůrková, Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko
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PROVAS HLINSKO Z.S.
VĚNOVAL JIŽ 1 150 000 KČ

Předání finančního výtěžku Benefičního plesu 2019 se uskutečnilo v pátek 14.6. na hotelu Styl v Hlinsku. Pořadatel plesu, PROVAS HLINSKO z.s., předal na dobročinné a charitativní účely částku 300 000
Kč, obdarovaných bylo 18. Patřily mezi ně jak konkrétní osoby s handicapem, tak spolky starající se na
Hlinecku o lidi s mentálním a tělesným postižením. Za 6 uplynulých ročníků již bylo předáno úctyhodných 1 150 000 Kč! Pořadatelé děkují svým rodinám a kamarádům, Městu Hlinsko a všem partnerům a
lidem, kteří ples jakýmkoliv způsobem podpořili. PROVAS HLINSKO z.s

Pozvánka na
výstavu zvířat
Hlinečtí chovatelé drobných
zvířat vás srdečně zvou na
Okresní výstavu drůbeže, králíků, holubů a exotického ptactva, kterou pořádají za podpory
města Hlinska.
Výstava se bude konat 24. – 25.
srpna (v sobotu od 8.00 hod. do
17.00 hod. a v neděli do 15.00
hod.) v městském parku Na
Drahách (DTJ). Na výstavě
v loňském roce bylo vystaveno
1 000 zvířat.
Součástí výstavy budou expozice králíků českých strakáčů,
holubů hýlů a norimberských
skřivanů a další méně obvyklá
zvířata, jako lamy, ovce, kozy,
nutrie nebo bažanti.
Na výstavišti budou také prodejní stánky cukrovinek, keramiky, potřeby pro chovatele,
krmiva pro zvířata, výrobky ze
dřeva, pracovní oděvy, domácí
sýry, český česnek atd. Milovníkům flóry nabídneme velký výběr rostlin pro zahradu i byt.
Výstava probíhá jako vždy za
každého počasí. Návštěvníci
mohou využít k občerstvení a
posezení prostornou halu i
se sociálním zázemím.
Na vaši návštěvu se těší členové
ZO ČSCH Hlinsko

Poděkování za spolupráci a podporu
Jistě jste zaregistrovali v médiích, jak to vypadá s financováním, respektive s dofinancováním sociálních služeb, ve
kterých chybí 2 miliardy. Tento
palčivý problém se samozřejmě
týká i nás, Domova seniorů
Drachtinka, p.o. Přestože problém s financováním byl jasný
již na počátku roku 2019, bohužel, doposud situace není
zcela vyřešena. A to máme již
dlouhých sedm měsíců za námi!
Problém se vleče i přes snahu
krajů a Asociace poskytovatelů
sociálních služeb předkládat
ministryni MPSV jasné podklady o závažnosti situace.
Je smutné, že právě sociální
služby jsou neustále pod tlakem, v područí nejistot, v zajetí
otazníků a nevědomí, co
nastane…
Osobně mě velmi těší, že situace, která se sociálními služ-

bami nese jako červená nit, není lhostejná ani mnohým
osobnostem města Hlinska,
kteří se nám snaží, a již v minulých letech se nám snažili
pomoci.
V předchozích vydání Hlineckých novin jsme vás informovali o pořádání Benefičního
plesu Centra denních služeb,
který se každý rok může konat
jen díky podpoře sponzorů a
všech přispěvovatelů. Nejenom,
že tato akce v nás zanechává
vzpomínky na pěkné okamžiky,
ale navíc jeho benefitem je finanční výtěžek, který je vždy
použit na konkrétní nákup potřebného vybavení pro klienty
centra.
Tato akce ale není jediná!
Když se ohlédnete zpět, pak si
jistě vzpomenete na koncert,
který pro nás zorganizoval Josefa IX. a Nina. Tato skvělá ve-

černí show se konala 7. 5. v MFC
Hlinsko. Josef IX. a jeho hosté
pro všechny v sále připravili
úžasný program, který jsme si
všichni užili. Díky Josefu IX. a
vám, kteří jste přišli a zakoupili
jste si CD či tričko, bylo vybráno
a posléze Josefem IX. předáno
Domovu seniorů Drachtinka,
Centru denních služeb 9 600 Kč
a 102 ks CD Vinobraní.
Velké díky patří i společnosti
PROVAS, z.s. a jejím sponzorům,
dárcům a partnerům. Společnost PROVAS, z.s. pořádala dne
2. 3. již VI. ročník Benefičního
plesu v prostorách MFC.
Tato společenská událost,
která se nesla v duchu tanečních tónů a kulturních vstupů,
navíc okořeněná pohoštěním
v podobě rautu, přinesla posléze radost i nám, Domovu seniorů Drachtinka a dalším obdarovaným.

V pátek 14. 6. nám byl z rukou
zástupců společnosti PROVAS,
z.s. předán šek na částku 10 000
Kč, který byl z výtěžku výše
jmenované akce.
Finanční prostředky, které
dostáváme touto cestou, využíváme k pořízení věcí, které
slouží Domovu nebo Centru
(klientům, nebo usnadňují
práci zaměstnancům).
Velmi si těchto vstřícných
kroků vážím. Jsou důkazem toho, že jsou kolem nás lidé, kteří
chtějí pomoci ostatním a svými
kroky dávají najevo uvědomění,
že „postižení“ se může týkat
každého z nás a stáří nás nejspíš
nemine…
Děkuji všem našim dárcům,
sponzorům, partnerům a věřím,
že i v dalších obdobích budeme
nadále úzce spolupracovat!
Eva Kunátová Holečková,
ředitelka
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Dobrodružná záchranná akce Husova pomníku
Po 15. březnu 1939 převládaly
v českém obyvatelstvu pocity
beznaděje a zklamání ze ztráty
národní samostatnosti a státní
suverenity. Z traumatu okupace
se však národ dokázal po krátké
době vzpamatovat. K posílení
národní identity v prvním roce
okupace významně napomáhalo slavení svátků. Jedním
z nejpřesvědčivějších symbolů
české svébytnosti, ke kterým se
obyvatelstvo po zřízení protektorátu vztahovalo, patřila
osobnost M. Jana Husa. Mezi
čelní podporovatele Husovy
památky se od svého vzniku
v roce 1920 řadila Církev československá husitská, jejíž věřící z Hlinska se v červenci 1939
zasloužili o záchranu Husova
pomníku v Jihlavě. V letošním
červenci si připomínáme 80.
výročí dobrodružné záchranné
akce, při které byl za dramatických okolností poničený pomník převezen z Jihlavy do
Hlinska.
Dílo akademického sochaře
Františka Vladimíra Foita
z Doupí u Telče, které bylo před
Besedním domem v Jihlavě
slavnostně odhaleno při příležitosti desátého výročí vzniku
samostatné republiky 28. října
1928, se po nacistické okupaci
českých zemí stávalo terčem
nenávistných útoků místních
německých nacionalistů. Po
březnu 1939 se vandalské útoky
vystupňovaly natolik, že hrozilo
jeho zničení. Hlava Husova tyčící se v sedmimetrové výšce
byla otlučena, pomník včetně
postranních reliéfů natřen
dehtem a červenou barvou. Na
zadní stranu pomníku vandalové namalovali velikou židovskou hvězdu, schránka, v níž
byla prsť z legionářských bojišť,
byla rozbita, vzácná hlína rozmetána právě tak jako před pěti
sty léty popel mistra Jana. Německé vedení města se proto
rozhodlo sochu raději odstranit.
Odborné rozebrání provedl
český kameník J. Hurda z Jihlavy. Pomník byl složen v městské ohradě mezi trámy a cihlami a hrozilo jeho rozebrání na
štěrk a stavební kámen. O jeho
osudu se prostřednictvím
předsedy Josefa Svobody dozvěděla rada starších Církve
československé husitské
z Hlinska a požádala jihlavské
Čechy ze Spolku pro postavení
pomníku M. J. Husa, aby jí ho

