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BĚHÁNÍ PRO KÁJU BUDE POKRAČOVAT

DNE 26. KVĚTNA ODSTARTOVAL v Hlinsku seriál charitativních běhů Běžíme pro Káju. Další závod se
koná 16. června ve Rváčově a seriál se uzavře zářijovými závody na Veselém Kopci a v Holetíně.

Velká ztráta: Ředitel MMG Hlinsko
Martin Horák bude všem chybět.
Vzpomínají na něj spolupracovníci
a přátelé. ...2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

7. července 2022

Slovo starosty
Včerejšek je
historií,
dnešek
dar a zítřek tajemství.
Tak zní
přísloví,
které
možná
znáte. Někdy se
ovšem tajemství v dar, který
chceme prožít, nezmění. Ale na
to se historie konec konců neptá. Podobně tomu bylo i při
náhlém úmrtí našeho kolegy,
vedoucího Městského muzea a
galerie v Hlinsku Martina Horáka. Žádná slova, žádné věty
tento krutý fakt, bohužel, nezvrátí. I tohle je totiž život, byť
se to u čtyřicátníka v plné síle
chápe jen velmi těžko. Sluší se
ale poděkovat, přát si, aby na
jeho dobře rozjetou práci dokázal někdo další šikovný navázat
a doufat, že nic se neděje náhodou. Tak tedy, díky!
Když v jeden okamžik nějaký
příběh končí, mnohé další začínají. A přesně tak to bylo i letos
v květnu – zkrátka je to železné
pravidlo. Po delší odmlce jsem
měl totiž možnost osobně přivítat do našeho města nové občánky. Pěkně naživo, v reprezentačních prostorách hlinecké
radnice. A byla to velká radost.
Vždyť děti jsou pro každého rodiče ten největší a nejvzácnější
dar, který může od života dostat. Jaká tajemství a jaké příběhy přinesou zítřky, to už lze
jen těžko odhadovat a jde
vlastně o jedno jediné veliké
tajemství. V každém případě ale
přeji všem, aby to byla tajemství příjemná, plná zdraví. A
bude-li v nich sem tam nějaká
překážka, tak aby byla motivací
a zároveň příslibem něčeho
hezkého.
Mějte úspěšný červen a děkuji
za podporu.
Miroslav Krčil, Váš starosta
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Velká ztráta. Martin Horák bude všem chybět

Celým městem Hlinskem se
dne 4. května roznesla zpráva,
že vyhasl život mladého člověka. Člověka, který měl rád život,
lidi kolem sebe a jehož největším zájmem bylo výtvarné
umění, kterému se sám věnoval. Ve středu dne 4. května náhle zemřel, ve věku čtyřiceti let,
pan Martin Horák, ředitel
Městského muzea a galerie
Hlinsko, p.o.
Martin Horák se narodil dne
10. prosince 1981 v Praze. Celé
své dětství i následující léta
prožil na Vysočině v Hlinsku
spolu se svými rodiči a bratrem.
Po studiích na Střední umělecké
škole grafické v Jihlavě pracoval
mnoho let jako redaktor a kameraman v místní kabelové televizi. Tato práce mu poskytla
mnoho poznatků a zkušeností.
Počátkem roku 2017 byl jmenován do funkce ředitele Městského muzea a galerie, kde výborně uplatnil své znalosti a
velký zájem o výtvarné umění.
Pokračoval v tradici Výtvarného
Hlinecka, která trvá již 63 let,
kdy spolupracoval s PhDr. Šárkou Leubnerovou, kurátorkou
této výstavy. Každoročně se
pořádalo pět výstav v galerii,
především malířů, kteří působili
na Vysočině, ale také mladých
současných tvůrců a dvě výstavy v muzeu mimo stálých expozic. Byl autorem mnoha plakátů a pozvánek na výstavy,
několika katalogů k aktuálním
výstavám, např. Josef Dvořák –
Anna Dvořáková (2017), Prošli
zdejší krajinou (2019) katalog
ke stálé expozice v galerii, jako
spoluautor vydal publikaci
Hlinsko včera a dnes (2019),
podílel se grafickou úpravou na
katalogu Gustav Macoun 1889 –
1934 (2019), je autorem publikace Karel Beneš 1881 – 1941
(2021), jako první svazek edice
MMGH FOTO vytvořil publikaci

Martin Horák byl výjimečný a schopný člověk,
shodují se jeho spolupracovníci a přátelé

Stoleté lyže – 100 let běžeckého
a sjezdového lyžování v Hlinsku.
Za éry působení Martina Horáka se muzeum a galerie už v
roce 2017 přihlásilo do akce vyhlášené AMG ,,Muzejní noc“,
které se od té doby každý rok
hlinecké muzeum zúčastňovalo.
Tuto tradici přerušila až pandemie covidu 19. Bohatý program,
občerstvení a zajímavé expozice
přilákali každoročně desítky
návštěvníků a všichni odcházeli
nadšeni. Další novinkou byly
Dialogy, tedy rozhovory se zajímavými lidmi z hlineckého regionu za účasti veřejnosti. Tyto
pořady se setkaly s velmi kladným ohlasem. V roce 2017 podle
návrhu kurátora byla vytvořena
v muzeu nová expozice věnovaná významné rodině Adámků. O rok později byla v galerii
kompletně předělaná stálá expozice malířů Vysočiny s názvem ,,Prošli zdejší krajinou,“ ke
které byl vydán již zmíněný katalog.
I přes velmi nabitý pracovní
program v roce 2020 začal Martin Horák studovat na vysoké
škole obor Muzeologie na Masarykově univerzitě v Brně a
patřil mezi nejlepší studenty. Za
jeho působení se rozšířil sbírkový fond výtvarného umění
nákupy na aukcích či od soukromých sběratelů. Byl to člověk na správném místě, spolehlivý, klidný, přátelský, znalý
svého oboru.
Na závěr pouze dovětek:
Martin Horák nestihl dokončit
mnoho svých plánů. V hlineckém muzeu a galerii bude velmi
chybět kolegyním a všem přátelům a známým, kteří ho měli
rádi.
Šárka Odehnalová, správce
sbírky Městské muzeum a
galerie Hlinsko, p.o.

„Spolupráce na posledních pěti
ročnících Výtvarného Hlinecka,
kdy Městské muzeum a galerii
vedl Martin Horák, byla pro mne –
i při náročnosti celého projektu –
vždy neopakovatelným zážitkem,
na který jsem se každé jaro těšila.
Se svou neotřelou invencí Martin
doslova vletěl do zaběhnutého
režimu výstav a přinesl řadu nových impulsů, nečekaných podnětů i tvůrčích nápadů. Jeho
osobnost i obrovská vynalézavost
nám bude velmi chybět.“ PhDr.
Šárka Leubnerová, kurátorka
Výtvarného Hlinecka
„Martin byl naprosto výjimečný.
Měl jsem obrovskou radost, že
člověk jako on řídí muzeum a galerii. Díky své pracovitosti, otevřenosti a iniciativě dokázal z regionální instituce udělat místo,
kam bych s radostí jel přes půl
země. Bude chybět.“
Tomáš Honz, malíř
„Martin nás do muzea pozval
před pár měsíci společně se spisovatelem a fotografem Igorem
Malijevským a hudebnicí An-nou.
V rámci našeho komponovaného
pořadu jsem představil svůj román Kontinuita parku, který vypráví hlavně o tom, jak je pro
menší města důležité, aby tam žili
zajímaví a akční lidé, kteří se snaží
pozdvihnout místní komunitní,
společenský a kulturní život. Horác byl jedním z nich.
Budiž mu země lehká a Hlinsku
přeju, aby se našli nástupci, kteří
budou v jeho práci pokračovat.“
Petr Šesták, spisovatel
„Na Martina bylo prostě spolehnutí! Mluvit o něm v minulém
čase je hrozně těžké...“
Miroslava Zychová, malířka
„Před zhruba dvěma lety jsem
po rychlé a velkorysé domluvě v
prostorách hlineckého muzea
vystavoval, Martin vše krásně zařídil a docela jsme si rozuměli.
Letos jsem měl v plánu pozvat jej
na prosečskou muzejní noc.
U nás máme v muzeu hlavně
dýmky a během akce se mírně
věnujeme kouření. Říkal jsem si,
že by Martinovi dýmka sedla, vizuálně, i vzhledem k jeho povaze.
Bohužel, Martin Horák bude patřit
mezi ty, kteří nepřijdou.“
Marek Rejent, sochař
„Kabelovka AHP Hlinsko, to byl
vlastně 13 let Martin Horák. Natáčel, stříhal, dělal rozhovory, komentoval příspěvky a všechno
vždycky probíhalo v klidu a v pohodě, přesně a bez problémů.
Mohli jsme se spolehnout, že co

