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VÝTVARNÉ HLINECKO

IDEÁLNÍM CÍLEM VÝLETU pro rodiny s dětmi, ale i zájemce o výtvarné umění napříč generacemi, je
aktuální 62. ročník výstavy Výtvarné Hlinecko v místní galerii s podtitulem Přes práh světa divů / Pohádkové náměty v českém umění 1890-1950.

Vrácení vstupného za zrušená
představení bez náhradních
termínů je možné na pokladně
Turistického informačního centra.
Ale pouze do 31. srpna 2021.
Více na str. 5

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

3. září 2021

Slovo starosty

Přátelé, udělalo vám v poslední
době něco radost? Že je to tak
trochu podivná otázka v téhle
podivné době? Možná. Doufám
ale, že si každý z vás alespoň na
jednu úsměvnou situaci, příběh
nebo milou zkušenost či zážitek
vzpomene… Přemýšlíte a už víte?
Osobně jsem rád, že mám v paměti takovou věc, která mi nedávno radost udělala. Je to rozhodnutí rady našeho města.
Usnesení rady se přitom za radostná většinou označit nedají,
jsou to prostě rozhodnutí.
Tímto konkrétním usnesením
jsme ale učinili podle mého názoru správný krok. Na jeho základě město Hlinsko poslalo
obcím postiženým tornádem
celkem 200 tisíc korun. Každé z
obcí – Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky po 50
tisících. Peníze šly přímo na
účty jednotlivých vesnic. Rada o
tomto kroku rozhodla jednohlasně. Vážím si tohoto našeho
rozhodnutí, jsem za něj rád a
ještě jednou za něj moc děkuji.
Je to symbol naší solidarity. Věříme, že tyto peníze alespoň
trochu pomohou, i když škody
jsou na Moravě mnohamiliardové a jejich náprava potrvá
dlouho.
A víte, proč jsem na začátku
položil tu obyčejnou otázku?
Protože radost zkrátka k životu,
který je složen z nejrůznějších
příběhů, patří. Přeji vám radostný zbytek léta. Mějte
úspěšný srpen a děkuji za podporu. Miroslav Krčil
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O jednom malém království Dobra a Dobrolidech

Mezi mnoha a mnoha panelovými domy a mnoha klikatými cestičkami mezi nimi, v jednom hezkém městečku Hlinsko,
ležícím mezi vrchy a vršíčky, je
ve výměníku tepla ukrytý jeden
maličký „domeček“, jménem
Centrum Jana XXIII. V něm žilo
bylo mnoho lidských Dobroduší. Je tomu již 15 let, co se tento
koutek uprostřed sídliště stal
místem setkávání všech generací. Jak tento celý příběh začal?
Poslouchejte příběh dále.
Jak tak před mnoha a mnoha
lety putovali různí přátelé
místním krajem a každý šel
svým životem, rozhodl se Vládce Dobra, že jim dá možnost
spojit se a založit takové malé
Království Dobra, Radosti, Pokoje a Lásky. Rozhodli se tedy,
že jeho nabídku přijmou a že to
„království“ s jeho pomocí budou pomaličku budovat. Věděli,
že to nebude jen tak, ale také od
Vládce Dobra věděli, že nic se
nerodí mávnutím proutku, ale
že to bude velká zkouška a nelehká práce. S vědomím, že
všem lidem kolem má tento
malý domeček přinést do života
užitek, byla to i zatěžkávací
práce na jejich vlastním srdci.
Předkové je totiž učili, že srdce
máme proto, aby mělo kde
bydlet dobro a láska k druhým
lidem. Učili je také, co je vděčnost a pokora – že to nejsou
ctnosti slabých, ale silných, a že
radost, kterou způsobíme druhému, se odrazem neoslabuje,
ale vrací se k nám košatější a

zářivější. Učili také, že je lépe
trpět proto, když se říká pravda,
než aby pravda měla trpět pro
mlčení. A to nejdůležitější, co
bylo předky dědicům maličkého
„království“ předáno, je, že nade
vším a ve všem vítězí LÁSKA.
No, nebyl to ani za mák jednoduchý úkol, ale začít se někde
muselo. Při stavění pevných
základů se všichni zakládající
členové rodu Centristů vraceli
ještě k jedné moudré myšlence
předků: „Nechtěj se podobat
pozlacené korouhvičce na střeše vysoké budovy. Jakkoli se
třpytí, ať je jak chce vysoká, nic
nepřidá k pevnosti stavby. Buď
raději jako starý základní kámen ukrytý v zemi, kde ho nikdo nevidí. Díky tobě budova
nespadne“. S touto moudrostí
předků se tedy začalo před 15
lety budovat. Nejprve se všichni, i každý jednotlivě, učili sami
na sobě překonávat zlo dobrem,
netrpělivost trpělivostí, chyby
vyrovnat odpuštěním, namyšlenost pokorou, smutek léčit
radostí, nenávist a zlobu zlomit
láskou. To všechno a mnohé jiné se v každodenních setkáváních s veřejností i úřady učili,
aby podle svých možností
v maličkém „království“ mohli
učení předků naplnit skutky a
předávat tam, kde cokoli chybí,
tak, jak si to přál Vládce Dobra.
Začali tedy s úsměvem a radostí
vítat každého, s kým se setkali, i
s každým, kdo začali jejich
„království“ v malém sídlištním
výměníku okukovat zpovzdálí.

Přicházeli děti, mladí, maminky
i tatínkové, přicházeli i babičky
a dědečkové na bohoslužby,
přicházeli posluchači koncertů a
výstav, hlásili se účastníci kurzů
a přednášek, mnoho dětí se zapojovalo do turnajů a soutěží a
různých dětských aktivit.
Zalíbilo se jim tam natolik, že
se všichni začali do tohoto „domečku“ stále rádi vracet. Všichni zapojení přátelé byli tolik
šťastní z toho, že starý malý výměníkový „domeček“ ožil. Byli
vděční, že ho lidé z veřejnosti
dobře přijali a že tu našli místo,
kde si odpočinou, kde mohou
načerpat sílu, a kde také mohou
projevit svoji radost a sdílet
svoji starost.
A jak tak přibývalo milých
návštěvníků, přibývalo i báječných dobrolidí – „stavitelů a
pomocníků“. Ti se stali se svými
dobrými skutky články, které
začaly vytvářet dlouhý řetězec
dobra. Ten již dávno opustil
hranice malého schovaného
sídlištního výměníkového „domečku“. Mnozí už teď chápou,
že svědectví dobrého života dá
více, než tisíce dobrých brožurek. Že v semínkách obyčejných
událostí se skrývají neobyčejné
souvislosti, které jednou vydají
své plody. Mnozí již také chápou, že šťastným dokáží člověka
učinit maličkosti – laskavé slovo
i pohlazení; že když kdokoli zaseje radost a nadšení, za čas se
může těšit na dobrou sklizeň; že
dobro, které vychází ze srdce, se
vrací a že bohatství není to, co