darovali. To se po opakovaných
jednáních podařilo a velká část
tohoto pomníku byla koncem
července 1939 převezena do
Hlinska. Transport se ovšem
neobešel bez komplikací.
Nejprve pár slov k iniciátorovi celé záchranné akce Josefu
Svobodovi. Předseda rady starších v Hlinsku byl též velitelem
dobrovolných hasičů. Když nacisté 24. června 1942 likvidovali
Ležáky, svolal do zbrojnice několik hasičů a se starou automobilovou stříkačkou a s další
výzbrojí, vyjeli k Ležákům hasit.
Zastaveni a rezolutně vráceni
byli dva kilometry před dýmající osadou. Přesto si místní
občané v Hlinsku ještě dlouho
jejich odhodlání pamatovali.
Vedení náboženské obce
v Hlinsku poslalo 30. července
1939 v brzkých ranních hodinách skoro pět desítek svých
členů – většinou kameníků
zdejšího lomu a kamenických
dílen – v koloně šesti nákladních aut s jedním jeřábem do
Jihlavy. Nakládání rozměrného
pomníku probíhalo nejprve bez
většího zájmu veřejnosti i bezpečnostních složek. Až když
čeští obyvatelé města začali
k automobilům přinášet květiny, na jeden z vozů umístili také státní vlajku, upozornili na
událost jihlavské Němce. Za

chvíli přijeli na místo dva příslušníci gestapa a začalo vyšetřování. Ačkoli hlinecká rada
starších získala od německé
správy města povolení k převozu pomníku, nechtělo gestapo povolit jeho převoz a trvalo
na předložení písemného souhlasu jihlavského starosty. Po
dohodě uzavřené na místní
služebně Schutzpolizei posádky
šesti nákladních vozů přece jen
odjely. Za Jihlavou v Bedřichově
byly ovšem znovu zadrženi
gestapem. Ujet se podařilo jen
dvěma vozům a části závozníků, zbylá čtyři nákladní auta se
musela v doprovodu vrátit zpět
do Jihlavy. „Podivný průvod
našich a gestapáckých aut. Když
podjížděl pod viaduktem dráhy
Tábor – Jihlava, jel nahoře vlak
a v něm zvláštní náhodou někteří lidé z Hlinska. Spatřili pomník vezený zpět, zatčené mezi
vojáky s puškami – za několik
hodin celé Hlinsko vědělo, co se
stalo,“ vzpomínal po válce farář
Šustr. Zadržení byli internováni
v kasárnách zřízených v jedné
z jihlavských škol. Vedoucí výpravy hlinecký farář Václav
Šustr, předseda rady starších
Josef Svoboda a člen rady starších Karel Olmer byli vyšetřováni gestapem na služebně
v Hluboké ulici. Propustili je až
na starostův zásah v nočních

hodinách. Ve věznici ale zůstal
věřící Karel Olmer, který se během výslechu pustil do hádky
s vyšetřovatelem. I jeho se díky
intervenci okresního hejtmana
a hlineckého starosty Václava
Dřevíkovského podařilo po
dvoutýdenním věznění z Jihlavy vyreklamovat a mohl se
vrátit domů. Převoz zbytku pomníku (27 kvádrů) později zajistil po železnici jihlavský kameník J. Hurda.
V Jihlavě se Češi s pomníkem
loučili květinami a stejně Husovu sochu vítali v Hlinsku.
„Původně jsme si činili naději,
že jej v nejbližší době budeme
moci postavit. Ale brzy se ukázalo, že to nebude možné.
Vždyť to byl pomník osvobození. Během válečných let tak ležela socha za Husovým sborem
v Hlinsku a postupně ji zakrýval černý bez. Po osvobození
Československa věřící ještě pět
let shromažďovali finanční
prostředky a vybírali vhodné
místo pro rozměrný pomník.
Nakonec bylo vybráno návrší
na Skalce nedaleko Hlinska,
kde byla tradičně v předvečer
Husovy mučednické smrti zapalována symbolická hranice.
Husova socha zde byla slavnostně odhalena 4. července
1950. Asi 3 000 účastníků procházelo po ranních bohoslužbách v průvodu od Husova
sboru na Skalku. Znovuodhalení Husovy sochy provedl biskup
Jan Amos Tabach, při odhalování postranních reliéfů se přidali Josef Svoboda a Jan Šmahel. Sportovní odbor Sokola
v Hlinsku mezitím rozestavil
štafetu 50 běžců z Ležáků, kteří
přinesli schránku s prstí z Ležáků, jež byla společně s pamětní listinou uložena v pomníku. Ukládání provedli společně s biskupem Tabachem
pozůstalí po Karlu Olmerovi,
jenž byl nejdéle vězněn po záchranné akci v Jihlavě, a tragicky v roce 1948 zahynul při
havárii na motocyklu. Odpoledne slavnost pokračovala návštěvou a pobožností v Ležákách a večer byla zakončena
symbolickým zapálením hranice na Skalce.
Na Husově pomníku čteme
neobvyklý nápis „Pravdu neupálíš“. Závěrem je třeba říct, že
v obětavém jednání věřících
z Hlinska nezůstává jeho obsah
prázdný. PhDr. Martin Jindra
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Plánování sociálních služeb
na Hlinecku
Číslo projektu:
Z.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akční skupina Hlinecko, z.s., další informace najdete na webových stránkách
www.mashlinecko.cz
díl devatenáctý:
MÉDEA – z. s.
Posláním zapsaného spolku MÉDEA – z. s. je
práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
a dále s dětmi ze sociálně znevýhodněného
prostředí, rizikovou a delikventní mládeží,
s dětmi s poruchami chování a dětmi
v náhradní rodinné péči a biologickými dětmi
pěstounů.
Pro tyto cílové skupiny pořádá spolek letní
tábory a víkendové rekreační a odlehčovací
pobyty. Zajišťuje také vzdělávání pěstounů
v oblasti náhradní rodinné péče, dále
vzdělávání žáků a studentů v rámci primární
prevence
sociálně
patologických
jevů
a vzdělávání pedagogů. Ve spolupráci se
základními a středními školami pořádá
adaptační kurzy pro třídní kolektivy.
Pracovníci spolku jsou schopni poskytnout
poradenskou činnost v rámci prevence
kriminality, sociálně patologických jevů, drog,
domácího násilí, šikany a např. pohlavního
zneužívání. Rodičům organizace nabízí
poradenskou činnost při řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů souvisejících
s péčí o dítě a jeho výchovou.
Spolek je dále zřizovatelem Střediska volného
času POHODA a POHODA COOL v Hlinsku
s širokou nabídkou mimoškolních zájmových
útvarů. Klub Pohoda je určen dětem a školní
mládeži ve věku 7 – 15 let. Děti se mohou
věnovat buďto řízeným placeným zájmovým
útvarům (kurzy vaření, výtvarné či pohybové
činnosti, školní doučování apod.), nebo mohou
navštěvovat volnočasový klub (množství
herních prvků, multimediální technika apod.),
kam mají přístup zcela zdarma.
Kontakt:
MÉDEA – z. s., Budovatelů 1229, Hlinsko
tel.: 724 191 975
web: www.medea-zs.cz
Klub Pohoda a Pohoda Cool,
Budovatelů 1229, Hlinsko
tel.: 724 191 975, 721 063 238, 774 185 210
web: www.pohoda-cool.cz
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLINSKO
Dům dětí a mládeže Hlinsko (dále jen „DDM
Hlinsko“) má v Hlinsku dlouhou tradici. Jeho