udělá, bude dobře odvedená
práce.“
Miloslav Akrman, AHP Hlinsko
„Martin pozorně vnímal všechno kolem sebe, nejen přírodu,
historii nebo umění. Dokázal naslouchat i oponovat.
Pro zajímavé nápady uměl
spontánně nadchnout všechny
kolem sebe, propojoval lidi různých zájmů i věkových kategorií,
vždy s přemýšlivým výrazem i
lehkým úsměvem na tváři.
Přeji si, aby vše, co začal, mělo
přesah i do budoucnosti.“
Eva Staňková, AHP Hlinsko
„Horďa bral život s lehkostí a s
krásným jedinečným smyslem
pro humor. Zářil z něho klid a vyrovnanost. Vždy měl úsměv na
tváři a na každý problém dokázal
vymyslet vtipnou průpovídku,
čímž odlehčoval všechna trápení.
Takovou duši v dnešním světě
najdete těžko.
Bude tu hodně chybět.“
Iva Leszkowová, kamarádka
„Skvělý člověk, kamarád od
dětství, největší kliďas, kterého
jsem znala. Na kole jezdil na nejtěžší převod i do kopce a usmíval
se přitom jako by nic.
Na jeho výstavu linorytu v Kutné
Hoře vzpomínají všichni do
dneška. Horácova hra na djembe
se do paměti vepsala úplně stejně, tak přirozeně a s lehkostí hrál
málokdo.
Vždycky, když se někde tenhle
mile se usmívající vousáč vyskytl,
člověk věděl, že je v nejlepší společnosti.“
Monika Seifertová, kamarádka
„Horácius byl skvělý perkusista, můj nejmilejší hlinecký spoluhráč, hráli jsme spolu velmi přirozeně, kdekoli a kdykoli.“
Lumír Vobejda, hudebník
„Nic nebyl problém, nikdy.
Rozhodoval se lehce a problémy
řešil rychle. Hodně mě toho naučil: o Hlinsku, o lidech, o disciplíně
v práci, o historii, o zajímavých
místech (on byl snad všude),
hlavně ale o umění.
Objížděli jsme spolu velmi intenzivně galerie, hodně chodili po
lesích a povídali si, nic nebylo daleko, o všem věděl, v umění se
vyznal jako málokdo. Nejzajímavější člověk v Hlinsku.“
Lada Leszkowová, kamarádka
a dvorní dodavatelka doprovodných programů v MMG Hlinsko
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Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici
terénního pracovníka v sociálních službách

Hledáte smysluplnou práci,
kterou denně pomůžete druhým? Pojďte s námi podat pomocnou ruku těm, co to potřebují.
VČELKA sociální služby o.p.s.
poskytuje terénní sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, pomoc a
podporu poskytuje také jejich
rodinám. Posláním terénních
služeb je umožnit seniorům a
zdravotně postiženým občanům setrvat doma ve svém přirozeném prostředí a zachovat
jim pocit vlastní hodnoty a dů-

stojnosti, zlepšovat jejich
soběstačnost, zachovávat a dle
individuálních možností i rozvíjet psychické i fyzické schopnosti.
Do našeho týmu hledáme
nové kolegyně a kolegy na pozici pracovník v terénních sociálních službách střediska v
Hlinsku.
Náplň práce:
– dopomoc a zajištění péče
klientům v jejich přirozeném
prostředí
– jednoduché vedení dokumentace
– individuální plánování
podpory klientů dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách
– účast na poradách týmu,
medického vedení a supervizí
Požadujeme:
– empatii a respekt
– flexibilitu, vstřícnost a
ochotu učit se novým věcem
– schopnost práce v týmu
– ochotu pracovat v nepravi-

delně rozvržené pracovní době
– bezúhonnost, věk nad 18 let,
zdravotní způsobilost
– dokončené základní vzdělání
– dobrá znalost českého jazyka (slovem i písmem)
– aktivní řidič, vlastní vůz
podmínkou (cestovní náklady
se hradí dle aktuálních vyhlášek)
Praxe v sociálních službách
vítaná, ale není podmínkou
(rádi zaučíme).
Výhodou kvalifikační kurz
pracovníka v sociálních službách (150 hodin) nebo střední
odborné vzdělání v oboru ošetřovatel.
Nabízíme:
– zázemí stabilní organizace
– smysluplnou práci
– příjemný a přátelský pracovní kolektiv a vstřícný přístup
vedení
– pracovní dobu reflektující
potřeby klientů
– metodické vedení a super-

vize
– nástupní plat odpovídající
pozici pracovníka v sociálních
službách
– osobní ohodnocení / odměny
– další benefity
Kontaktní osoba: Bc. Adéla
Vařečková, vedoucí střediska
(tel.: 601 152 605, email:
vareckova@pecevcelka.cz).
Nástup možný ihned.
Pokud vás pracovní nabídka
zaujala, zašlete svůj životopis se
stručným motivačním dopisem.
Místo pracoviště: Adámkova
třída 190, 539 01 Hlinsko
Hlavní pracovní poměr: Pracovní smlouva na dobu určitou
(1 rok s možností prodloužení
na dobu neurčitou).
Mzda: 20 000 – 26 000,Kč/měsíc
Benefity: stravenkový paušál,
5 týdnů dovolené, sickdays,
možnost osobního rozvoje, firemní akce, bonusy/prémie.
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Mateřské centrum Hlinečánek
Naše mateřské centrum
se podařilo
udržet
v chodu i
přes rekonstrukci budovy, v níž
sídlíme. Program od
dubna probíhá v náhradních
prostorách. Najdete nás nyní na
adrese Adámkova třída 677 v
Hlinsku, v prvním patře budovy, kde zároveň sídlí hlinecký
Klub seniorů. Náš program probíhá každý všední den, mimo
čtvrtků odpoledne, kdy se
v prostorách konají aktivity
Klubu seniorů.

PROGRAM JE BOHATÝ
Program našich aktivit najdete
v našem programu na Facebooku či v Hlineckých novinách. K naší stěžejní činnosti
patří herny pro děti, kurzy angličtiny pro nejmenší, cvičení pro
děti, cvičení pro maminky nebo
cvičení pro těhotné a předporodní kurzy.
V měsíci červnu jsme pro vás
připravili navíc tyto akce:
– Dětský den v přilehlé zahradě. Koná se v pondělí 6.
června od 14 hod. Děti potěší
skákací hrad, hry a soutěže,
malování na obličej, drobné

odměny. Nebude chybět ani
hudební koutek: pro děti posezení s písničkami a možnost
vyzkoušet si hru na orffovy nástroje. Pro návštěvníky bude
připraveno drobné občerstvení.
– Kurz jógy Vinyasa flow
pod vedením zkušené lektorky
paní Šárky Kohoutové. Protáhněte své tělo a uvolněte mysl na
hodině jógy pro ženy všech věkových kategorií. Dynamický
styl jógy Vinyasa flow je určený
těm z vás, které mají rády pohyb, přejí si zpevnit střed těla a
posílit pánevní dno. Čekají vás
očistná a energizující dechová
cvičení, jógové pozice plynoucí
na dechu i hudbě a uvolňující
relaxace. Pojďme se společně
vydat na cestu zpátky domů,
zpět do svého těla. Každou
středu od 16:30 hod., začínáme
1. června.
– Kurz obličejové jógy s certifikovanou lektorkou Martinou. Naučíte se, jak zpevnit a
uzdravit svou pleť a vyhladit
vrásky, a to pomocí cviků a masáží. Jde o přirozené omlazení
obličeje pomocí techniky, kterou používají tisíce žen na světě.
V sobotu 18. června od 14 do 17
hod.
– Beseda o správné manipulaci s miminkem: správné
zacházení s novorozencem či
kojencem v souladu s jeho po-

třebami. Respektováním psychomotorického vývoje podpoříme prospívání a spokojenost
miminka. Beseda je vedená
certifikovanou lektorkou pro
cvičení a správnou manipulaci
s dětmi a zkušenou pedagožkou
Jaroslavou Ondrovou. Vstupné
dobrovolné, termín bude
upřesněn.