je na účtu, ale to, co je ukryto
jako poklad v srdci. A jak čas
rychle v tomto domečku dobra
plyne, najednou všichni malí
jsou velcí a velcí jsou moudřejší.
Vědí, že každá chyba je učitelem, pokud si chybu přiznají,
vědí, že je někdy nutné i zatřást
stromem, aby nakažené ovoce
opadalo.
A tak by to mělo být v každém společenství, které staví na
pevných základech – dívat se
nejprve na sebe a před sebe,
uvědomovat si, že bližní je vždy
lepší než já, a proto si zasluhuje
úctu. Kdo přijde do takového
společenství přátel, určitě vyjde
šťastnější, než když přišel. A o to
by nám všem mělo jít – nejen
v pohádkách, ale i v naplnění
skutečného života. Jeho hodnota se totiž neměří jeho délkou, ale jeho naplněním.
Ze srdce děkuji všem přátelům a jejich rodinám za veškerou pomoc během těch krásných 15 let života Centra Jana
XXIII., děkuji všem dobrodincům a podporovatelům a
neméně za podporu Městu
Hlinsku a Pardubickému kraji.
Děkujeme všem návštěvníkům
a věříme, že i nadále tento malý
„domeček“ na sídlišti bude přinášet velké radosti tam, kde
chybí, i všem kolem.
S vděčností za vše dobré děkuje a zdraví a radost všem
přeje za všechny přátele z Centra Jana XXIII.
Lída Pavlišová (Krá Lili)
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Ani pandemie nevzala studentům hlineckého
gymnázia chuť soutěžit
Učit se v době pandemie není
jednoduché, přesto se našlo
mnoho studentů Gymnázia K.
V. Raise a SOU, Hlinsko, kteří to
nejen zvládli, ale zapojili se i do
velkého počtu soutěží. A nejen
zapojili, často i vítězili! I když to
neměli jednoduché, většina
soutěží totiž probíhala online
formou a některé z nich trvaly i
několik dnů. Za vzornou reprezentaci školy jim patří velký dík.
Ve kterých soutěžích se naši
studenti prosadili, si můžete
přečíst v následujícím přehledu.
Olympiáda v českém jazyce
Eliška Hromádková (4. A) – 1.
místo v krajském a 7. místo
v celostátním kole
Pardubické střípky (krajská
literární soutěž)
Iva Pilařová (2. C) – 3. místo
Certamen latinum
Matěj Meduna (7. A) – 2. místo
v zemském i celostátním kole
Regionální soutěž v ruském
jazyce
Jiří Nevole (6. A) – 1. místo
Jáchym Krampera (6. A) – 2.
místo
JA SAP CONCUR IT INNOVATION CAMP
Barbora Dušková, Ema Leszkowová, Julia Vokálová, Martin Dostál, Ondřej Novotný a
Michal Ročňák (7. A) – tým naší
školy
– celodenní soutěž (v anglic-

kém jazyce) s programem plným praktických aktivit a teambuildingu směřovala k společnému cíli – najít nové řešení
reálného problému z oblasti
společenských vztahů a finanční gramotnosti
– tým svůj koncept prezentoval před odbornou porotou
Matematický klokan (soutěž pro základní a střední
školy)
Lenka Hromádková (2. A) –
19. místo v celostátním kole
(z celkového počtu 30 519 zúčastněných v kategorii Benjamín)
Pangea (matematická soutěž)
Patrik Michek (1. A) – 5. místo
v krajském kole ze 197 zúčastněných – postup do celostátního kola
Eliška Hromádková (4. A) – 3.
místo v krajském kole ze 145
zúčastněných a postup do celostátního kola
Matematická olympiáda
Eliška Hromádková (4. A) – 2.
místo v krajském kole
Klára Zavřelová (4. A) – 4.
místo v krajském kole
Mistr logiky (soutěž organizuje MAS Hlinecko pro žáky
7., 8., 9. tříd)
Lenka Hromádková (2. A) – 2.
místo
Soutěž v programování:

kategorie Programování –
mládež
Matěj Arnošt Zahradník (5. A)
– 13. místo mezi všemi soutěžícími a 2. místo mezi soutěžícími
z gymnázií v krajském kole
Fyzikální olympiáda
Benjamín Král (1. C) – 3. místo
v krajském kole
Eliška Hromádková (4. A) – 6.
místo v krajském kole
Adam Sádovský (4. A) – 7.
místo v krajském kole
Dějepisná olympiáda
Matěj Meduna (7. A) – 1. místo
v krajském a 9. místo v celostátním kole
Dějepisná soutěž družstev
Jáchym Krampera (6. A), Jiří
Nevole (6. A) a Matěj Meduna (7.
A) – 4. místo v krajském kole
Europa Secura (soutěž
družstev)
Barbora Dušková (7. A), Ema
Leszkowová (7. A) a Julia Vokálová (7. A)
Nela Dufková (6. A), Vojtěch
Nosek (3. C)
a Ladislav Vašek (3. C)
obě družstva postoupila do
krajského kola
Ekonomická olympiáda
Monika Šťavová (3. C) – 2.
místo v krajském a 24. – 25.
místo v celostátním kole
Václav Češík (7. A) – 3. místo
v krajském kole
Biologická olympiáda

Jan Mückstein (4. A) – 1. místo
v krajském kole
Karel Mückstein (1. A) – 1.
místo v krajském kole
Kroková výzva (výzva
Gymnázia K. V. Raise a SOU,
Hlinsko)
Výzva probíhala od 1. 3. do 14.
3. 2021.
Vítězné třídy školy za vyšší a
nižší stupeň gymnázia:
2. C (92 604 kroků / 1 žák)
2. A (131 674 kroků / 1 žák)
Vítězka a vítěz školy:
Daniela Kyselová (2. A) – 354
930 kroků
Ondřej Novotný (7. A) – 223
604 kroků
Vstaň ze židle a poběž společně pro svoji školu (celostátní výzva)
Výzva probíhala od 12. dubna
do 25. června 2021, konečné výsledky nebyly dosud zveřejněny.
Dne 15. 6. 2021 ocenil dva
nejúspěšnější studenty naší
školy – Elišku Hromádkovou
(4. A) a Matěje Medunu (7. A)
– starosta města Chrudim.
Všem našim úspěšným studentům blahopřejeme, ještě
jednou děkujeme a pevně věříme, že se jim bude stejně dobře
dařit i v následujících letech
studia.
Profesorský sbor Gymnázia
K. V. Raise a SOU, Hlinsko