činnost byla zahájena již roce 1950 pod
názvem Dům dětí, kdy došlo k otevření
pionýrské klubovny pro děti. Od té doby se
Dům dětí několikrát přestěhoval a rozšířila se i
nabídka zájmových kroužků. Od 1. září 1998 až
do současnosti najdeme DDM Hlinsko ve vile
po paní Marii Schurové, která zahynula v
koncentračním táboře a dům odkázala ve
prospěch dětí. DDM Hlinsko zajišťuje svým
zájemcům velice pestrou škálu zájmových
kroužků (sportovní, výtvarné, hudební,
vzdělávací apod.). Většina aktivit probíhá
přímo v jeho sídle, ale jsou využívány i jiné
prostory (v ZŠ Smetanova, ZŠ Resslova, ZŠ
Ležáků, v Multifunkčním centru Hlinsko
a v plavecké bazénu Hlinsko).
Kroužky
probíhají během celého školního roku
a v průběhu jakýchkoliv prázdnin kroužky
neprobíhají. DDM pro děti v této době pořádá
jednorázové akce (výlety, návštěva bazénu,
hraní různých her aj.) nebo příměstské tábory.
Zápisy do kroužků probíhají na začátku
školního roku (v měsíci září). Členem kroužku
se stává ten, kdo odevzdá řádně vyplněnou
přihlášku a zaplatí poplatek za zájmový
kroužek. Za každý kroužek je hrazeno zápisné,
jehož výše je odlišná s ohledem k rozdílné
náročnosti činností a náklady s nimi spojenými.
Cena zápisného je uvedena v aktuální nabídce
kroužků, která je zveřejněna na webových
stránkách.
Úřední dny:
každý všední den v čase 8:00 – 16:00 hod.
Kontakty:
adresa: Dům dětí a mládeže Hlinsko,
Adámkova třída 1116, 539 01 Hlinsko
telefon: 731 151 772, 737 121 800
email: ddm-hlinsko@xaz.cz
webové stránky: www.ddm.hlinsko.cz

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, Z. S.,
MÍSTNÍ ORGANIZACE HLINSKO
Základním cílem svazu je všestranně
podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy
svých členů a dalších tělesně postižených
občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.
Členem se může stát i člověk bez zdravotního
postižení (např. rodinný příslušník), který
projeví o členství zájem.
Na schůzkách probíhají různé zájmové aktivity;
tyto aktivity jsou organizovány na dobrovolné
bázi (rukodělné práce, hraní společenských
her,
zprostředkování
zdravotní
nebo
kosmetických služeb (masáže, parafínové
zábaly), přednášková činnost, návštěva

kulturních akcí, návštěva solné jeskyně aj..
Každoročně se zde koná předvánoční posezení
a výroční schůze se zajímavými hosty. Zájemci
mohou využít i bezbariérový přístup.
Provozní doba: každý čtvrtek 13:00 – 16:00
hod.
Kontakty:
adresa: STP v ČR, z. s., místní organizace
Hlinsko, Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
tel.: 702 679 939
email: marjelinkova@email.cz

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR, Z. S.,
MÍSTNÍ ORGANIZACE HLINSKO – DĚTI
Organizace sdružuje rodiny s dětmi, kteří trpí
tělesným, ale i jiným zdravotním postižením.
Společná setkání probíhají ve čtrnáctidenních
intervalech, a to v úterý mezi 13 a 18 hod.
v prostorách ZŠ praktické a speciální. Rodiče
a děti zde mohou prostřednictvím svého
členství sdílet svoje zkušenosti a zapojovat se
do zajímavých aktivit (společné výlety,
karneval, AZ kvíz, mikulášské, vánoční či
velikonoční posezení, drakiáda, Den matek,
dětský den aj.). Přístup je bezbariérový.
Provozní doba: úterý13:00 – 18:00 hod.
Kontakty:
adresa: STP v ČR, z. s., místní organizace
Hlinsko - děti, ZŠ praktická a speciální,
Poličská 757, 539 01 Hlinsko
tel.: 737 987 410
email: renatapliskova@seznam.cz
KLUB SENIORŮ
Jedná se o otevřenou skupinou, všichni
zájemci z řad seniorů jsou v prostorách KS
vítáni na pravidelných čtvrtečních schůzkách.
Kulturní, společenské a vzdělávací aktivity,
které zde probíhají, se těší velkému zájmu
veřejnosti. Klub seniorů se zapojuje i do
společenského dění, které ve městě Hlinsku
probíhá (např. akce pořádané Domovem
seniorů Drachtinka, univerzita třetího věku,
vlastní divadelní činnost KS, posezení
s harmonikou aj.). Přístup není bezbariérový.
Provozní doba: čtvrtek 14:00 – 18:00 hod.
Kontakty:
adresa: Klub seniorů,
Adámkova třída 677, 539 01 Hlinsko
tel.: 732 175 944
Dle Dostupných informací zpracovali
Mgr. Lenka Sodomková a Bc. Martin Vtípil
odborní garanti plánování sociálních služeb
v ORP Hlinsko
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Resslovka na akcích
k naší historii