Svatodušní
ekumenická
bohoslužba
Křesťanské církve v Hlinsku
zvou širokou veřejnost na svatodušní ekumenickou bohoslužbu. Bude se konat v pondělí
6. června v 18 hodin v modlitebně Apoštolské církve (naproti Lidlu). Setkání doprovodí
zpěváci Taizé.

POSÍLÁME VELKÝ DÍK
Velmi děkujeme za podporu
města Hlinska, bez níž bychom
naše aktivity nemohli uskutečnit. Stejně tak děkujeme Pardubickému kraji a také našim
sponzorům za jejich finanční,
věcnou a jinou podporu, které si
velmi vážíme! Dík patří zejména firmě Backer Elektro a.s., dále
Papírnictví Prokopův dům, Mdveře s.r.o., firmě Šije máma
(Lucie Homolková), Ovoce zelenina Pod Rybníčkem, Mlékárně Hlinsko a.s., Zdravé výživě u Štěpánky a dalším. Poděkování patří v neposlední řadě i
všem členkám našeho spolku
(tedy maminkám, které zajišťují
pravidelný program) a lektorům. Velmi děkujeme též celému Klubu seniorů za jejich
ochotu podělit se s námi o své
prostory! Kontakt: 777 602 436,
hlinecanek@email.cz
Za MC Hlinečánek Lenka
Sodomková

Hlinecký
zpravodaj

Turistické informační centrum
má pro případné zájemce
v prodeji informační brožurku
Hlinecký zpravodaj na rok 2022.
Kdo by měl zájem, ať se pro ni
zastaví v TIC na Betlémě.
Cena je 35 Kč.

TIC informuje
Turistické informační
centrum opět
prodlužuje na
letní sezonu
svoji otvírací
dobu.
Od 18. června
bude otevřeno Po – Pá 8 – 17 h,
So 9 – 16 h, Ne 9 – 15 h.
Tato otvírací doba platí do 30.
září 2022.
Najdete nás na Betlémě v růžové chaloupce, kde vás rádi přivítáme.
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HLEDÁTE PODPORU PRO SEBE NEBO SVÉHO BLÍZKÉHO? POMOZTE NÁM
V rámci Komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území ORP Hlinsko
probíhá šetření mezi občany o chybějící pomoci. V následujícím dotazníku máte možnost vyplnit
a popsat, jakou podporu a pomoc postrádáte na Hlinecku Vy nebo někdo z Vašich blízkých. Ať už
jde o péči, pomoc ve složité osobní nebo rodinné situaci nebo zajištění možnosti se setkávat,
aktivně trávit volný čas a předávat si životní zkušenosti.
Elektronický
dotazník
naleznete
pod
QR
kódem
nebo
na
stránce:
https://www.click4survey.cz/s4/50590/bf251571. Prázdný formulář získáte i na stojanu ve vstupních
prostorách budovy MÚ Hlinsko, Poděbradovo nám. 1570 (zde sídlí i Úřad práce ČR). Na budově je sběrná
schránka na Vaše odpovědi (označená „sběr dotazníků“). Sběr odpovědí uzavíráme ke dni 29. 7. 2022.
Vyplněný dotazník vystřihněte a vhoďte do schránky. V případě, že se chcete osobně poradit o chybějící
pomoci, doneste dotazník do 1. patra budovy na sociální odbor nebo vyplňte kontakt na sebe.
Do dotazníku vyplňte chybějící pomoc/podporu pro sebe nebo někoho ze svých blízkých. Vyplňujte ve sloupci od shora dolů.
K dispozici máte dva stejné dotazníky (sloupce) – pro 2 osoby. Je žádoucí, aby se v rámci domácnosti/rodiny odpovědi k jedné
osobě nezdvojovaly. Vyplňujte tak, aby odpovědi co nejvíce přiléhaly k Vaší, příp. k jeho/její situaci. K upřesnění situace
použijte volné místo v posledním rámečku. Děkujeme!
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví MÚ Hlinsko
Dotazník č. 1

Dotazník č. 2

PRO KOHO (zaškrtněte, kdo bude potřebovat podporu; pro

PRO KOHO (zaškrtněte, kdo bude potřebovat podporu; pro

upřesnění je možné zvolit více možností):
☐ senior
☐ osoba se zdravotním postižením (zakroužkujte typ/y:
duševní, mentální, tělesné, smyslové, PAS)
☐ osoba pečující o blízkého člověka
☐ dítě/dospívající/rodina s dětmi
☐ osoba v krizové situaci (náhlé životní změny, násilí apod.)
☐ osoba zasažená chudobou
☐ osoba ohrožená některou ze závislostí

upřesnění je možné zvolit více možností):
☐ senior
☐ osoba se zdravotním postižením (zakroužkujte typ/y:
duševní, mentální, tělesné, smyslové, PAS)
☐ osoba pečující o blízkého člověka
☐ dítě/dospívající/rodina s dětmi
☐ osoba v krizové situaci (náhlé životní změny, násilí apod.)
☐ osoba zasažená chudobou
☐ osoba ohrožená některou ze závislostí

INTENZITA A TYP PODPORY (zaškrtněte četnost pomoci):
☐ krátkodobá/individuální (typu: poradenství)
☐ dlouhodobá/individuální (typu: provázení-nácvik-terapie)
☐ pravidelná/skupinová (typu: volný čas-vzájemná podpora)
☐ nepravidelná (typu: péče-zdraví-sebeobsluha)
☐ pravidelná (typu: péče-zdraví-sebeobsluha)
☐ nepřetržitá/nonstop (typu: péče-zdraví-sebeobsluha)

INTENZITA A TYP PODPORY (zaškrtněte četnost pomoci):

FORMA POMOCI (zaškrtněte tu, kterou byste upřednostnili):

FORMA POMOCI (zaškrtněte tu, kterou byste upřednostnili):

☐ terénní (přímo doma/online/v prostředí mimo instituce)
☐ ambulantní (pomoc přes den v centru/v poradně)
☐ krátkodobý pobyt v zařízení („odlehčení“ na dny/týdny)
☐ kombinace (terénní + ambulantní + příp. krátkodobý pobyt)
☐ dlouhodobý pobyt v zařízení (na měsíce/roky)

☐ terénní (přímo doma/online/v prostředí mimo instituce)
☐ ambulantní (pomoc přes den v centru/v poradně)
☐ krátkodobý pobyt v zařízení („odlehčení“ na dny/týdny)
☐ kombinace (terénní + ambulantní + příp. krátkodobý pobyt)
☐ dlouhodobý pobyt v zařízení (na měsíce/roky)

UPŘESNĚNÍ SITUACE (stručně uveďte, co ještě nezaznělo):

UPŘESNĚNÍ SITUACE (stručně uveďte, co ještě nezaznělo):

Z obce (nepovinné):
Kontakt (nepovinné):

Z obce (nepovinné):
Kontakt (nepovinné):