GEOCACHING na Resslovce: zapojilo se mnoho
žáků, i když úkol nebyl povinný
V rámci hodin zeměpisu si
tento rok žáci vyzkoušeli geocaching, což je zjednodušeně
řečeno turistická hra, při které
se využívá systém GPS, kdy jsou
známy zeměpisné souřadnice,
na kterých je ukrytá schránka,
tzv. cache („keš/keška“). Při
hledání se používá chytrý telefon nebo navigační přístroj.
V ukryté schránce je Logbook
(deník), do kterého se nálezce
zapíše. Někdy v ní najde i různé
drobnosti.
V přírodním okolí Hlinska
byla pro každý ročník školy
ukryta vždy jedna krabička a
jedna sklenička, jedna krabička

byla poté společná pro celou
školu. V každé krabičce a skleničce byl Logbook, do kterého
žáci zapsali své jméno, datum
návštěvy a třídu. Také si u krabičky nebo skleničky pořídili
fotografii jako důkaz návštěvy
místa a snímky následně nahráli do úkolu na Google Classroom a tím úkol splnili. Každá
třída měla zadané souřadnice
tří míst i s malou nápovědou,
která jim měla pomoci najít keš.
Kešky byly trochu zamaskované, pro některé žáky to tedy
bylo trochu složitější, ale pokud
měli s hledáním problém, poslal jsem jim přes Messenger

snímky místa, kde je keš ukrytá.
Úkol sice nebyl povinný, ale
jsem rád, že se do něj zapojilo
velké množství žáků, kterým
bych chtěl tímto poděkovat a
také za to, že vždy vrátili kešku
na stejné místo, aby ji mohli
najít i ostatní žáci.
Jedním z cílů školního geocachingu bylo dostat žáky do
přírody a do okolí našeho města. V novém školním roce budou mít žáci opět ukryté kešky
na jiných místech v okolí Hlinska a pevně věřím, že se někteří
na tato místa za keškami vydají.
Mgr. Tomáš Suchomel,
ZŠ Resslova
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Park na sídlišti v Hlinsku si zaslouží pozornost
Sídliště v Hlinsku se začalo
stavět hned po válce roku 1945
podél ulice Československé armády. Dva dvoupatrové domy s
podkrovím zde postavil továrník Prošvic pro zaměstnance
továrny Esa. Dodnes se jim říká
esa baráky. Třetí takový dům
byl postaven pro zaměstnance
Svitapu.
V budování sídliště se pokračovalo o deset let později nad
linií ulice ČSA. První obytný
dům vedle kostela Československé církve husitské byl dokončen roku 1958. O rok později
byl postaven podél ulice ČSA
druhý podobný dům ve tvaru
písmene L s prodejnou zeleniny.
Páteří další výstavby sídliště
se stala ulice Budovatelů, která
byla napojena na ulici ČSA mezi
těmito dvěma domy.
Další prvenství mají dva
dvoupatrové domy, které byly
postaveny jako první podél nové ulice Budovatelů na levé a
pravé straně. Ty byly postaveny
v režii Bytového družstva.
Nad nimi vzniklo šest pětipatrových domů s rovnými
střechami. Tři a tři na každé
straně kolmo k ulici. Ty se začaly stavět roku 1960. První byl
postaven na první parcele, na
pravé straně ulice. Jako druhý

byl postaven roku 1963 na třetí
parcele po levé straně ulice Budovatelů, podél ulice Družstevní. Jako poslední z těchto šesti
domů byl roku 1966 postaven
dům na třetí parcele na pravé
straně ulice Budovatelů, podél
ulice Družstevní.
Roku 1970 začala panelová
výstavba na sídlišti. Prvním panelovým domem byla tak zvaná
sto osmička. Dům se šesti
vchody a sto osmi byty. Tento
dům uzavřel první část výstavby sídliště.
Nakonec byly uvnitř této
čtvrtě postaveny ještě tři panelové tříposchoďové domy s
rovnou střechou, které mají
tvar krychle.
Tak vznikla na sídlišti klidná
bytová čtvrť mezi ulicemi Československé armády a Družstevní. Zároveň v bohatém prostoru mezi domy vznikal park
jehličnatých a listnatých stromů, téměř bez keřů. To vylučuje
různá zákoutí a zaručuje průhlednost a pocit bezpečí. V parku jsou také dvě hřiště, pro malé a větší děti. Skladba stromů je
zde rozmanitá. Smrk, borovice,
jeřáb, javor, dub, buk, střemcha
a nejvíce jsou zastoupeny lípa a
bříza. Jsou zde také vzácné
stromy jako quercus rubra a
quercus petrea. Roku 2021 byla

zeleň parku oživena třemi sakurami.
Tento park se stává domovem mnoha ptáků, protože zde
přestaly hnízdit straky obecné,
které tu mívaly i tři hnízda najednou. Nepřetržitě zde žijí hrdličky zahradní. Poslední tři
roky zde hnízdí divocí holubi
hřivnáči. Stálými obyvateli jsou
kvíčaly. Z malých pěvců zde vyvedli mladé také stehlíci.
Raritou v této čtvrti jsou vybudovaná doupata v zateplení
na čtyřech pětipatrových domech z šesti. Nevím, kdo tato
doupata vybudoval. Všechna
jsou na přesně stejném místě,
úplně nahoře těsně pod římsou
střechy, vždy na rohu budovy.
Možná je vytesal datel. Ale prvně v nich vyvedli mladé špačkové. Potom si je všechny pronajala veverka a nakonec vyhráli soutěž na podnájem kavky.
V parku chybí drobné
ptactvo, především sýkorky,
kterých je několik druhů. Ty by
oživily park v létě i zimě. Ale
nemají kde hnízdit. Bylo by
chvályhodné, kdyby město dalo
udělat budky a rozvěsilo je po
stromech.
Také veverka by potřebovala
aspoň dvě nebo tři speciální
budky. Letos si nosila stelivo do

nory na domu č. 1197. Ale vyhnaly ji kavky a pravděpodobně
zlikvidovaly i její mladé. Od té
doby veverku není vidět. Vídal
jsem ji pravidelně ráno o půl
sedmé, jak rychle seběhla po
drátu bleskosvodu, a když se
nasnídala, tak lehce vyběhla po
fasádě zpět do doupěte. Vloni u
ní byl na návštěvě zřejmě sameček. Skotačili spolu na fasádě
domu a na rovné střeše. Rozverná paní domácí přeskočila
na šikmou okapovou rouru a
než jsem stačil domyslet, že
může spadnout, tak plachtila k
zemi. Běžel jsem se podívat,
jestli se ji něco nestalo, ale oni
už zase dováděli na nejbližším
stromě.
Také letní návštěvníci rorýsi
by si zasloužili naši pomoc. Před
zateplováním domů hnízdili ve
větracích otvorech. Tehdy jich
nad stromy v parku létaly desítky při lapání létajícího hmyzu. Letos jsem po jejich příletu
napočítal jen čtyři a po vyvedení mladých devět.
Město Hlinsko se dobře stará
o zeleň. Na mapě je zaevidován
každý strom ve městě a označen
je jménem. Ale do parků také
patří živá příroda, která nám
mizí před očima.
Bohuslav Talácko, obyvatel
sídliště v Hlinsku č. 1288