Pravidelně se naše škola
účastní soutěží spjatých s československou historií v průběhu 2. světové války. První z
těchto soutěží je Memoriál
Karla Kněze v Ležákách, což je
branný závod pětičlenných
školních družstev, který prověří
jak fyzickou kondici, tak i znalosti naší historie. Závod se koná v červnu vždy v pátek před
pietou v Ležákách, která následuje v neděli. Před dvěma a třemi lety se naší škole povedlo
tento memoriál vyhrát. Letošní
družstvo ve složení Petra Kučerová, Lukáš Hejduk, Štěpán Kejík, David Ondráček a Vojtěch
Kučera navázalo na úspěchy z
minulých let a skončilo na výborném druhém místě.
Druhou soutěží, které se naše
škola účastní, je Battlefield,
který je koncipován jako pocta
padlým parašutistům a organizuje ji Československá obec le-

gionářská. Letos jsme se již
účastnili potřetí a také potřetí
se našemu týmu podařilo dostat
do celostátního finále. Loni na
finále v Ostravě v Dolních Vítkovicích vybojoval tým z naší
školy 5. místo z 32. týmů a v
hodnocení projektu vážícího se
k tématu Operace Anthropoid
získal vynikající 2. místo. Letošní družstvo složené z Petry
Kučerové, Lukáše Hejduka, Katrin Vařejčkové, Adama Pudila,
Štěpána Kejíka a Markéty Kadlecové postoupilo z krajského
kola v Pardubicích z 2. místa do
Prahy, když jim vítězství uteklo
jen o vlásek. Ve finále náš tým
předvedl pěkný výkon, ale na
nejlepší místa to bohužel nestačilo. Výborně si ale náš tým
vedl v soutěži hodnocení projektů, kdy za svou prezentaci
získal pohár za 3. místo. Všem
našim žákům patří velký dík za
výbornou reprezentaci naší
školy. Kromě soutěží, které se
váží k naší historii, se naši žáci
pravidelně účastní také Terezínské tryzny a navštěvují areály v Lidicích a Lánech. Toto je
možné díky panu Novotnému z
organizace ČSBS, kterému tímto
velice děkujeme.
Mgr. Tomáš Suchomel,
ZŠ Resslova

VESELOKOPECKÝ
JARMARK

VE DNECH 20. 7. A 21. 7. se konal 35. Veselokopecký jarmark.
Více jak 8 000 návštěvníků mohlo obdivovat šikovnost vybraných řemeslníků mezi nimiž nechyběli ani výrobci ocenění titulem Nositel tradice České republiky a Nositel tradice v oboru
tradičních řemesel Pardubického kraje.
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Na festivalu v srbském Banátu

Hlinecké folklorní soubory
Vysočan a Vysočánek prožily
několik výjimečných dnů v
srbském Banátu při účasti na
7. ročníku mezinárodního
folklorního festivalu „Lepota
različitosti“ (v překladu „Krása
různorodosti“). Organizátorem
festivalu byla Česká beseda
Kruščica (v překladu Hruška),
která mimo jiné sdružuje členy
místní české menšiny žijící v
Srbsku a udržuje český folklor
na Balkáně. Festival byl opravdu velký svým významem o

čemž svědčí i přítomnost českého velvyslance v Srbsku,
předsedkyně české menšiny v
Srbsku, zástupců Ministerstva
kultury, představitelů tamního
regionu i srbských veřejnoprávních televizních a rozhlasových stanic vč. tisku.
Setkání s českou menšinou v
Kruščici i v Bele Crkvi byla pro
všechny silným zážitkem, kdy
česká lidová píseň naše krajany
vždy nadchla a mnohdy až dojala. Josef Dospěl
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Mírový běh zavítal do Hlinska

Vzpomínky
Dne 10. července 2019 uplynuly dva smutné roky,
co nás opustila naše milovaná maminka, sestra,
babička a prababička,
paní Marie BŘÍZOVÁ ze Stanu.
Stále vzpomínají dcera, syn, bratr, vnoučata,
pravnoučata a všichni ostatní, co ji měli rádi.

Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes
více než 140 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat
hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných. Je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo “mír“ a
jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat. Toto vše
symbolizuje Mírová pochodeň.
Mezinárodní tým běžců ji nese a
předává všem, kteří se chtějí k
této myšlence připojit.

Peace Run založil atlet, filozof
a umělec Sri Chinmoy (19312007), který službě ideálům
světového míru a harmonie věnoval celý svůj život. Svou životní filozofií, dílem a neúnavným úsilím inspiroval lidi nejrůznějších národů a kultur, za
což obdržel mnohá mezinárodní ocenění.
Mírový běh zavítal také do
Hlinska, a to konkrétně 24.
června, kde končila trasa tohoto
dne. Druhý den ráno běžci pokračovali na etapu s cílovým
místem Kutná Hora.

Odešla jsi, ale v našich srdcích
zůstaneš navždy.
Dne 12. července 2019 uplynuly dva roky,
co nás navždy opustila milovaná manželka,
maminka, babička,
paní Danuše BARTIZALOVÁ z Holetína.
Stále vzpomínají manžel Jiří
a děti Ladislav, Jana a Jiří s rodinami.

V letošním roce uplyne 10 a 20 let,
co nás navždy opustili manželé
Vlasta a Vlastimil
HÖRZENBERGEROVI.
Vzpomínají dcera
a syn s rodinami.