☐ krátkodobá/individuální (typu: poradenství)
☐ dlouhodobá/individuální (typu: provázení-nácvik-terapie)
☐ pravidelná/skupinová (typu: volný čas-vzájemná podpora)
☐ nepravidelná (typu: péče-zdraví-sebeobsluha)
☐ pravidelná (typu: péče-zdraví-sebeobsluha)
☐ nepřetržitá/nonstop (typu: péče-zdraví-sebeobsluha)
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Klouzání a houpání za Resslovkou
V bezprostřední blízkosti
školy, na resslovské zahradě, byl
nedávno umístěn nový herní
prvek – dětské hřiště z kvalitního bezúdržbového cedrového
dřeva v hodnotě 225 000 Kč.
Realizace výstavby projektu
proběhla v březnu 2022. Sestava se skládá z houpačkového
modulu, tobogánu a skluzavky
a herní věže s masívní dřevěnou střechou a dvěma okny.
Uvnitř děti naleznou piškvorkový modul, volant a teleskop.
Herní sestava je doplněna o gumové rohože, které zajišťují
bezpečnost při možném pádu.
Nový herní prvek využívají žáci
z 1. stupně jak při pohybových
aktivitách během venkovní výuky, tak při pobytu na zahradě
v odpoledních hodinách s dru-

žinou. Žáci si v celém zahradním mobiliáři (nová herní sestava, zahradní altán, zahradní
domečky) rozvíjejí svou zručnost, pohyblivost, fantazii i
vlastní tvořivost.
Realizace nového herního
projektu vznikla za plné finanční podpory ve formě
sponzorského daru od firmy
AGROFERT a dalšího dárce.
Tímto bychom firmě AGROFERT a všem dalším, kteří se
zasloužili o realizaci, chtěli velmi poděkovat. Věříme, že si nové herní „multifunkční“ místo
oblíbí všichni naši nejmenší
resslovští žáci. Jsme rádi, že se
nám daří doplňovat naši zahradu dalším mobiliářem. Další
překvapení na naše větší žáky
ještě čeká. ZŠ Resslova Hlinsko

Jan Ámos Komenský a
jeho doba: Noc kostelů
opět na Tvrzi

Hlinsko jako společný
jmenovatel rock and
pop festivalu

Dne 10. června se pro širokou
veřejnost v rámci mezinárodního projektu Noc kostelů na
mnoha místech naší vlasti i
v zahraničí znovu otevřou dveře kostelů a modliteben. Při této
příležitosti jsou do církevních
prostor zváni lidé, kteří se tam
většinou ostýchají vejít. Mohou
se seznámit se stavebními i výtvarnými památkami, mohou
se zúčastnit různých kulturních
i náboženských programů. Pro
církve je to možnost, jak veřejnost seznámit s lepšími stránkami historie i současnosti
církví a jak veřejnosti v praxi
předvést dobrou spolupráci
mezi jednotlivými církvemi.
V Hlinsku se tato akce koná od
roku 2011. Také my letos pro
návštěvníky (po covidové odmlce) opět otevřeme evangelickou modlitebnu v nejstarší
budově v Hlinsku, na Tvrzi, a
nabídneme jim naučný, kulturní a duchovní program.
V tomto roce chceme připomenout osobnost a dílo Jana
Ámose Komenského. Přednášku s názvem „Spravedlivá válka
– nespravedlivý mír. J. A. Komenský a Třicetiletá válka“ slíbil doc. Jindřich Halama, Dr.,

Dne 25. června se na DTJ
v Hlinsku uskuteční festival
kapel. Společné tyto kapely mají
to, že alespoň jeden člen kapely
má kořeny v Hlinsku.
Jako první vystoupí kapela
Bandaband z Ostravy (na
snímku).
Členem uskupení je – mimo
jiných – baskytarista Karel
Pech, který je hlinecký rodák.
Kapela, která vznikla v roce
1998, se prezentuje výhradně
vlastní tvorbou.
Druhým chodem bude kapela
v Hlinsku dobře známá, The
Kredenc revival C.C.R. Zde hned
dva členové jsou hlinečtí rodáci.
Basová kytara Jiří Janovský a
sólová kytara Robert Frei. Hrají
sice poměrně krátkou dobu, od
roku 2014, ale koncertovali už
na mnoha místech republiky.
Hrají repertoár Creedence
Clearwater Revival.

docent na katedře etiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Představí velkou postavu české Jednoty bratrské, nezdolnost víry v Boha a
úsilí o nápravu věcí lidských
uprostřed bouřlivých osobních i
politických zvratů.
Místní ochotnický soubor
předvede scénku na motivy
Komenského knihy Labyrint
světa a ráj srdce, paní profesorka Leszkowová připraví scénické čtení. Na závěr bude jako
obvykle příležitost ztišit se při
modlitbách a zpěvech Taizé.
Samozřejmostí bude drobné
občerstvení z repertoáru sborových kuchařek.
Záštitu nad Nocí kostelů
v Hlinsku převzal pan starosta
Miroslav Krčil a radní Pardubického kraje pan Pavel Šotola.
Farní sbor Českobratrské
církve evangelické v Hlinsku
tímto zve obyvatele Hlinska a
okolí k návštěvě své modlitebny na Tvrzi v pátek 10. června
v době od 17.30 do 23 hodin.
Přesný program bude včas uveden na plakátech. Přijďte se podívat, můžete i „pobejt.“
Staršovstvo
evangelického sboru

SORRY! S RODÁKEM
Třetí na řadě je uskupení Sorry!
Zde je hlinecký rodák také
baskytarista Ivo Hašler. Kapela
vznikla v roce 2020 a mimo
vlastní tvorby hraje převzaté
věci nejen z českých luhů a hájů.

No a nakonec… Jeden z nejlepších českých Olympic revivalů. I v této kapele máme hlineckého rodáka Martina Gregora, který nejen že zpívá, ale
hraje i na sólovou kytaru. Kapela vznikla v roce 2015 a když
mluvíte s Martinem máte pocit,
že jste se opravdu dovolali Petru
Jandovi.
Co dodat? Festival vypukne
v 15 hodin. Občerstvení zajištěno, počasí budeme teprve domlouvat, ale snad to klapne.
Tak 25. června na DTJ v Hlinsku.
MKK Hlinečan
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Národní muzeum v přírodě vás zve

V letošním roce Muzeum
v přírodě Vysočina slaví 50. narozeniny. Po celou sezonu si
různými způsoby připomíná
skutečnost, že v roce 1972 byla
návštěvníkům zpřístupněna
první expozice. Jednalo se o
tkalcovskou světničku v usedlosti č. p. 4 a dva objekty – sušku
lnu a sušku na ovoce. Slavnostní
program nazvaný Národní mu-

zeum v přírodě vás zve se bude
konat v sobotu 2. července
v památkové rezervaci Betlém
v Hlinsku. V celodenním programu se představí všechna
čtyři muzea tvořící instituci
Národní muzeum v přírodě a
jejich prostřednictvím se představí regiony, jež zastupují. To
znamená Valašsko, Hanou,
Podkrušnohoří a naše Horácko.

Od 10 hodin do 17 hodin budou
mít návštěvníci možnost sledovat při práci vybrané lidové
výrobce, kteří budou částečně
předvádět výrobu a výrobky také prodávat. Například se představí výrobce lidových hudebních nástrojů, nádherné obuvi
ke krojům, ale také březových
metel, ošatek nebo krojových
součástek. V 10:30 hodin bude
program zahájen krátkým vystoupením na pódiu, v 11 hodin
se uskuteční vernisáž výstavy
nazvané Krásná práce, která
představí tradiční řemesla očima studentů ateliéru grafického
designu VOŠ Scholastika Praha.
Hlavní program začne na pódiu
v 13:30 hodin. Kromě krátkých
představení čtyř muzeí se můžete těšit na vystoupení
folklorních souborů a hudební-

ků zastupujících zmíněné regiony. Po celý den také bude
možné navštívit domky s expozicemi. V některých z nich
budou na zájemce čekat dílničky a ukázky řemesel. Nachystané je i promítání dokumentů
z archivu Muzea v přírodě Vysočina, které byly natočeny
v 80. letech minulého století.
Vstup na celodenní program
Národní muzeum v přírodě vás
zve bude zdarma. Muzeum
v přírodě Vysočina ho připravuje ve spolupráci s Městským
kulturním klubem Hlinečan a
Turistickým informačním centrem v Hlinsku. Staňte se hosty
na slavnostním programu a
oslavte s muzeem půlstoletí jeho existence.
Ilona Vojancová

Mateřská škola Budovatelů přeje krásné
prázdniny a dovolenou plnou sluníčka!
V průběhu školního roku
probíhají v Mateřské škole Budovatelů Hlinsko nejrůznější
akce a aktivity. Plníme tzv. Šablony III, díky tomu jsme získali
finanční prostředky z EU. Je
z nich placena školní asistentka
a také projektové dny v MŠ. Děti
se tak mohly seznámit s tříděním odpadu, staly se staviteli
města i mostů. Naši předškoláci
ukončili bruslení, lyžování i
plavání. Společně jsme oslavili velikonoční svátky a užili si
s dětmi „Čarodějnice“. V krás-

ných kostýmech děti soutěžily,
vařily čarodějné lektvary a zatančily si v čarodějném reji.
Ve všech šesti třídách proběhla oslava Svátku matek. Pro
maminky si děti připravily
nejen dárky, sluníčka a srdíčka,
ale i veřejné vystoupení jako
malou ukázku toho, co nového
se v druhé polovině školního
roku naučily. Zpívaly, tančily,
hrály na rytmické nástroje, cvičily, nebo zahrály pohádku a své
maminky potěšily i přednesem
básní.