Ležákovka dokončila rekonstrukci další učebny

V rámci projektu „Odborná
učebna zeměpisu ZŠ Ležáků,
Hlinsko“, který byl spolufinancován Evropskou unií, byla dokončena modernizace odborné
učebny určené pro výuku předmětů Vlastivěda a Zeměpis, v
případě potřeby i Prvouka. Jedná se v pořadí o třetí odbornou
učebnu, kterou se podařilo
zmodernizovat.
V učebně byly provedeny základní stavební úpravy – byla
provedena úprava elektrických

rozvodů, pokládka nové podlahové krytiny a instalace nového
systému zatemnění oken.
Učebna je vybavena ergonomickým žákovským nábytkem.
Nově zde byla instalována tabule s interaktivním dataprojektorem. Učebna byla vybavena novými učebními pomůckami - tematicky zaměřenými
zeměpisnými mapami reflektujícími aktuální geografickou
situaci, globusy a telluriem.
Děkujeme zřizovateli, Městu
Hlinsko, za podporu nezbytnou
při realizaci projektu, paní Petře
Ondráčkové, která na městském
úřadu zaštiťuje dotace, za její
vstřícnost a ochotu při zpracování a podání projektové žádosti. Poděkování rovněž patří
zaměstnancům MAS Hlinecko.
Tomáš Louda, ZŠ Ležáků
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Letní zamyšlení: potěšte se růžemi v květu!
Vážení spoluobčané města,
prožil jsem za svých více než
devadesát roků mnoho letních
dnů. Byla to za dětství krásná
prázdninová léta v přírodě, u
vody i času s rodiči na políčkách
při žních.
Když začala světová válka,
bylo mi patnáct roků a byl jsem
přijat do firmy Baťa, nastoupil
jsem do Zruče nad Sázavou, kde
byla filiálka nově vybudovaných dílen obuvi. Stal jsem se
učněm Baťovské školy práce. U
pásové výroby obuvi jsem pracoval pět roků. Těch pět let jsem
užíval léto denně dlouhou desetihodinovou prací u strojů v
pásové výrobě a od pondělí do
soboty jsem ještě večer trávil
další hodiny výukou ve večerní
škole. V létě při svačině jsem ale
chodil ke vchodu výrobních hal,
kde podél chodníku rostla řada
stromkových růží. Měl jsem rád

tu pestrou barevnost růží a s
odstupem času oceňuji důležitou péči firmy o květiny. Baťovské závody po celé naší vlasti
vytvářely pěkné prostředí i u
rodinných domů, ve kterých žili
spolupracovníci (tento titul pro

Kdo půjčí obrazy?
Pohádkový ročník výstavy Výtvarné Hlinecko pokračuje a rozeběhl se také doprovodný program. Velice kladné
ohlasy návštěvníků si získala
Večerní prohlídka s pohádkovým čtením. Uskuteční se ještě
dvakrát, a to vždy v sobotu 14.8.
a 11.9., opět na galerijní půdě.
Mezi návštěvníky je také velice
oblíbená Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy
Šárkou Leubnerovou, která letos proběhne v sobotu 21.8. ve
14 hodin.
Na podzim letošního roku
připravujeme v galerii velkou

výstavu profesora Karla Beneše,
k níž bude vydán také obsáhlý
katalog. Rádi bychom touto
cestou oslovili případné vlastníky Benešových obrazů a kreseb z řad hlineckých občanů,
kteří by byli ochotni díla na výstavu zapůjčit. Vzhledem k přípravě katalogu je třeba obrazy
nafotit s předstihem, tedy nás
prosím neváhejte kontaktovat
(mail: muzeum@hlinsko.cz,
tel.: 731 151 777). Zájem máme
také o fotografie, archiválie a
další předměty související s
osobou Karla Beneše.
MMG Hlinsko

své zaměstnance firma běžně
užívala).
Velice rád si vzpomenu na
jedno léto prožité při základní
vojenské službě v Praze. Rád
jsem chodil ve volnu na procházku na Petřín do růžového

sadu. Měl jsem to blízko z kasáren, které byly nedaleko Hradčanského náměstí. Ve vojenské
službě jsem strávil celkem čtyři
léta, jeden rok také v Olomouci
(1947) při službě na letišti. V
Olomouci v té době bylo mnoho
krásně upravených záhonů s
květinami a parků.
V pozdních mých letech se
rád podívám nejen na růže, ale i
na květy na loukách, na zahradách i za okny rodinných domků. Nemám to daleko do parčíku města v Jungmannově ulici,
kde v letošním roce kvete
mnoho keřů růží, popínavých,
velkokvětých a více jak deset
právě kvetoucích stromkových
růží.
Přijďte se, spoluobčané, příležitostně podívat, dokud jsou
růže v květu a potěšte se pohledem i vůní.
Ing. Miloslav Tuhý, senior

Srpen ožije kulturními akcemi
Ani jsme se nenadáli a je tu
měsíc srpen. Stále probíhá
v zahradě Domu dětí a mládeže
letní kino, divadelní představení pro děti. Mimo jiné jsme si na
neděli 22. srpna připravili ODPOLEDNE PRO DĚTI, kde si děti
zasoutěží o sladkosti a zařádí si,
případně i se svými rodiči, s kapelou PÍSKOMIL SE VRACÍ. Program začíná od 14 hodin a kapela vystoupí od 15 hodin.
V případě špatného počasí se
akce přesouvá do vnitřních
prostor MFC. Vstupné je zcela
zdarma.
Sobota 4. září bude patřit
spíše milovníkům dechové
hudby. Od 14 hodin se uskuteční ODPOLEDNE S DECHOVKOU.

Jako první vystoupí na jevišti
v zahradě Domu dětí a mládeže
dechová kapela MRÁKOTINKA.
Po kratší pauze a výměně kapel
zahraje k tanci a poslechu kapela POLIČANKA.
Příjemné odpoledne zakončí
naše hlinecká kapela HLINEČANKA, která by měla začít hrát
přibližně od 17.30 hodin.
Vstupné na tuto akci činí 50 Kč
a vstupenky budou v prodeji
v den konání akce u pokladny.
Doufáme, že nám v tuto zářijovou dobu bude přát počasí a že
si spolu užijeme příjemné odpoledne a setkání.
Více informací ohledně připravovaných akcí na www.mfchlinsko.cz MKK Hlinečan

Vstupenky lze vrátit do konce srpna
Vrácení vstupného za zrušená
představení bez náhradních
termínů je možné pouze do 31.
srpna 2021.
V době nouzového stavu jsme
bohužel museli úplně zrušit
několik kin a kulturních představení bez náhradního termínu. Vstupenky za tato představení prosím vracejte do 31. srpna na pokladně Turistického
informačního centra Hlinsko.
Po uplynutí této lhůty nebude

již možné vstupenky za zrušená
představení vrátit.
Říjen 2020:
Film Karel – veškeré termíny
Příliš osobní známost (Bio
Senior)
Princezna zakletá v čase
Taletissimo – Dagmar Pecková a mladí talentovaní umělci.
Děkujeme za pochopení.
Více informací na tel. čísle 731
151 774.
MKK Hlinečan

Pozvánka na výstavu chovatelů
ZO ČSCH Hlinsko v Čechách
pořádá ve dnech 28. – 29. srpna
2021 Okresní výstavu králíků,
holubů, drůbeže a okrasného
ptactva.
V rámci výstavy předvedeme
návštěvníkům expozice králíků
českých strakáčů, expozici holubů hýlů a norimberských
skřivanů, nutrie, ovce a kozy.
V minulém roce bylo vystaveno

1200 zvířat! Na výstavišti budou
umístěny prodejní stánky rostlin pro zahradu i byt, krmiva a
potřeby pro zvířata, dřevěné
výrobky, cukrovinky, medové
výrobky, kozí sýry apod.
K návštěvě výstavy srdečně
zvou pořadatelé. Pořádání výstavy bude závislé na nařízených protiepidemických opatřeních! Pavel Nádvorník