Foto: www.peacerun.cz

Adámkovy folklorní
slavnosti v novém
Letošní 24. ročník AFS dozná
úprav scénáře, přičemž hlavní
změnou je spojení pořadu dětských a dospělých folklorních
souborů do jednoho společného
programu. Na ten se mohou
návštěvníci těšit v sobotu 24.
srpna od 15 hod. na Betlémě.
Festival zůstává stále třídenní,
tudíž zahájení festivalu proběhne v pátek 23. srpna také od
15 hod. v zahradách DS
Drachtinka, kde máme pro diváky připravené malé překvapení. Nedělní část AFS (25. srpna) bude přesunuta do prostor
kostela Narození Panny Marie,
kde se vybrané soubory zúčastní ranní mše svaté a po jejím
ukončení zahrají před kostelem.
Také letos se podařilo zajistit
účast folklorního souboru z Latinské Ameriky, tentokrát přiletí soubor „Academia de Proyecciones Folclóricas Esplendor
y Cultura de Panamá“ z Panamy, stejně jako to byla minulý

I spolky mají své povinnosti

rok Kostarika nebo rok před tím
Mexico.
Na hlavní sobotní program
bude vstupné dobrovolné,
ostatní programy budou bez
vstupného. Vysočan Hlinsko

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho
orgánu nebo je ve vašem okolí
fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku
2014 určité povinnosti, které je
třeba splnit.
Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou
od 1. ledna 2014 považována za
spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená
Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy.
Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho
název, sídlo, předmět činnosti a
údaje o členech orgánů spolku
(tj. předsedovi, členech výboru,

členech kontrolní komise
apod.). Kromě toho je spolek
také povinen zakládat některé
důležité dokumenty do sbírky
listin rejstříku. Jde zejména o
aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního
orgánu (např. předsedy nebo
člena výboru).
Ke změně nebo doplnění
údajů ve spolkovém rejstříku je
třeba podat návrh na zápis,
který se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky na internetu. Podrobnější informace
naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti
a Portálu veřejné správy https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
Mgr. Alexandra McGehee,
tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
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Výtvarné Hlinecko: Komentovaná
prohlídka

Sobota 10. srpna od 14 h
K výstavě letošního Výtvarného Hlinecka představujícího
tvorbu Luďka Marolda se uskuteční komentovaná prohlídka s
kurátorkou Šárkou Leubnerovou. Komentovaná prohlídka se
bude konat v sobotu 10. srpna
od 14 hodin. Zúčastnit se bude
možné v rámci běžného vstup-

DNE 6. ČERVENCE se konala v Chlumu oslava 140. výročí od
založení místního Sboru dobrovolných hasičů. Na začátku akce
se konal slavnostní průvod obcí za doprovodu dechové kapely
Ševcovanka. Během dne proběhla také ukázka dálkové dopravy
vody a útoků hasičských družstev. Oslavy zakončila taneční zábava na zrekonstruovaném letním parketu v Chlumu, kde k tanci
a poslechu hrála kapela TRIK.

Studnice
Sobota 31. srpna od 14 h
DOŽÍNKY NA VYSOČINĚ
-letní parket-

ného na výstavu, bez předchozího objednání. Návštěvníci se
dozví mnoho informací ze života Luďka Marolda a jistě dojde i na dobové zajímavosti. Na
závěr komentované prohlídky
proběhne také křest nového
katalogu Prošli zdejší krajinou,
vydaného ke stálé expozici krajinářů nejen Hlinecka.
www.mmghlinsko.cz

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku
Mytí oken a ostatní úklid
pro domácnosti i firmy.
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz
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www.denik.cz
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 –
19.45 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 19.45
h (paní Semerádová)
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 –
19.45 h (paní Semerádová)
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 –
19.45 h (paní Semerádová)
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 19.45
h (paní Semerádová)
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Prázdninový program – více informací na www.cj23.cz,
FB: Centrum Jana XXIII.

srpen | 2019
Areál pivovaru
Sobota 31. srpna od 14 h
ŠKWOR, RYBIČKY 48,
WALDA GANG a další

Dřevíkov
Sobota 17. srpna od 20 h
VÍKEND
Sobota 7. září od 13 h
HASIČSKÁ SOUTĚŽ
-areál letního parketu-

Kameničky

Knihovna
Prázdninová půjčovní doba od 1.7. do 31. 8.
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12
St ZAVŘENO
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12
So ZAVŘENO

13 – 17
9 – 12
ZAVŘENO
9 – 12, 13 – 15
9 – 12
ZAVŘENO

Tel. 469 311 263

469 311 197

do 31. srpna
GALERIE ANTONÍNA
SLAVÍČKA
Otevřeno: Út –Ne 10 –12,
13 –17 h
-budova bývalé fary do 1. září
JAROSLAV SODOMKA
Výstava obrazů.
Otevřeno: Út –Ne 10 –12,
13 –17 h
-budova obecního úřadu –

www.knihovna.hlinsko.cz

Rváčov
Kino
DOVOLENÁ 1. 7. – 31. 8.
Letní kino – zahrada za Domem dětí a mládeže
6. úterý
8. čtvrtek
13. úterý
15. čtvrtek
20. úterý

21.15
21.15
21.15
21.15
20.30

Čertí brko
Po čem muži touží
Úžasňákovi 2
Léto s gentlemanem
Jak vycvičit draka 3

Vstupné 60/100 Kč.V případě špatného počasí bude projekce přesunuta do vnitřních prostor MFC. Z toho důvodu vás prosíme o
sledování našich webových stránek www.mfc-hlinsko.cz, kde se
dozvíte aktuální informace o konání projekcí.

Krouna
Sobota 17. srpna od 20 h
O POHÁR STAROSTY OBCE KROUNA
24. ročník noční soutěže v požárním útoku žen a mužů.
K poslechu a tanci hraje kapela Nouzový režim.
– hasičský sportovní areál za kulturním domem –

do 18. srpna
VÝSTAVA OBRAZŮ
MALÍŘŮ VYSOČINY
P. Dalecký, Z. Šalamoun,
J. Stehno, V. Pilař a další.
Fotografie – J. Jareš a práce klientů Domova sociálních služeb
Slatiňany.
Otevřeno: Út –Ne 9 –12, 13 –17 h
-velký sál hostince-

Trhová Kamenice
do 1. září
TEN UMÍ TO
A TEN ZAS TOHLE
Lidé z Trhové Kamenice
prezentují své koníčky.
Otevřeno: Út –Ne 10–12, 13–16h
–muzeum-

Cihelka Blatno
9. – 10. srpna
HLINECKÝ FOLKOVÝ
ŠPEKÁČEK
Foot Rail, Nezmaři, Do Větru,
Žamboši a další.
Sobota 17. srpna od 20 h
III.CENOVÁ: BIGBÍT
Z BEATOVAN
Sobota 7. září od 20 h
MAT 4: POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA

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

Olšinky
Sobota 31. srpna od 11 h
HLINECKÝ PŮLMARATON
a HLINECKÁ OSMIČKA
Start od zimního stadionu. Běžecký závod na trati 21,1 km a
nově na trati vloženého
závodu na 8 km.
Sobota 31. srpna od 8.30 h
MEMORIÁL F. AKRMANA
A J. KUDLÁČKA
22. ročník turnaje neregistrovaných tenistů –čtyřhra.
Neděle 8. září od 9 h
MEMORIÁL MICHALA
DENKA
Hasičská soutěž v požárním
útoku.