Ve spolupráci s MAS Hlinecko
se děti seznámily s mikroskopy,
učily se zahradničit a také programovat se včelkou Bee-bot.
Pro rodiče budoucích školáků
jsme uspořádali besedu s paní
psycholožkou Filipovou na téma „Školní zralost“, paní učitelky absolvovaly nejrůznější
vzdělávací akce pro zlepšení své
pedagogické práce.
Děti ze třídy „Šikulové“ zpívaly na Vítání občánků. Účastníme se výtvarných soutěží,

chodíme do přírody, navštěvujeme kulturní akce pro děti a
čekají nás školní výlety.
Na závěr bych chtěla všem
rodičům poděkovat za pochopení a spolupráci. Loučíme se s
předškoláky a těšíme se na
všechny nové děti, které k nám
v září přijdou.
Všem přejeme krásné prázdniny a dovolenou plnou sluníčka.
Ludmila Vlčková, ředitelka
MŠ Hlinsko, Budovatelů
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Program 19. 6. 2022 na pietním území u pomníku „Kniha obětí“
8:30 – 9:15 h – Mše u muzea celebrovaná generálním vikářem
Mons. Mgr. Janem Pasekou
9:00 – 9:50 h – Příjezd hostů na parkoviště, snídaně v restauraci
9:15–9:35 h – Předání Pamětních odznaků Památníku Lidice v muzeu
9:35–9:55 h – Přesun hostů na seřadiště k věncům před muzeem
9:55–10:00 h – Odchod s věnci k pomníku „Kniha obětí“ u lomu
„Mučedníků“
10:00–10:50 h – Kladení věnců delegacemi u pomníku „Kniha obětí“
10:50–10:52 h – Státní hymna
10:53–11:00 h – Čtení jmen zavražděných obyvatel Ležáků
11:00–11:05 h – Přivítání účastníků ředitelem Památníku Lidice
11:05–11:10 h – Modlitbu za oběti ležácké tragédie pronese generální vikář Mons. Mgr. Jan Paseka
11:10–11:15 h – Vystoupení pěveckého sboru ZVONEČEK ZUŠ Slatiňany
11:15–11:20 h – Zapálení Ohně (bez)naděje
11:20–11:25 h – Poděkování ředitele Památníku Lidice a rozloučení
11:25-11:30 h – Seskok vojenských parašutistů do prostoru u mohyly
Autobusové spoje:
Autobus č. 1
Chrast náměstí 7:30 hod., Skuteč náměstí 7:50 hod., Holetín horní
zastávka 8:15 hod., Hlinsko nádraží 8:30 hod., Včelákov 8:50 hod.

Autobus č. 2
Slatiňany střed 8:30 hod., Nasavrky včelařská škola 8:45 hod.
Vstup do výstavních prostor muzea po celý den zdarma.

13.6.

KULTURNÍ AKCE
V CHOTĚBOŘI 6/2022
19:00

Kino art cafe – Poutník – nejlepší příběh P. Coela
Životopisný, Brazílie, 2014, 12+, titulky
Kino v podkroví Knihovny Ignáta Herrmanna
Paulo Coelho se narodil v Riu de Janeiru roku 1947 do středostavovské katolické
rodiny a nic nenasvědčovalo tomu, že se z něj jednou stane světoběžník a jeden
z nejčtenějších žijících autorů.
100 Kč
16.6.
17:00
DNY MĚSTA – Libická stezka
Podkroví knihovny Ignáta Herrmanna
Chotěbořsko na přelomu ranného a vrcholného středověku, přednáší Petr
Hejhal, archeolog Univerzity HK.
Vstupné dobrovolné
17.6.
18:00
DNY MĚSTA
náměstí T.G. Masaryka
18:00 hod. ZA NOTOU, Countryschrammelbeat
20:00 hod. KEJVAVÝ KONĚ, big-beat
18.6.
13:00
DNY MĚSTA
8:00 hod. CHOTĚBOŘSKÁ HŮLKA - Aréna Chotěboř
10:00-15:00 hod. MČR V LETECKÉ AKROBACII - Aeroklub Chotěboř
Na náměstí T.G. Masaryka, Chotěboř
program od 13:00 hod.:
14:15 hod. HARAFICA, cimbálová muzika
20:00 hod. JELEN
21:30 hod. DR. DOLL
Na náměstí bude probíhat také prezentace místních spolků a regionálních
výrobců. Program na www.cekus.eu
30.6.
17:00 – 21:00
Chotěbořské námko
náměstí T.G. Masaryka
17:00 hod. O ŠEVCI KUBÍKOVI – pohádka Divadýlka Mrak
18:00 hod. JAZZ JOINT – jazz
20:00 hod. ARTERY – rock
PROGRAM KINA V PODKROVÍ na www.cekus.eu
Změna programu vyhrazena.

Dne 17. 6. 2022 uplyne 10 let, co nás
navždy opustil pan Jiří KOPECKÝ.
Věnujte prosím tichou vzpomínku.
Děkuje manželka a děti s rodinami.

Dne 27. června 2022 uplyne 5 smutných
let, kdy nám osud navždy vzal, co
drahé bylo nám, mého milovaného
manžela, pana Bohuslava VORÁČKA.
Stálou bolest a žal v srdci zanechal.
S láskou vzpomínají manželka, syn
a rodina.

Poděkování
Naše dcera měla ojedinělou psychologickou poruchu – selektivní
mutismus. Během 3 let v MŠ Budovatelů nepromluvila. Bohužel,
některé paní učitelky v MŠ Budovatelů se k ní i k nám chovaly dost
nepříjemně, bylo to pro nás všechny velice psychicky náročné.
Díky velice laskavé a trpělivé péči v přípravné třídě v ZŠ Ležáků se
během krátké doby velice zlepšila a teď je připravená nastoupit do
1. třídy.
Poděkování patří paní učitelce Mgr. Haně Hubené, která svým kamarádským, trpělivým a nenuceným přístupem zvládla dceru rozmluvit, díky ní dcera překonala extrémní strach z mluvení. Domlouvala se s námi, jak máme dál postupovat. Má velkou zásluhu
na dceřině celkovém zlepšení. Moc nám pomohla v naší nelehké
situaci. A díky i ostatním, kteří se o dceru starali.
Poděkování také patří paní učitelce Ladě Svobodové, která nás na
tuto diagnózu přivedla. A velké díky patří také paní Mgr. Haně
Kostelecké z logopedie, která nám dala spoustu rad, psychické
podpory, spoustu trpělivosti, dcera se u ní cítila velice dobře.
Těmto všem moc a moc děkujeme!!!
Rodiče Alena a Petr Vosmíkovi

Velikonoce v DDM
Na Zelený čtvrtek 14. 4. se v Domě
dětí a mládeže Hlinsko uskutečnila
jarní výtvarná dílnička. Děvčata i
chlapci si nejprve vyrobili věneček z
břízových větviček, který pak dozdobili vlněným ptáčkem a křepelčími
vajíčky. Počasí nám přálo, a tak jsme
místo tělocvičny vyrazili na zahradu
DDM. Děti si zahrály vybíjenou a
užívaly si dalších venkovních aktivit.
Poté jsme si dali výborný oběd U
Podroužků a vše zakončili pobytem
na hřišti. Všichni jsme si společně
strávený čas užili! DDM Hlinsko
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Pozor na bankovky!