6| Hlinecké noviny

srpen| 2021

Výsledky soutěží pro mateřské i základní školy
Ve druhém pololetí školního
roku 2020/2021 MAS Hlinecko
pořádala čtyři soutěže, jejichž
smyslem bylo zvýšení motivace
a poměření znalostí a dovedností dětí a žáků v různých oblastech.
Mistři logiky – on-line soutěž
byla určena pro žáky druhého
stupně základních škol a byla
zaměřena na řešení logických a
matematických úloh. V soutěži
obsadila první místo Eliška
Cimburková (ZŠ Kameničky),
druhé Lenka Hromádková
(Gymnázium K. V. Raise a SOU
Hlinsko) a třetí Gábina Mikulášová (ZŠ Kameničky).
Čtenáři v MASce – on-line
soutěž proběhla ve dvou kategoriích, a to pro žáky prvního a
druhého stupně základních
škol. Zadání pro druhý stupeň
nejlépe řešili žáci ze ZŠ Smeta-

nova, kteří obsadili první tři
místa, Inaas Mahmoodová
(první místo), Jakub Bálek
(druhé místo) a Erika Havelková (třetí místo). V konkurenci
žáků prvního stupně byl nejúspěšnější Daniel Halamka (ZŠ
Svratouch), druhé místo obsadila Adéla Krupičková (ZŠ Smetanova) a na třetím místě byl
Jaroslav Kyncl (ZŠ Raná).
Stavby našeho regionu – MAS
Hlinecko zakoupila základním a

mateřským školám stavebnice
Teifoc, ze kterých děti postavily
modely budov z jejich obce. Potom školy zaslaly vyfocené
stavby a na webových stránkách MAS proběhlo hlasování o
nejvěrnější model v kategorii
mateřské školy a základní školy.
První místo získala MŠ Kameničky a ZŠ Raná.
Soutěž o nejkrásnější obrázek
ptáčků ke Dni Země – výtvarná
soutěž pro mateřské školy proběhla tak, že každá škola obdržela ptačí budku, děti pozorovaly ptáčky a následně je výtvarně ztvárnily. V internetovém hlasování získala nejvíce
hlasů MŠ Pokřikov.
Všem děkujeme za účast,
oceňujeme vyrovnané zápolení
a ty nejlepší jsme již odměnili
motivační cenou. Všechny soutěže byly realizovány v rámci
projektu s názvem Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP
Hlinsko II financovaného z OP
VVV s registračním číslem

Konverzace
v angličtině
pro nejmenší
Spolu s Městskou knihovnou
Hlinsko jsme nabídli žákům prvního stupně základních škol a dětem z předškolního vzdělávání jedinečnou možnost setkávat se
každou červencovou středu s rodilou mluvčí Pamelou Berggren.
Besedy zaměřené na konverzaci v
angličtině probíhaly ve velmi
uvolněné náladě, děti i lektorka si
tvořily vlastní materiály podporující výuku a společně vymýšlely
vlastní kreativní příběhy.
Besedy byly realizovány v rámci
projektu s názvem Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II financovaného z OP VVV s
registračním číslem CZ.02.3.
68 /0.0/0.0/17_047/0009503.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000
9503.
Kancelář MAS Hlinecko

Dům s pečovatelskou službou Slavíkov
Také jste si v uplynulých
měsících touhu po poznání nových míst vynahradili cestováním po mapě? Těch různých
jmen v naší zemi, jedno pěknější než druhé! I v okolí Hlinska je stále co objevovat. Tak
například obec Slavíkov na jihozápadním okraji Železných
hor. Hned se v hlavě vynoří
otázka, zda se tam snad někdy
vyskytl známý zástupce našeho
ptactva? Musím vás zklamat,
pro slavíka je na Vysočině příliš
drsné podnebí, dává přednost
teplejším končinám. Jméno této
vesnice pochází od pánů původní tvrze, Slavíkovců ze Slavíkova, zmiňovaných poprvé
v 15. století. Dnes už tady tvrz
nenajdeme, ale objevíme v obci
jinou dominantu, pravděpodobně větší než původní středověká tvrz, a tou je zdejší dům
s pečovatelskou službou. Škoda,
že nám Slavíkovci nezanechali
nějaký obrázek svého rodného
hnízdečka, abychom to mohli
porovnat!
Dům s pečovatelskou službou
je třípodlažní budova s 25 byty,
postavená na půdorysu bývalé
školy u křižovatky ve středu

obce. Letos na podzim to bude
15 let, co byl slavnostně uveden
do provozu, a za tu dobu v něm
našlo nový domov už více než
80 obyvatel, kterým pečovatelky pomáhají zvládat péči o domácnost i v ostatních jejich
potřebách. Žijí zde senioři a
další spoluobčané z blízkého i
vzdálenějšího okolí, kteří potřebují pomoc z důvodu věku,
zdravotního postižení nebo
chronického onemocnění. Každý byt má předsíňku, koupelnu
s WC a obytnou místnost s malou kuchyňskou linkou. Obyvatelé si vybaví byt vlastním nábytkem a bydlí ve svém – prostě
doma! Výhodou proti životu
v domku je bezbariérový přístup a žádná starost o topení či
opravy, s potřebnou pomocí na
dosah.
Kromě pohodlného bydlení
zde obyvatelé mohou najít také
pospolitost a přátelství, mají
možnost posedět si venku
v hezkém prostředí na lavičkách, popovídat se svými vrstevníky. V létě opéct buřty na
ohništi za domem, za nepříznivého počasí a během zimy se
setkat ve společenské místnos-

ti, kde je pro ně připraven kulturní program, pokud to zrovna
malý zákeřný virus nepřekazí.
Máme zde blízko do přírody,
les i rybník jsou, co by kamenem dohodil. Kdo rád sbírá
houby, u nás se ocitne na prahu
houbařského ráje. Můžeme
zblízka sledovat běh ročních
období také díky pracím v zemědělském družstvu, z jehož
bioplynové elektrárny je zajištěno zásobení domu teplem.
Možná si říkáte, že ke spokojenému životu je potřeba nejen

kontakt s přírodou, ale i další
věci. Ty v obci také jsou! Obchod se smíšeným zbožím,
pošta Partner, pěkná opravená
hospoda a dobré autobusové
spojení do města. Přijeďte se
podívat! Kdo přemýšlíte o svém
zajištění na stáří v hezkém
prostředí, nebo víte o někom ze
svých příbuzných a známých, že
hledá tento druh bydlení, tak
mu poraďte, ať si naplánuje
cestu na Slavíkov!
Sofija Málková, vedoucí
pečovatelské služby Slavíkov
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Den, který měl smysl

Několik měsíců poctivé přípravy, hezké počasí a desítky
usměvavých tváří… To je stručně vyjádřený závěr letošního,
již tradičního, Dne pro děti a
rodinu.
Tento den se každoročně
odehrává v areálu Azylového
domu pro těhotné matky v Hamrech u Hlinska, kde ho pod
vedením Jany Málkové připravuje pracovní tým a asi čtyři
desítky dobrovolných pomocníků.
Děkujeme všem „pohádko-

Vzpomínka
Dne 12. srpna 2021 uplyne již 35 let
od úmrtí našeho drahého tatínka
a dědečka pana Karla DIBELKY.
Dne 2. září by se dožil 93 let.
Stále vzpomínají děti s rodinami

vým postavičkám“, tvořivým
stanovištím a lidem s ochotným srdcem, kteří věnovali svůj
čas, energii nebo nějaké dobroty pro potěchu příchozích dětí.
Tento den vykouzlil úsměv ve
více než stovce dětských srdcí.
Radostnou odměnou ať je
všem prožitý DEN, kterému
přítomní společně dali smysluplnou náplň. Byl to den, který
měl smysl.
Děkujeme.
Pavla Glogarová, vedoucí
azylového domu