Vítanov
Sobota v 17. srpna
od 12. 30 h
POHÁDKOVÝ LES
Trasa 3 km, sladké odměny,
tombola o ceny, skákací hrad,
malování na obličej.
Občerstvení zajištěno.
Pořádá SDH Stan.
-louka u železniční zastávky
Vítanov –
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Léto na Betlémě

Muzeum v přírodě Vysočina

Středa 14. srpna od 17 h
POHÁDKY PANA POHÁDKY
Agentura KK Olomouc
Vtipné zpracování známých pohádek O Budulínkovi a O Červené
Karkulce zkušeného autora Jiřího Středy.
Vstupné: děti do 12 let zdarma, dospělí 50 Kč, prodej vstupenek na
místě.
Středa 21. srpna od 17 h
RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK
Divadlo Scéna Kuřim
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je rybníček Brčálník. Na
první pohled vám může připadat docela obyčejný, ale už na ten
druhý zjistíte, že se v něm dějí podivuhodné věci. Bydlí tam totiž
Rákosníček. Roztomilý zelený skřítek sršící nápady. Vyrazte s námi
do jeho světa, plného hravosti, humoru a písniček, vyrazte s námi
za Rákosníčkem.Vstupné: děti do 12 let zdarma, dospělí 50 Kč, prodej vstupenek na místě.

VESELÝ KOPEC
17. srpna od 10 do 17 h
VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT
Program věnovaný ukázkám tradičního zpracování některých zemědělských plodin. Možnost vyzkoušet si mlácení cepem, výrobu
povřísel a další činnosti. V kulturním programu vystoupí dechová
muzika Radovanka z Jiřic.
VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
10. 8. a 11. 8. -Tajemství staré půdy, objevíte poklady z depozitáře s
Mgr. Pavlem Bulenou, 18. 8. -Tajemství staré půdy, objevíte poklady z depozitáře s Mgr. Pavlem Bulenou
31. 8. a 1.9. Včelí stezka, příležitost dozvědět se od místních včelařů
zajímavosti o chovu včel
Návštěvní doba: od úterý do neděle v době od 9 do 18h.
BETLÉM HLINSKO

23. -25. srpna
24. ADÁMKOVY FOLKLÓRNÍ SLAVNOSTI
Zahájení slavností se uskuteční v pátek odpoledne v areálu DS
Drachtinka, v sobotu na Betlémě nově vystoupí dohromady dětské
a dospělé folklorní soubory z daleka i z blízka.
Neděle bude patřit vystoupení hostů při mši v místním kostele.

100 let národní házené
v Hlinsku
Letos je tomu již 100 let od
založení házenkářského klubu
v Hlinsku. K prvnímu oficiálnímu utkání nastoupily naše ženy
13. srpna 1919 proti družstvu
S. K. Pardubice.
Vznik národní házené datujeme k roku 1905. V počátcích
rozvoje stáli tři učitelé tělesné
výchovy. Jejich působením došlo několikrát ke změně pravidel a názvu. Václav Karas, který
jako první hru popsal, ji nazval
Vrhaná s přenášením. Jednalo
se spíše o společenskou záležitost. Zásadním způsobem
ovlivnil vývoj Antonín Krištof.
Jeho úpravou získala národní
házená charakter sportovní hry.
Vydal první papírová pravidla,
vytvořil základy organizační
struktury a založil první házenkářský klub v Praze.
Národní házená se dostala do
dalších míst v Čechách a na
Moravě, dokonce i do Ruska a
tehdejší Jugoslávie. Po vypuknutí první světové války se ale
téměř veškerá sportovní činnost, tedy také házenkářská,
přerušila. Házená se udržovala
jen místy, především ve školním tělocviku. Avšak po válce

iniciativou Jaroslava Trantiny
házená opět vzkvétala. Stal se
vůdčí organizátorskou osobností, zasloužil se mimo jiné o
ustanovení svazu házené. Mezinárodní federace ženských
sportů (sdružující Československo, Francii, Ameriku, Anglii,
Itálii, Švýcarsko a Švédsko)
uznala roku 1921 českou házenou jako mezinárodní hru a
přebrala česká pravidla jako
oficiální. Byl to pozoruhodný
úspěch naší původní československé míčové hry.
Házená se v dalších letech
začala rozšiřovat do mnoha evropských zemí i do USA.
V době Protektorátu Čechy a
Morava nastal na jeho území
největší rozmach národní házené. Tento sport se stal jedním
ze symbolů českého vlastenectví. Zájem byl velký. Ve svazu
bylo registrováno přes 22 tisíc
hráčů a hráček.
Rozkvět házené za německé
okupace měl i svou stinnou
stránku, a to izolaci v mezinárodním styku a postupně
opouštěla svoje pozice.
Pokračování na str. 15

do 15. září
BETLÉM – 30 LET NOVÉHO ŽIVOTA
Výstava připomene cestu k záchraně části betlémských domků,
které jsou dnes součástí památkové rezervace lidové architektury.
Pickův dům 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.
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.vesely-kopec.eu a
www.betlem-hlinsko.cz.

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 8. září
60. VÝTVARNÉ HLINECKO LUDĚK MAROLD
Projekt Výtvarného Hlinecka podpořený Pardubickým krajem
představí tvorbu jedné z nejvýraznějších osobností českého umění
konce 19. století.
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především na krajinomalbu.Otevřeno: Út –Ne 9 –12, 13 -17 h včetně svátků
Muzeum
do 8. září
60 LET: PLAKÁT A FOTO
Šedesátiletá historie výstav Výtvarného Hlinecka bude představena prostřednictvím autentických plakátů a fotografií. 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
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Soukromá inzerce
Prodám smrkové fošny, tloušťka 5 cm, délka 5 m, šíře 30 cm, 6 ks,
suché, bez suků. Dále prodám pařák na brambory, elektrický, 100 l,
zachovalý, čistokrevného beránka – ovce Kamerunské srnčí.
Tel.: 469 313 005 (večer nebo v poledne).
Pronajmu cihlový byt 2+1. Volný od srpna. E-mail:
kevals007@seznam.cz.
Prodám palivové smrkové dřevo, řezané v 1 metru.
Kubík za 600 Kč. Tel.: 721 876 816.
Hledám hodnou ženu, štíhlou, věk 33-37 let, která má smysl pro
rodinu. Okolí Hlinska. Tel.: 721 234 004.
Sháním byt 2+1 nebo 3+1 v Hlinsku – koupím. Tel.: 721 234 004.
73letý hledá hodnou a upřímnou paní. Tel.: 606 181 228.
Nabízím levný pronájem bytu v Brně studentům VŠ.
Tel.: 725 293 400.
Prodám garsonku v osob. vlastnictví 1+1 – 42 m². Nová okna, zateplení, plynová kotelna. Tel.: 602 563 608.
Sháním garáž ke koupi, v Hlinsku, nejlépe u teplárny. Případně i
pronájem. Tel.: 737 329 632.
Prodám skříňku na urny, cena 250 Kč a obal na urnu, cena 150 Kč.
Tel.: 775 776 105.
Daruji stavební materiál za odvoz. Tel.: 721 585 091.
Výtvarník, dětský ilustrátor hledá dlouhodobý pronájem v přírodě. Hledám chatu, chalupu v přírodě, u lesa, polosamota, samota.
Tel.: 608 880 960, e-mail: dav1@volny.cz