Na konci června skončí platnost starších bankovek, následně bude možná výměna.
Platnost starších vzorů bankovek v hodnotě 100, 200, 500,
1 000 a 2 000 korun z let 1995
až 1999 skončí na konci června
letošního roku. Další dva roky
bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách
bank a na všech sedmi územních zastoupeních České národní banky. Od 1. července
2024 pak bude možné bankovky vyměnit pouze u ČNB, a to
neomezenou dobu.
Bankovky, které ČNB stahuje
z oběhu, jsou rozpoznatelné
především šířkou stříbřitého
proužku, který protíná bankovku. Ten je úzký a jeho barva se
při naklopení nemění, zatímco
nejnovější vzory bankovek mají
proužek širší, jenž při naklopení

mění barvu z hnědofialové na
zelenou. „Jednotlivé vzory od
sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné
prvky,“ upozornila dále banka.
S výjimkou bankovky v hodnotě 5 000 korun, pro kterou se
nic nemění, tak zůstane po 30.
červnu v oběhu pouze jeden
platný vzor od každé hodnoty
bankovky. „Cílem tohoto kroku
je mít v každé nominální hodnotě běžně používaných bankovek od 100 Kč do 2 000 Kč
pouze bankovku jednoho vzoru,
což přinese významné zjednodušení pro obyvatele České republiky a i pro zahraniční návštěvníky. Sníží se tak nejistota
či obavy z toho, zda jsou starší
vzory bankovek ještě platné a
zda se nejedná například o padělek,“ uvedla ČNB.
Banka starší vzory bankovek
průběžně vyřazuje z oběhu v
rámci kontroly hotovosti při
jejím zpracování. „Do doby
ukončení platnosti bankovek
doporučujeme veřejnosti platit
bankovkami jako obvykle,
starší vzory jsou postupně nahrazovány novými,“ uvedla dále
ČNB.

Letní akce plánované
Městským kulturním
klubem Hlinečan
Jako každý rok, plánujeme na
prázdninové měsíce letní kino a
dětská divadla.
Pro nejmenší jsme si připravili 5 divadelních představení,
která se uskuteční, stejně jako
v loňském roce, na zahradě za
Domem dětí a mládeže. Pokud
by nám počasí nepřálo, tak ve
vnitřních prostorech Multifunkčního centra.
Středa 13. července v 17 hodin – Kudy cesta do pohádky
Středa 20. července v 17
hodin – Nezbedníci a zpívající
lev
Středa 3. srpna v 17 hodin –
Nešťastný šafářův dvoreček
Středa 17. srpna v 17 hodin –

Kosí bratři
Středa 24. srpna v 17 hodin
– O chytrém Honzovi a krásné
Madlence
Na programu letního kina se
zatím ještě pracuje a v červnu
bude postupně vkládán na
stránky www.mfc-hlinsko.cz.
V sobotu 13. srpna se uskuteční u Orlovny Hlinecké
slavnosti. Čeká nás vystoupení
místních a zájmových spolků –
Pohybové studio Sluníčko, Dům
dětí a mládeže, folklórní soubory Vysočánek a Vysočan,
loutkáři, dechová kapela Hlinečanka. Z hostů přivítáme Trnkovjanku, kapelu Sorry a Petra
Koláře.
Součástí oslav bude i jarmark.
MKK Hlinečan

www.KOSMETICKESTUDIOHLINSKO.cz
ADRESA: KLADNO 105, 539 01 HLINSKO TELEFON: +420 777 557 969

EMAIL: PA.LUCKA@SEZNAM.CZ

- kompletní kosmetické ošetření
- epilace australskými vosky Lycon
- lash lifting & botox řas
- chemický peeling
- neinvazivní mezoterapie
- úprava + barvení obočí, řas
- laminace obočí
- kosmetická masáž obličeje a očního okolí
- relaxační liftingová masáž obličeje
- přístrojové ošetření pleti

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

Máj – sběr investičních záměrů čas
V měsíci květnu jsme prováděli objížďky jednotlivých obcí a připravovali projektové záměry na nové programové období IROP
2021-2027. Mimo to jsme se starosty a řediteli škol konzultovali
investiční plány v rámci dalších projektů. V měsíci červnu vše zjištěné zahrneme do Strategického rámce a začneme podnikat další
kroky k úspěšnému čerpání finančních prostředků pro náš region.
Kancelář MAS Hlinecko
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nábytku

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

Holetín
Sobota 25. června 14 h
POHÁDKOVÝ LES
Pohádková trasa plná soutěží,
pouťové atrakce, bohaté
občerstvení.

Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

od

3000,-

ZA AUTOVRAK !!!
- odvoz zdarma
- doklad o eko likvidaci

+420 731 04 04 05
www.vyvrak.cz

Atraktivní plat
plus 30 000 Kč
k nástupu.
Stabilní zaměstnavatel nabízí novým
kolegům v moderním výrobním
provozu nadstandardní pracovní
podmínky, výhodné benefity
a výjimečnou firemní kulturu.
julia.zigmund.ext@storaenso.com
tel.: 720 749 201
Nádražní 66, Ždírec nad Doubravou
storaenso.cz
storaenso.com/kariera

KOLEKCE JARO - LÉTO 2022
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- oděvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,peněženky, batohy
výhodné ceny!!!

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU
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www.lineafoto.cz
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Kino

PROGRAM PŘESUNUT DO BUDOVY KLUBU SENIORŮ
Pondělí
od 8 do 12 h – herna s tvořením (vstupné 50 Kč/rodina)
od 13 do 14.40 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17.30 do 19.30 h – předporodní kurz s porodní asistentkou
Úterý
od 9 do 11 h – herna s písničkou (vstupné 50 Kč/rodina)
od 14.30 do 15 h – cvičení s miminky 3 – 9 měsíců
od 15 do 15.30 h – cvičení s dětmi 9 – 12 měsíců
od 15.30 do 16 h – cvičení s dětmi 12 -18 měsíců
od 15.55 do 16.45 – cvičení pro děti od 3 let
od 17 do 17.45 h – cvičení pro maminky s dětmi
od 17.45 do 19 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
(cena lekce 70 Kč)
Středa
od 16.30 do 17.30 h – Vinyasa flow – dynamický styl jógy (bližší
info: 775 915 066, vstup 90 Kč)
Čtvrtek
od 8 do 11 h – volná herna (vstupné 50 Kč/rodina)
Pátek
od 8.30 do 9.30 h – cvičení s dětmi 18 měsíců a více
od 9.30 do 10.30 h – cvičení maminek s dětmi
od 15 do 17 h – setkání maminek – volná herna (vstupné 50
Kč/rodina)
Další připravované aktivity
Středa 8. 6. od 14 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů
Sobota 18. 6. od 14 do 17 h – Obličejová jóga
Laktační poradenství dle dohody.
Beseda o správné manipulaci s miminkem – termín bude upřesněn.
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel.: 728 460 403,
www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St 8 – 12, 13 – 17
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá ZAVŘENO
So 8 – 11
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Oddělení pro děti
13 – 17
9 – 12, 13 – 15.30
13 – 17
9 – 12, 13 – 17
ZAVŘENO
ZAVŘENO

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

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

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

Tel. 469 311 197

7. úterý
19.00
Pánský klub
ČR komedie, 89 minut, 12-N, vstupné 150 Kč.
23. čtvrtek 13.30
Po čem muži touží 2 – Bio Senior
Komedie ČR, 95 minut, P, vstupné 70 Kč.
23. čtvrtek 19.00
Prezidentka
Romantická komedie ČR, 12-N, vstupné 150 Kč.
24. pátek