Poděkování řidičům hlineckého
taxi pro seniory
Chtěli bychom upřímně poděkovat panu Málkovi a Volfovi,
řidičům hlineckého taxíku pro
seniory, za jejich laskavý přístup k nám zákazníkům, za pomoc lidem méně pohyblivým.
Oni jsou našimi přáteli a každá
cesta s nimi je pro nás zážitkem.
Není lehké proplétat se několikrát denně přecpanými ulicemi,
být pozorný, ochotný a vlídný a
snažit se dopravit seniory do
cíle jejich cesty včas.
Přejeme oběma pánům hod-

ně zdraví a další šťastné cesty se
spokojenými a vděčnými zákazníky.
Děkujeme i panu Vtípilovi za
pochopení problémů starých
spoluobčanů a nesměle doufáme, že se přimluví za rozšíření
stávající služby o možnost nákupu v obchodních centrech.
Budeme vděčni ještě víc, neboť
cesta za nákupem je pro mnohé
z nás skutečným problémem.
Za spokojené zákazníky
Anna Kasalová
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Hlinecký zpravodaj je v prodeji

Vzpomínka na Ležáky
Snímek v minulém čísle Hlineckých novin mě vyprovokoval k napsání tohoto článku.
Je dobře, že se na Ležáky nezapomíná. Hlavně mladé generaci je správné připomínat, co se
v Ležákách opravdu stalo, že
Němci vyvraždili celou vesničku, neušetřili ženy ani děti. Jen
dvě děvčátka „uznali za vhodné
k poněmčení“.
Po mnoho let jsem jezdil fotografovat pietní slavnost na
Ležáky. Vzpomínková akce
končila tím, že ke každému
hrobodomu, ke každému kříži,
různé instituce, firmy položily
věnec nebo velkou kytici. Je
pravda, že se tím celá akce pro-

táhla asi o půl hodiny. V poslední době, trvá to již několik
let, nastala změna. Všechny
věnce, kytice, se pokládají na
jedno místo k tzv. „Knize“.
Nelíbí se mi to. A nejsem sám.
S mým názorem souhlasí
spousta lidí. Položit věnec ke
každému hrobodomu a poklonit se bylo opravdu důstojné,
vyjadřovalo to vzpomínku na
lidi, kteří v domě žili. To, že se
všechny věnce položí na jedno
místo, mi připadá až urážlivé.
Všichni spěchají. Už aby byli
doma. Na Ležákách byli – mají
čárku a tam zůstala hromada
květin na jednom místě.
Ludvík Plašil

Pokud by měl o tuto informační
brožurku někdo ze spoluobčanů
zájem, je možné ji zakoupit za 30 Kč
v Turistickém informačním centru
na Betlémě.

JEDNÁNÍ
V SRNÍ
rozměr 9,8 x 5 cm

V pondělí 21. června se konalo jednání pana starosty s obyvateli
místní části Srní. Pan starosta informoval obyvatele o připravovaných akcích města a vyslechl si podněty a připomínky ke
zlepšení života v obci. Marie Pospíšilová, Srní

Veronika Vodičková, DiS.
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

Klasické masáže - lymfatické masáže
- tejpování
Pracovní doba dle telefonické domluvy.
Wilsonova 235, 539 01 Hlinsko
Tel.: 704 381 407, e-mail: masazevv@seznam.cz
https://masaze-veronika0.webnode.cz
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Soukromá inzerce
Koupím nový domov, pro mě a syna, 2+1 nebo 3+1 ideálně s balkonem. Ozvěte se prosím. Všem moc děkuji. Tel.: 776 70 10 20.
Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky. Nesbírám
vážnou hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz.
Prodám dětskou postel a hračky, nový kuchyňský dvoudřez, horské kolo, část nábytkové stěny, dětské kolo 5-7 let, motor 380 V,
průtokový bojler na 10 l, kompletní kolo na auto 195/50 R15, nové
činky na posilování. Tel.: 721 585 091.
Hledám podnájem bytu 1+1, 2+kk nebo 2+1 na sídlišti.
Tel.: 797 635 476.
Prodám cca 2 m³ (asi 640 ks) plných cihel z bouračky.
Tel.: 606 623 673.
Koupím nebo pronajmu zahrádku v Hlinsku. Tel.: 737 957 885.
Koupím staré pohlednice do r. 1945 i jiné sběratelské věci.
Stačí SMS, zavolám. Tel.: 608 420 808.
Daruji starší nerezovou pračku ROMO (rozměry 40 cm x 65 cm x
40 cm). Dále nabízím knihovnu o rozměrech 120 cm x 127 cm x 34
cm a vařenku o rozměrech 92 cm x 137 cm x 42 cm. Vše zachovalé a
vhodné na chalupu nebo chatu. Tel.: 736 453 968.
Prodám dámské elektrokolo Leader Fox Forenza, velikost 17. Perfektní stav. Cena dohodou. Tel.: 776 245 855.
Poptáváme zkrácení živého plotu ze smrků.
Bližší info na tel.: 776 245 855.
Prodám nepoužitou čtyřtrubicovou zářivku. Tel.: 721 585 091.
Sběrna na opravu obuvi v Hlinsku (ulice Nad Parkem).
Tel.: 723 119 357.
Koupím kočárky značky: Stegner, Zekiwa nebo Liberta. V jakémkoliv stavu. Za nabídky předem děkuji. Tel.: 774 715 432.

OBUV TEXEVO

PŘIJÍMÁME ZAMĚSTNANCE

pro další rozšíření výroby textilních rozvodů vzduchu
1. STŘIHAČKY A ŠIČKY

• výhodou je vyučení v oboru nebo praxe s průmyslovým šicím strojem
• nevyučené zaučíme
• pružná pracovní doba, možnost zkráceného pracovního úvazku
• výdělek závislý na výkonu

2. OBSLUHU LASEROVÝCH STROJŮ
• výhodou je maturita nebo vyučení v technickém oboru
• nutná znalost práce s PC a geometrie na úrovni ZŠ
• nepřetržitý provoz
Zaměstnanecké výhody
• stravenkový paušál
• příspěvek na dopravu do zaměstnání
• letní a zimní prémie
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na dovolenou
Nástup ihned nebo dle dohody.
Zájemcům ukážeme výrobu a sdělíme další informace.