Rodinná dovolená
se prodraží! Vyřešíme
to dřív, než řeknete
švec.
#nežřeknetešvec

800 888 120

98x50 deti.indd 1

www.faircredit.cz

27/05/2019 16:19
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Kam za sportem
Fotbal
Ne 11. 8.
Ne 18. 8.
So 24. 8.
Ne 25. 8.
So 25. 8.
St 28. 8.
Ne 1. 9.
Ne 1. 9.
So 7. 9.
Ne 8. 9.

Karate

Hl. – Čáslav
17.00
Hl. – Moravská Třebová 10.30
Hl. – Hradec Králové
10.00
Hl. – Pardubičky
9.30, 11.15
Hl. – Kolín
17.00
Hl. – Ústí nad Orlicí
17.00
Hl. – Polička
9.30, 11.15
Hl. – Libiš
17.00
Hl. – Polička
10.30
Hl. – Náchod
10.00

Tenis
So 10.8. Soutěže jednotlivců ČTS
Ne 11.8. Soutěže jednotlivců ČTS
17.8.-18.8. Soutěže jednotlivců ČTS
24.8.-25.8. Soutěže jednotlivců ČTS
So 7.9. Soutěže jednotlivců ČTS

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

A muži
dorost
liga ml. žáci
st. a ml. žáci
A muži
dorost
st. a ml. žáci
A muži
dorost
liga ml. žáci
babytenis
minitenis
starší žákyně
starší žáci
minitenis

100 let národní házené
Dokončení ze str. 13
Tato skutečnost se ještě prohloubila v roce 1947 v Paříži
kongresem Mezinárodní házenkářské federace (IHF). Zde
byl určen další rozvoj házené
podle mezinárodních pravidel
bez přihlédnutí k československé házené, přestože ta domácí
ještě v roce 1954 organizovala
447 oddílů a v nich přes 26 tisíc
hráčů a hráček.

ji každý rok rozšiřovat pomocí
náborů na všech základních
školách v Hlinsku a okolí. Dospělý tým reprezentoval v předešlé sezoně město v 2. lize národní házené, skupina B. Našimi
soupeřkami jsou hráčky zejména z Moravy a severních Čech.
V loňském roce jsme obsadily
ve skupině 1. místo, letos místo
druhé.

SMUTNÁ LÉTA

Naše družstvo bylo do sezony
2017/2018 součástí nejvyšší republikové soutěže, kde nasbíralo mnoho dobrých umístění a
ocenění. V roce 2007 byla naše
hráčka Štěpánka Bonaventurová vyhlášena nejlepší házenkářkou roku. Další naše hráčky
se pravidelně umísťují mezi
prvními deseti nejlepšími v celé
České republice.
Pro nadcházející sezonu soutěže žen došlo ke změně herního systému. Byla sloučena
družstva 1. a 2. ligy v tzv. superligu, rozdělenou na západ a východ republiky. HK Hlinsko nastoupí do utkání východní části
s oddíly ze severních Čech a
Moravy. Našimi soupeřkami
budou děvčata z Dobrušky,
Opatovic nad Labem, Studénky,
Ostravy – Svinov a jiné.

Nakonec došlo v roce 1952
k ustanovení dvou samostatných sekcí při SVTVS pro házenou a českou házenou. Tímto
národní házená velmi utrpěla a
pozbyla dřívější význam.
Územně je omezena na oblasti
Čech a Moravy. Národní házenou nepřijala česká společnost
za svůj národní sport, tak jako
například Australané vlastní
verzi fotbalu, Angličané kriket
či Francouzi pétanque. Byli jsme
blízko k vytvoření populárního
osobitého sportu, který by byl
oblíbený zejména u nás, a ve
světě minimálně v povědomí.
Vrcholnými zápasy v národní
házené byla od počátku mezizemská utkání Čechy-Morava.
Získala na své popularitě, stala
se tradicí a dodnes jsou házenkářským svátkem.
V současné době má házenkářský klub Hlinsko družstvo
žen, dorostenek, starších a
mladších žákyň.
Mládežnickou základnu máme nyní rozsáhlou, snažíme se

Pardubice Open 2019
Závodů se zúčastnilo celkem 379
závodníků z 18 zemí.
Za Oddíl karate Hlinsko z.s. to byl
Tomáš Janáček, který bojoval v
kategorii – Kumite kadeti – 52 kg.
Tomáš získal 3. místo.
Dále v kategorii Masters (veteráni) nad 46 let získal 1. místo Michal Kyncl.

NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ

Gabriela Beranová, odchovankyně Oddílu karate Hlinsko
v současné době trénující v Pardubicích, se zúčastnila 10. mistrovství světa WSF, které se konalo ve dnech 24.-26. května v Rumunsku v Bukurešti. Této soutěže se zúčastnilo celkem 669 závodníků z 31 zemí.
Gabriela obsadila v kategorii kumite 16-17 let WKF + 59 kg 1. místo
a rovněž 1. místo a zlatou medaili vybojovala v kategorii kumite 1617 let Shobu Sambon +59 kg.
Miloslav Zdražil, Oddíl karate Hlinsko

Odbíjená
Sportovní klub odbíjené
v Hlinsku díky velké podpoře
Domu dětí a mládeže úspěšně
dokončil 1. sezonu volejbalové
přípravky. Děvčata a chlapci z 1.
– 3. tříd si pod vedením trenérů
Dagmar Kučerové a Richarda
Pavlíka osvojili základy míčových her a v příštím školním
roce se znovu těší na výborný
kolektiv i nové spoluhráče
z prvního stupně základních
škol.
Richard Pavlík, Sportovní klub odbíjené Hlinsko

OSLAVY JUBILEA

zené.
Akci pořádáme na našem
hřišti ve sportovním areálu Olšinky v Hlinsku.
Již od dopoledních hodin budou probíhat utkání jednotlivých věkových kategorií. Pro
návštěvníky je připravena soutěž házenkářských dovedností.
Občerstvení v místě konání je
zajištěno.