19.00

Fantastická zvířata:
Brumbálova tajemství
Rodinný fantasy film USA, dabing, 143 minut, P, vstupné 150 Kč.
26. neděle 16.30
Zakletá jeskyně
Pohádka ČR/SR, 98 minut, P, vstupné 140 Kč dospělí, 120 Kč děti.
28. úterý
19.00
Jurský svět: Nadvláda
Akční film USA, dabing, 146 minut, 12-N, vstupné 150 Kč.
30. čtvrtek 16.30
Mimoni 2: Padouch přichází
Animovaná rodinná komedie USA, dabing, 88 minut, P, vstupné
150 Kč dospělí, 130 Kč děti.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731 697
418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17 h (obj. předem
na tel. 724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 –
17 h; Modlitební setkání 18 – 19 h; Intervalový trénink – 19.15 –
20.15 h
Středa: Výtvarná dílna pro dospělé 13.45 – 16.30 h; Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h
Čtvrtek: Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h
Pátek: Bohoslužba 8 – 9 h
Sobota: Bohoslužba 16.30 – 17.30 h
Neděle: Bohoslužba 8 – 9 h; Spolčo dívek 13 -15 let 17.15 – 19 h
Aktivity mimo harmonogram
Sobota 11. června od 10 do 14 h – malování na sklo
Sobota 18. června od 10 do 14 h – tvoření z dřevěných špachtlí
Sobota 25. června od 10 do 14 h – výroba náramků přátelství
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII. Program je
odvislý od vládních nařízení.

Azylový dům
Sobota 25. června od 10 do 15 h
DEN PRO DĚTI A RODINU
Těšit se můžete na den plný soutěží a her, opékání párků a další.
Vstupné dobrovolné.
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Multifunkční centrum
Pondělí 6. června 17.00 h
Zastupitelstvo města Hlinsko
Veřejnost je srdečně zvána.
Pátek 10. června 17.00 h
Sluníčko – profilový pořad
Vystoupení dětského ministudia Sluníčko určené
pro širokou veřejnost.
Úterý 14. června 15 -18 h
Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům – podzimní sezona 2022
Multifunkční centrum – kancelář v prvním patře.
Pátek 17. června 19.00 h
Věneček
Zakončení Kurzu tance a společenské výchovy – podzim 2021.
Úterý 21. června 14.00 h
Prodej abonmá pro podzimní sezonu 2022
Internetový prodej pro nové zájemce o podzimní abonentní cyklus
2022. Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Sobota 25. června 15 – 24 h
Hudební festival POP ROCK
Kapely: BandaBand, Sorry!!, Olympic revival, The Kredence. Občerstvení zajištěno, vstupné 150 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě.
– DTJ Hlinsko –
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
Sobota 25. června
MLYNÁŘSKÝ A SEKERNICKÝ DEN
Spuštění opraveného veselokopeckého mlýna.
do 30. října
PŮLSTOLETÍ S VÁMI
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující padesátiletou historii
muzea.
do 30. října
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA aneb Dvanáct let světovým kulturním dědictvím
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam
světového dědictví UNESCO.
Návštěvní doba: Od úterý do neděle v době od 9 do 17 h.
Každý první čtvrtek v měsíci vstup zdarma.
BETLÉM HLINSKO
do 19. června
AFRIKA
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ v Pickově domě č.p. 178.

Středa 29. června 17.00 h
Talent Hlinecka
Oceněni budou žáci druhých stupňů základních a nižších stupňů
víceletých gymnázií za dvouleté školní a mimoškolní snažení. Vyhlášení proběhne formou galavečera.

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.

Více informací, předprodej a rezervace vstupenek – Turistické informační centrum na Betlémě – 731 697 418, pokladna Multifunkčního centra nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

ŽIVÁ HISTORIE, speciální programy 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.

Městské muzeum a galerie
Galerie
18. června až 18. září
63. VÝTVARNÉ HLINECKO
JAROSLAV PANUŠKA(1872 – 1958) – Ze světa pohádek
k slovanskému dávnověku
Vernisáž 17. června v 17 h
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h
Muzeum
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 -16
(od 18. 6. Út – Ne 9 – 12, 13 -17)
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

Návštěvní doba: Úterý až neděle od 8.30 do 16 h; polední přestávka
od 12 do 12.30 h. Každý první čtvrtek v měsíci vstup zdarma.
Podrobnosti na www.nmvp.cz.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. 469
326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci). Oficiální webové stránky MP Vysočina:
www.nmvp.cz; www.facebook.com/ Muzeum v přírodě Vysočina

Rváčov
Čtvrtek 16. června od 18 h
CROSS SV. MIKULÁŠE
Druhý závod ze seriálu charitativních běhů pod názvem Běžíme pro Káju.
Trať: Rváčov – Petrkov – Srní –
Rváčov.
Délka tratě 4 800 m.
– Rváčov – sportovní areál –
Více na webových stránkách
www.behy-hlinsko.webnode.cz

LP Cihelka
Pátek 10. června od 16 h
LETNÍ BENEFICE Cds Motýl
K tanci a poslechu hraje Wječná
Žízeň. Zatančí FS Vysočan.
Soutěž o ceny a další program.

Infolinka pro předplatitele:
→ 272 015 015

→ 272 015 020
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Soukromá inzerce
Prodám zárubně 2 ks 80/L; 2 ks nerezová kolena ke kotli ø 150 cm;
dveře 60 L+P použité, v základu, plné; 2 kamenná koryta z opuky
195 a 230 cm. Tel.: 603 945 453.
Prodám matraci 200x85x12 cm. Málo používaná.
Tel.: 608 069 090.
Prodám naštípané jasanové dřevo v délce 30 cm. Tel.: 721 876 816.
Vykoupím a ocením vaše šperky, mince, obrazy, porcelán a jiné
poklady z půdy. Přijedu po dohodě i do bydliště. Josef Novák, emeritní soudní znalec. Tel.: 606 953 652.
Prodám zdravá včelstva. Tel.: 702 671 150.
Věnuji dětskou skládací cestovní postýlku žluté barvy.
Tel.: 725 866 757.
Z pozůstalosti po letcích, vojácích, partyzánech, četnících, hasičích, skautech, vysokých funkcionářích apod. koupím vyznamenání, odznaky, průkazy, písemnosti, foto, části uniforem apod.
Tel.: 608 420 808.
Hledám mladší paní na výpomoc v domácnosti – mytí oken, luxování atd. Práce dle domluvy. 100 Kč na hodinu. Svratouch.
Tel.: 736 767 744.
Prodám elektromotor MEZ Mohelnice 1,5 kW, 1410 ot./min., 380
V/220V, průměr 17 cm, délka 24 cm, cena 700 Kč. Tel.: 705 207 114.
Daruji mouratá koťátka a prodám kalifornské králíky.
Tel.: 721 460 036.
Koupím staré mince, pamětní mince, sady oběžných mincí, československé bankovky, staré odznaky, medaile, vyznamenání a
řády. I sbírku. Platba ihned, hotově. Tel.: 722 722 108.
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Užijte si léto v nových
slunečních brýlích
Měříme zrak
i pro kontaktní čočky.
Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz

Nově otevřená prodejna
BARVY - LAKY
- Barvy, laky
- Míchání barev, fasád
- Malířské potřeby
- Auto spreje
Po - Pá 7.30 - 17.00
So
8.00 - 11.00
KDE: Poděbradovo náměstí, HLINSKO
E-mail: mbbarvylaky@seznam.cz
Tel.: 777 475 202, 771 188 144
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Etapový závod v pohoří Triglav
Cyklisti z hlineckých teamů
CK MTB Maraton a Vokolek
Cycling se zúčastnili v polovině
května etapového závodu HUMAN FISH GRAVEL 2022 v Julských Alpách, který byl vypsán
pro gravelová kola. Závod byl
pořádán v krásném slovinském
pohoří Triglav, v okolí jezera
Bled, trať míjela i lyžařský areál
Pokljuka, který znají především
biatlonisté. Na závodníky čekaly tři náročné etapy plné dlouhých výjezdů do hodně vysokých nadmořských výšek a
rychlých štěrkových sjezdů.
První, páteční etapa měřila 79
km, s převýšením 1 600 m. Kluci
si hlídali pořadí, snažili se maximálně spolupracovat, aby do
cíle dorazili na čelních pozicích,

ale na místního borce, který
zvítězil s přesvědčivou převahou, to nestačilo. Po první etapě
jsme ještě netušili, že se jedná o
suverénního budoucího celkového vítěze. Ve Slovinsku, které
má pouze dva miliony obyvatel,
mají spoustu výborných cyklistů. Druhá, sobotní, královská

etapa, která měřila 122 km, s
převýšením 2 600 m byla z velké části deštivá a kluci si prošli
docela peklem. Zmoknout v takových horách není zrovna
komfortní záležitost, ale zvládli
to a do cíle etapy dorazili opět
na podobných pozicích jako v
předešlé etapě.