PŘÍHODA s.r.o., Za Radnicí 476, Hlinsko
Telefon: 608 035 690, Jiřina Kadlecová
personalni@prihoda.com

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

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

Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

KOLEKCE LÉTO - PODZIM 2021
- 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

-ZDRAVOTNÍ OBUV CERTIFIKOVANÁ IQC Z
-TREKKING + SOFTSHELL SHOES + LOGO
-MOTO FASHION SHOES
-STEEL EXCENTRIC YOUNG STYLES
-ODĚVY BRANDIT + LOGO
-SPORTOVNÍ OBUV
-KABELKY,PENĚŽENKY,BATOHY
VÝHODNÉ CENY !!

dopřejte
svým dětem

zdravé
oči

s krásnými slunečními brýlemi
i brýlemi s bluelight ochranou
proti záření z mobilů a pc
Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz
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Knihovna

Otevírací doba od 1. 7. do 31. 8. v případě příznivého počasí:
PO
14:00 – 20:00
ÚT – NE 10:00 – 20:00
Vstupné:
celodenní - dospělý – 60 Kč/ dítě do 15 let – 30 Kč/
dítě do 115 cm – zdarma
po 17 h – dospělý – 30 Kč/dítě do 15 let – 15 Kč

Prázdninová půjčovní doba od 1.7. do 31.8.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Po 8 – 12, 13 – 17
9 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12,13 – 15
9 – 12, 13 – 15
St 8 – 12, 13 – 15
9 – 12, 13 – 15
Čt 8 – 12, 13 – 17
9 – 12, 13 – 15
Pá ZAVŘENO
ZAVŘENO
So ZAVŘENO
ZAVŘENO
Tel. 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

Zahrada za DDM
Letní kino
Trollové: Světové turné
6. 8. Muzzikanti
10. 8. Addamsova rodina
13. 8. Bohemian Rhapsody
17. 8. Hledá se princezna

3. 8.

Začátky promítání od 21:30 h, poslední film od 21 h. Vstupné
80/100 Kč. V případě špatného počasí se projekce přesouvá do
vnitřních prostor MFC.
Středa 11. srpna od 17 h
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Divadelní představení pro děti. Prodej vstupenek na místě: děti
zdarma, dospělí 80 Kč.

Tel. 469 311 197

Rváčov
do 29. srpna
VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ VYSOČINY
M. Adámková, V. Břízová, L. Severýnová, P. Dalecký, A. Kustein a
další a práce klientů Domova sociálních služeb Slatiňany.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
-velký sál hostince-

Městské muzeum a galerie
Galerie

Středa 25. srpna od 17 h
FERDA MRAVENEC V CIZÍCH SLUŽBÁCH
Divadelní představení pro děti. Prodej vstupenek na místě: děti
zdarma, dospělí 80 Kč.
Neděle 22. srpna od 14 h
DĚTSKÉ ODPOLEDNE

KČT Hlinsko
Sobota 14. srpna
KRAJEM MALÍŘŮ VYSOČINY
43. ročník turistického pochodu
a cykloturistické jízdy
Start 6 – 10 h
od Gymnázia K. V. Raise.

Holetín
Sobota 14. srpna od 15.30 h
HOLETÍNSKÝ NEBOJSA
Soutěže pro děti, od 19 h strašidelná trasa pro mladší děti, od
21 h trasa pro ostatní odvážlivce
-sportovní areál-

Areál pivovaru
Pátek 6. srpna od 18.30 h
TŘI SESTRY,
HORKÝŽE SLÍŽE
Sobota 28. srpna od 17.30 h
MONSTER MEETING
Traktor, Dymytry

Dřevíkov
Sobota 21. srpna od 13 h
OSLAVY 100. VÝROČÍ OD
ZALOŽENÍ SDH DŘEVÍKOV
A SVOBODNÉ HAMRY
Sobota 4. září od 13 h
HASIČSKÁ SOUTĚŽ
XVIII. Memoriál
Ladislava Drápalíka
-areál letního parketu-

do 19. září
62. VÝTVARNÉ HLINECKO
Přes práh divů/Pohádkové náměty v českém umění
1890 – 1950
14. srpna od 19 do 22 h se na půdě galerie uskuteční večerní prohlídka s pohádkovým čtením pro děti.
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h
Muzeum
do 19. září
NÁVŠTĚVA – Současné umění ze sbírky města Chrudim
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie

Cihelka Blatno
13 až 14. srpna
HLINECKÝ FOLKOVÝ
ŠPEKÁČEK
Vstupenky v předprodeji
v TIC Hlinsko.

Nasavrky
do 5. září
TOULKY KRAJINOU TICHA
Výstava fotografií přírody nejen
Železných hor Libora Blažka.
Otevřeno: Út – Ne 9-12, 13-17 h
-zámek v Nasavrkách-
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Kameničky

Muzeum v přírodě Vysočina

do 29. srpna
GALERIE ANTONÍNA SLAVÍČKA
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
– budova bývalé fary –
do 29. srpna
BOHUMIL PUCHÝŘ, HELENA PUCHÝŘOVÁ
Výstava obrazů
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
– výstavní síň obecního úřadu –

Trhová Kamenice

Duševní zdraví

do 5. září
CHKO ŽELEZNÉ HORY
Výstava k 30. výročí vyhlášení
CHKO Železné hory.

Pátek 24. září od 10 do 17 h
TÝDNY PRO
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Workshopy, rozhovory,
koncert, občerstvení.
– budova bývalé
MŠ Lidického (u kostela) -

Otevřeno: Ú – Ne 10 – 12,
13 – 16 h
–muzeumSobota 14. srpna
SPARTAKYÁDA 2021
Sraz vozů Škoda 440 – 445 –
450
-náměstí-

Olšinky
Neděle 5. září od 9 h
MEMORIÁL MICHALA DENKA
Hasičská soutěž
v požárním útoku.

100 m chlapci
1. Štěpán Uj
2. Tomáš Bis
3. Eliáš Halamka
200 m dívky
1. Tereza Havlíková
2. Jozefína Mrkvičková
3. Tereza Bisová
200 m chlapci
1. Matyáš Žaloudek
2. Filip Uj
3. Tomáš Pilný

14. srpna od 9 do 17 h
VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT
Program věnovaný ukázkám zpracování vybraných zemědělských
plodin tradičním způsobem. Den zpestří hudbou Radovanka z Jiřic.
Sobota 4. září od 10 do 16 h
POSVÍCENÍ
Připomenutí tradičního obyčeje, ukázky pečení v chlebové peci,
doprovodný kulturní program.
do 31. října
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického
kraje.
do 31. října
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA aneb Deset + jedna let
světovým kulturním dědictvím
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.
Návštěvní doba:
Od úterý do neděle v době od 9 do 18 h.
BETLÉM HLINSKO
do 5. září
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ HLINSKO
do 24. října
VODĚNÍ JIDÁŠE aneb Ó, Jidáši nevěrný, cos to učinil…
Výstava přibližuje obyčej vodění Jidáše, který je zapsán na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Hlinecký kilometr
7. ročník běžeckého závodu
Hlinecký kilometr byl 22. června zakončen 3. během, protože
více nám jich pandemická situace nedovolila. Přesto se závodů
zúčastnilo 47 dětí, nejvíce ve
věku 4-10 let.
Vítězové kategorií:
100 m dívky
1. Ivana Terpaj
2. Ema Žaloudková
3. Kateřina Kvačková

VESELÝ KOPEC

300 m dívky
1. Eliška Kosařová
2. Lucie Kosařová
3. Anna Sodomková
300 m chlapci
1. Matouš Vaska
2. Adam Veselý
3. Antonín Kostelecký
600 m dívky
1. Anna Kostelecká
2. Vanesa Urbánková
1 km dívky
1. Lucie Kopecká
2. Simona Kopecká
Všichni běžci dostali pěkné
medaile a věcné ceny. Pořadatelé závodu Zdeněk Kasal a Jan
Pilný děkují všem dětem a rodičům za účast, MÚ za finanční
podporu a TIC Hlinsko, Mlékárně Hlinsko, J+P Sport a Pavlu
Šotolovi za Pardubický kraj za
věcné ceny. Další ročník,začne
hned po prázdninách.
Těší se na vás Maratonci

EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky
z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy
pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální 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.
Návštěvní doba: Úterý až neděle od 9 do 17 h, polední přestávka od
12 do 12.30 h.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.nmvp.cz
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Fotbal – jak dál bez Mirka?
Jsou zprávy, které se neříkají
a ani neposlouchají dobře. Takovou byla i ta, která zarmoutila všechny, kteří znali p. Ing.
Mirka Hebkého. Ten podlehl
zákeřnému Covidu, v době,
když se zdálo, že bude snad konečně po všem. Míra však svůj
boj prohrál.
Po návratu z malých Stolan,
které přivedl až na špici krajského přeboru, se stal vůdčí
osobností fotbalového dění i
v Hlinsku. Dokázal zúročit zkušenosti, které načerpal právě ve
Stolanech, tam se vyučil fotbalu. Stál u zrodu všech slavných
„cupů“ v Hlinsku, kde se postupně vystřídala značná část
ligových celků, a to nejen českých.
Mirek sršel nápady, ničeho se
nebál, šel do všeho. Byl tím, kdo
z velké části dostal hlinecký
fotbal tam, kde nyní je. Žádné
dveře před ním nebyly zavřené,
získal si spoustu fotbalových
známostí a kontaktů. Jistě tomu
přispělo i jeho účinkování ve
velkém hudebním klubu v Pardubicích.
V poslední době se stal z nekorunovaného vůdce po odchodu Martina Kapitána i ofici-

álním, voleným lídrem FC
Hlinsko. Mirek žil fotbalem
snad i 24 hodin denně. Když se
říká, že každý jsme nahraditelným, u Mirka to neplatí. Byl solitér a bojím se, že v Hlinsku
bude bez jeho invence, odvahy
a nápadů najednou velké bílé
místo.
Hráči, funkcionáři a všichni,
kteří mají fotbal rádi, na Mirka
Hebkého, nikdy nezapomenou.
Díky za vše Míro! Čest tvojí památce.
Nesmíme však také zapomenout na další ztráty, které postihly naši „fotbalovou rodinu“.
Covid nás připravil také o Jirku
Bidmona, Jirku Pilaře, Zdeňka
Bureše i Láďu Štěrbu. Odešla i
legenda fotbalu i hokeje
v Hlinsku pan Standa Popelka.
Také oni budou žít již jen v našich vzpomínkách.
Následná Valná hromada FC
Hlinsko zvolila nový výkonný
výbor. Do jeho čela se trochu
symbolicky postavil syn Mirka
Hebkého Ondřej. Mirek by měl
jistě radost a s volbou by souhlasil. Dalšími členy výkonného
výboru se stali Roman Jůn, Petr
Netolický, Ondra Kysela, Petr
Jančura, Jakub Nevole, Mirek

Kam za sportem
Fotbal
Ne 15. 8.
Ne 22. 8.
So 28. 8.
So 4. 9.
Ne 5. 9.

Hl. – Kolín
Hl. – Libiš
Hl. – Pardubičky
Hl. – Moravany
Hl. – Dvůr Králové n. Lab.

Svratka
Sobota 7. srpna od 14 h
13. RETRODEN
Sraz historických vozidel, koncert, retro módní přehlídka, večerní čaj. Občerstvení zajištěno, retro oblečení vítáno.

Bouška a Filip Křivka.
Výkonný výbor má před sebou velký kus práce. V úvodu
byl odvolán celý realizační tým
družstva mužů. Odešel tedy
trochu svérázný trenér Daniel
Sigan. Do Hlinska se z divizního
Ždírce vrátil trenér Martin Slavík, bývalý hlinecký hráč a výborný střelec. Jeho asistentem
se stal další bývalý hráč zelenobílých Jan Bříza. Vedoucím
mužstva je Petr Netolický.
V přípravných zápasech, které Hlinečtí odehráli, postupně
porazili Žďár n. Sáz. 2:1, třetiligové Ústí n. O. 2:0, Litomyšl 1:0
a MFK Chrudim „B“ 1:1.
Zdá se, že kádr mužstva, které
bude hrát opět divizní skupinu
C, zůstane pohromadě bez větších změn. Do Hlinska se vrací
z Herálce David Holec a z Proseče přichází Viktor Koutný.
V jednání je stále rozšíření kádru o 2 až 3 další hráče. Velkou
zajímavostí je, že brankářská
trojice v tréninku je jednou
z nejmladších nejen v naší divizní skupině. Do začátku divizních bojů Hlinečtí odehrají
ještě několik dalších příprav,
aby vše vyvrcholilo 8. srpna, kdy
v Olšinkách bude hostovat ce-

lek z Čáslavi.
Tradiční poděkování patří
všem partnerům, sponzorům,
přátelům hlineckého fotbalu,
kteří s oddílem překonali „covidové prázdniny“ zůstali fotbalu věrni. Každou sezonu míří
největší dík městu Hlinsko, bez
jeho přízně si nikdo z oddílu
neumí fotbalový život vůbec
představit. Ještě jednou velký
dík!
Tak jako na každém začátku
sezony bych chtěl pozvat
všechny věrné fanoušky a příznivce fotbalu do krásného prostředí stadionu v Olšinkách.
Přivítá vás třeba rozšířená verze
fotbalové restaurace „U Aleše“.
V posledních sezonách patří
návštěvy na hlineckých zápasech k suverénně nejvyšším ve
všech divizních skupinách. Tak
jen tak dál.
FC Hlinsko by také rád přivítal příchod případných nových
zájemců o práci v různých fotbalových pozicích v klubu (pořadatel, pokladní, vedoucí či
trenéři mládežnických celků).
Na úplný závěr pozdrav sportu zdar a fotbalu zvlášť se na
shledání s vámi v Olšinkách těší
Luboš Akrman

Karate
17.00
A muži
17.00
A muži
10.30
dorost
9.30, 11.15 st. a ml. žáci
17.00
A muži

Svratouch
Sobota 28. srpna od 9 h
6. SETKÁNÍ HISTORICKÝCH
VOZIDEL
Spanilá jízda traktorů, vyjížďka
historických vozidel, občerstvení zajištěno.
-muzeum motocyklů-

Zkoušky na mistrovské technické
stupně v karate
Český svaz karate pořádal dne 10.
července v Pardubicích národní
veřejné zkoušky mistrovských
technických stupňů. Zkoušek se
jako zkušební komisař Českého
svazu karate a jako člen komise
zúčastnil šéftrenér, předseda a
aktivní závodník Oddílu karate
Hlinsko , z.s. Miloslav Zdražil 6
DAN (na fotografii druhý zleva).
Této velmi těžké zkoušky se zúčastnil Milan Tesař na 3 DAN, Miroslav Kbogy Boguský na 5 DAN a
Daniel Pekuniak na 5 DAN. Zkouška pro všechny zúčastněné dopadla úspěšně. Gratulujeme! www.karatehlinsko.mzf.cz
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