Letos si připomínáme 100. výročí založení našeho klubu.
V sobotu 7. září 2019 oslavíme tento významný mezník
v historii hlinecké národní há-

Program:
11:00 h mladší žákyně Hlinsko – Krčín
12:15 h starší žákyně Hlinsko –

Krčín
13:15 h soutěž házenkářských
dovedností
14:00 h gardy Hlinsko – Krčín
15:30 h mistrovské utkání žen
Hlinska – superliga žen
Srdečně zveme všechny přátelé národní házené, příznivce
sportu jako takového a taktéž
spoluobčany, kteří se chtějí o
národní házené dozvědět více.
Pojďte se sejít, zavzpomínat,
popovídat!
HK Hlinsko
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Bazén
PROVOZNÍ DOBA BAZÉNU A SQUASHE DO 1. 9.
Po – Pá
So, Ne

9.00 – 21.00
10.00 – 19.00

Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
Rezervace squashe na telefonu 608 042 627.

Tenis

Nábor nových členů
Tenisový klub Hlinsko pořádá
nábor nových tenistů. Nábor je
určen pro ročníky 2012, 2013 a
2014. Na kontaktu níže si lze domluvit trénink (i během prázdnin), kde si děti vyzkouší základy
tenisu a další dovednosti. Tenisovou raketu vám půjčíme. Akce
je realizována za podpory Pardubického kraje.
Kontakt: Wasserbauerová Tereza
Tel.: 736 416 883
Email: tereza.wasserbauerova@seznam.cz

Olympijský běh v Hlinsku

Dne 19. 6. se v rámci Mezinárodního Olympijského dne
v areálu Rataje v Hlinsku uskutečnil T-Mobile Olympijský běh.
Akce se účastnilo celkem 106
sportovců, z toho 45 dětí do 15
let, které běžely kilometrovou
trať a 61 závodníků na tratích
délky 5 km a 10 km.
Nejrychlejšími běžci na dětské trati byli Lukáš Havlík, Petr
Řezníček a Jan Toral a v dívkách

Lucie Kopecká, Zuzana Řezníčková a Šárka Mikulášová. Nejrychlejšími mladšími běžci byli
Vít Adámek a Adéla Nováková.
Nejmladšími účastníky běhu
byli děti ročníku narození 2014
Nikola Tichá, Kristýna Hamáková a Tadeáš Holas.
Nejrychlejšími běžci na trati
délky 5 km byli Lukáš Havlík,
Ladislav Novák a Petr Řezníček
a v ženách Gabriela Holasová,
Eliška Pilná a Veronika Hislop.
Nejstarším účastníkem běhu na
5 km byla Petra Zdražilová,
která tuto trať uběhla za 43 minut a 7 vteřin.
Nejrychlejšími běžci na královské desítce byli Marek Lorenc, Ondřej Štorek a Martin
Příhoda a v ženách Helena Pechová, Jana Klinecká a Kristýna
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Historický úspěch
starších žáků FC Hlinsko
V neděli 16. června se posledním zápasem krajského přeboru skončila sezona žákovských
celků FC Hlinsko. Byla to sezona
veleúspěšná, vždyť po vítězství
nad celkem Letohradu v poměru 6:1 (branky Petrlík 5x!! a
Hladký) se stali Přeborníkem
Pardubického kraje ve své kategorii.
Pořadí:
1. FC Hlinsko 20 zápasů, 17 vítězství, 3 prohry, skóre 77:15,
54 bodů
2. Česká Třebová
3. Ústí nad Orlicí
Po skončení utkání vytvořili
poražení hosté vítěznou uličku
a předseda FAČR Chrudim
p. Aleš Meloun předal Hlineckým pohár a medaile.
Hlinečtí v tričkách s nápisem
Přeborník kraje však převzali i
další pohár za vítězství v krajském Ondrášovka poháru.
Vítězná cesta pohárem:
18. 9. Přelouč – Hlinsko 0:6
(br. Pavlík 3x, Hladký, Otradovský, Netolický)
10.10. Holice – Hlinsko (br.
Netolický, Otradovský)
21.5. Hlinsko – Polička 6:1 (br.
Petrlík 2x, Novák, Otradovský,
Paldrman, Bezdíček)
12. 6. Hlinsko – Česká Třebová
1:0 (br. Netolický)
Před začátkem sezony by nikdo takový úspěch nečekal, ale
zkušená trenérská dvojice Bojan Vukliševič, Míra Bouška dokázala s chlapci obrovský výkonnostní skok. Realizační tým
byl po zásluze odměněn velkým

dárkovým košem z rukou sportovního manažera oddílu p. Ing.
Miroslava Hebkého. Veliký dík
oběma trenérům, hlavně za jejich vlídný až kamarádský přístup, kterým si získali beze
zbytku celý tým. Vedoucím
mužstev byl Milan Černý.
Obrovskou zásluhu má na
všech úspěších i skvělá parta
rodičů, případně prarodičů,
kteří provázeli své borce na zápasech a dokázali vytvořit tu
pravou fotbalovou atmosféru.
Kluci v zelenobílých dresech
dokázali porážet i celky s kvalitnějším zázemím, fotbalovými
třídami i profesionálními trenéry. O to je tento úspěch pozoruhodnější.
Kteří hráči se v této sezoně na
hřišti vystřídali?
Daniel Horák, Petr Fořt, Václav Pokorný, Ondřej Paldrman,
Vojtěch Vacek, Michal Neubauer, Adam Lorenc, Radek Bulena, René Klaudinger, Matyáš
Petrlík, Víťa Novák, Bóďa Bezdíček, Martin Pavlík, Zdeněk
Otradovský (27 branek – nejlepší střelec celku i přeboru)
Někteří z hráčů již okusili i
dorostenecký přebor, a tak závěr je stejný jako vždy. Jenom
na vás, vašem zaujetí a snaze
záleží, jak se bude vaše další
kariéra ubírat, můžete být,
chlapci, budoucností hlinecké
kopané v příštích letech a k tomu vám jistě všichni budeme
držet palce.
Za VV FC Hlinsko
Luboš Akrman

Sobotková. Nejstarším účastníkem na 10kilometrové trati byl
Josef Leszkow.
Organizátor Olympijského
běhu v Hlinsku Pavel Novák
vyjádřil spokojenost s počtem
účastníků a dodal, že tito běžci
také pomohli, s dalšími 80
místy v ČR, na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje spor-

tovat dětem, kterým brání nedostatek finančních prostředků.
Díky patří také všem rozhodčím a také panu hejtmanovi
Pardubického kraje Martinu
Netolickému a městu Hlinsku
v čele s panem starostou Miroslavem Krčilem za finanční
podporu tohoto běhu.
Pavel Novák, garant Olympijského běhu
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