Nedělní etapa měla rozhodnout o celkovém vítězi a o výsledku hlineckých borců. Předpověď počasí byla slibná, žádný
déšť aplikace nenabízely, tak
závodníci vyrazili do poslední
etapy bojovat o konečný celkový výsledek tohoto velmi náročného závodu. Závěrečná
porce 102 km, kde závodníci
nastoupali 1 550 m, klukům ve
finále neskutečně chutnala.
Trať vedená opravdu krásnými
místy slovinských hor s odměnou nádherného prostředí horských pastvin s panoramatem
zasněžených vrcholků hor byl i
při té velké dřině neskutečným
cyklistickým zážitkem. Po třech
náročných etapách skončili
čtyři hlinečtí závodníci v top
deset. Nejlépe se umístil Vojtěch Pešek z CK MTB Maraton,
který vybojoval celkově výborné druhé místo, Luboš Němec z
Vokolek cycling celkově páté
místo a Pavel Svoboda a David
Klíma sedmé resp. osmé místo.
Těsně za desítkou, jedenáctý,
skončil po srdnatém výkonu
Michal Pešek CK MTB Maraton.
Děkuji našim závodníkům za
výbornou reprezentaci města
Hlinska na těžkém zahraničním
závodě. Petr Svoboda,
CK MTB Maraton

Zase Hlinsko a zase karate

Opožděná premiéra

Ve dnech 1. dubna – 3. dubna
proběhla soutěž v karate 11th
SKDUN EUROPEAN Shotokan
Karate Championship v
Subotici v Srbsku.
Tohoto mistrovství se zúčastnilo 19 zemí a proběhlo
více než 2 500 startů.
V reprezentačním tříčlenném
teamu + náhradník startoval
z Oddílu karate Hlinsko z.s.
Michal Kyncl v kategorii Kumite team Masters 40 +, kde
se teamu podařilo získat
úžasné 1. místo a pohár v této
kategorii.
Dále pak se Michal zúčastnil v
jednotlivcích v kategorii Kumite individual IPPON Shobu
Masters 50 – 59 let, kde získal
krásnou stříbrnou medaili za
2. místo.
Za Oddíl karate Hlinsko z.s.
Miloslav Zdražil,
trenér oddílu

Jako jinde tak i carving poznamenal
covid. Termíny soutěží se posouvaly
nebo rušily. Jediný způsob, jak
mohli řezbáři zlepšovat své dovednosti, byla domácí příprava.
Téměř po třech letech se 11. 5. 2022
konal Melounový šampionát Třebíč.
Nechyběla zde Diana Peškeová,
která se účastnila v kategoriích: B –
kompozice pokročilí, C – live carving
začátečníci.
Obě kategorie byly pro Dianu premiéra, neboť dosud soutěžila pouze v kompozicích jako začátečník.
V kategorii B bylo zadáním předem vyřezat dva melouny na téma:
„Neřešme covid, život jde dál“. I když zde nebyla početná konkurence, porota neudělovala body zadarmo. Diana se zde umístila ve
stříbrném pásmu, které jí bodově stačilo na 3. místo.
V kategorii C bylo zadáním vyřezat cukrový meloun na volné téma
v limitu 75 min. Zde Diana patřila mezi hlavní favority. Dva roky
poctivé přípravy se vyplatily a přinesly Dianě její zatím největší
úspěch – zlaté pásmo a současně také 1. místo. Zároveň Diana mimo soutěž přivezla květinovou kompozici, kterou porota odborně
posoudila v rámci kvalifikace na mistrovství světa v gastronomii
(plánované na letošní listopad v Lucembursku), kam si tímto
skvělým výsledkem pootevřela dveře. Pavel Peške
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Kam za sportem
Fotbal
Ne 12. 6. Hl. – Letohrad
So 18. 6. Hl. – Letohrad
Ne 19. 6. Hl. – Holice

10.30
17.00
9.30, 11.30

dorost
A muži
st. a ml. žáci

červen| 2022

Výsledky 22. ročníku
šachového turnaje
O pohár města Hlinska

Házená – 1. liga žen – finálová skupina o titul
So 11. 6. HK Hlinsko – TJ Přeštice
16.00
Ne 12. 6. HK Hlinsko – Sokol Tymákov 9.30

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út – Pá 6.30 – 7.45 15.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 50 Kč/1 hod., děti do 15 let – 40 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 80 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
PROVOZNÍ DOBA SAUNY – provoz ukončen
SQUASH
Po – Pá 8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.
PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP
PO
14:00 – 20:00
ÚT – NE 10:00 – 20:00
Ceny: dospělý 70 Kč/den, děti do 15 let 40 Kč/den,
děti do 115 cm – zdarma.
Tel.: 608 042 627

Amplla Cup 2022 bude 25. června
na fotbalovém stadionu
Amplla Cup je kulturně společenská akce, která navazuje na bývalé
úspěšné ročníky Profil cupu, které se konaly v Hlinsku již od roku
1993.
Program akce: fotbalové utkání FC Hlinsko (divize) vs. SK Ždírec
(divize), FK Pardubice (1. liga) vs. FC Vysočina Jihlava (2. liga).
Doprovodný program: atrakce pro děti, skákací hrad, houpačky,
trampolíny, dětská zóna. Vystoupení hlineckých karatistů, taneční
vystoupení, barmanská a kulinářská show. Dětská diskotéka, DJ
Kofola – Josef IX, moderátor celé akce Petr Jančařík.
Na závěr akce bude ozvučený ohňostroj.

Turnaj se konal v sobotu 30.
dubna v prostorách DDM Hlinsko. Celkem se zúčastnilo 42
hráčů/hráček.
Vítězem se stal stále ještě desetiletý odchovanec ŠO Hlinsko,
hájící v současnosti barvy pardubických Polabin, Jiří Bouška
(ve finálové skupině A získal 13
bodů ze 14 možných).
S odstupem úctyhodných 3,5
bodů skončil na druhém místě
Bronislav Houška (TJ Štefanydes Polička) a na třetím s 9 body
Bohuslav Kokeš z TJ ŠO Chru-

dim.
Turnaj se konal ve spolupráci
s DDM Hlinsko za finanční
podpory města Hlinska.
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se podíleli na zajištění tohoto turnaje, a to jmenovitě Janě Vaškové, Evě Peškové, Janě
Indrové, Přemyslu Osičkovi a
všem zúčastněným, kteří si přišli na tento přátelský turnaj zahrát.
Těším se na vás na příštím
ročníku! Ing. Slavomil Dvořák,
ŠO Hlinsko

Hlinecké noviny – Měsíčník – Hlinecké noviny – Periodický tisk územního samosprávného celku města Hlinsko. Vydavatel Město Hlinsko, IČO 00270059. Adresa redakce: Hlinecké noviny, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, šéfredaktor Leoš Remeš, tel.: 731 697 418 . Redakční rada – Dita Breberová, Leoš Remeš, Hana Novotná. Příjem inzerce: TIC Hlinsko, tel.: 731 697 418 , mail: ic@hlinsko.cz. Podepsané články
vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravovat, případně krátit. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Tisk: VLM a.s. Vydání je povoleno Okresním úřadem – odborem kultury v Chrudimi 16. 3. 1998. Reg. značka: MK ČRE 11837. Náklad 5500 výtisků.

