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Slovo starosty
Věřím, milí
sousedé, že
jste prožili
hezké léto se
vším, co k
tomuto období patří.
Není sice obvyklé čekat na
začátek dalšího
školního roku pět a půl měsíce,
ale stalo se. Po takové době je
určitě těžké říci, kdo se těšil na
školu víc. Děti, učitelé nebo rodiče? Co myslíte? Osobně se
domnívám, že je důležité vůbec
začít alespoň v trochu normálním režimu.
Jsem optimista. Nevidím důvod
být něčím jiným. Tato slova
pronesl Winston Churchill.
Myslím, že právě tenhle citát
bývalého britského premiéra je
vhodné si v současné době připomenout. Vždyť právě stres a
strach jsou doslova živnou půdou mnoha neduhů a mohou
vést k neblahým koncům. Proto
si za nás za všechny přeji,
abychom dokázali zmíněný citát naplnit nejenom v Hlinsku
ale v celém našem regionu. A
zároveň nepochybuji o tom, že
se nám to povede.
Z pohledu investic města bude
září mimo jiné měsícem, kdy
plánujeme připravit proces
prodeje dalších více než 30 stavebních pozemků na Drachtinách a zahájit práce na jejich
zasíťování. Do užívání pak předáme zrekonstruovanou budovu hasičské zbrojnice v Blatně a
pokračovat budeme ve stavbě
sportovní haly.
Za pár týdnů nás také čekají
krajské volby, které jsou mimořádně důležité i pro obce a
města. V této souvislosti si dovolím, stejně jako v předešlých
letech, pouze jednu prosbu:
Přijďte k volbám.
Mějte úspěšné září a děkuji za
podporu. Miroslav Krčil
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První sezona biotopu: Více než 20 tisíc
návštěvníků, žádná chemie
a herní potok jako největší lákadlo

První sezona provozu nového
koupacího biotopu je téměř u
konce. O rozhovor jsme v této
souvislosti požádali starostu
Hlinska Miroslava Krčila.
Jaký byl zájem veřejnosti?

V červenci a v srpnu turniketem našeho koupacího biotopu
prošlo více než 20 tisíc návštěvníků. Zmíněné číslo je už
teď jasnou odpovědí na otázku,

jestli Hlinsko a vlastně celý region takové zařízení potřebuje.
Jsem rád a vážím si toho, že
jsme tento projekt zrealizovali.
A ještě jednou děkuji všem,
kteří jej připravili, podpořili a
uvedli v život.
Jaké jsou tedy dosavadní zkušenosti, co se konkrétně
osvědčilo?

Jako zdařilé se ukázalo zacílení na rodiny s dětmi, a to i s
těmi nejmenšími. Herní potok,
který je jednou z dominant
areálu, se stal obrovským lákadlem a skvělým místem pro vyžití malých návštěvníků. Ovšem
velikost vodní plochy, ostrov a
skákací prkna dávají příležitost
se vyřádit samozřejmě i plavcům či mládeži. V tomto vidím
velkou výhodu – vždyť celý areál má rozlohu přes dva hektary.
Jak lidé vnímají, že v biotopu
nepoužíváte chemii?

Mnozí návštěvníci přicházejí

zejména kvůli tomu, že v biotopu není používána chemie.
To je podle ohlasů velké „plus“ a
zvyšuje to jeho atraktivitu –
zejména v době mnohých alergií na chlor a podobné látky.
Navíc jsou v areálu zdarma k
dispozici také slunečníky a lehátka. Může se to zdát jako detail, ale podle nás jde o důležitý
prvek zvyšující komfort.
Určitě ale provoz odhalil i problémy. Jaké, co je potřeba zlepšit?

Samozřejmě, končí první sezona a my jsme dopředu věděli,
že se spoustu věcí budeme učit.
A také to tak bylo. Teprve samotný provoz nám mnohé
ukázal. Ať už to, jak se starat o
samotný biotop a areál, jaká
jsou nejrůznější úskalí, že je zapotřebí zlepšit informační systém i mimo areál a podobně.
Nyní máme základ, který chceme dále rozvíjet. Určitě prioritní
investicí pro příští rok bude

Nová dřevěná stavba na táborové
základně ve Svratouchu
V prvním srpnovém týdnu vyrostla na táborové základně ve
Svratouchu nová dřevěná stavba,
která nahradila původní zchátralý
objekt. Právě z důvodu havarijního stavu staré dřevěné kuchyně, která již nesloužila svému
původnímu účelu, bylo rozhodnuto starý objekt zbourat a na
jeho půdorysu postavit novou
dřevěnou stavbu, jež bude sloužit
jako sklad stanů s podsadami a
dalšího technického vybavení pro
potřeby táborové základny.
Původní objekt byl téměř čtyřicet let starý a zub času se na
něm značně podepsal. Hrozilo,
že další zimu by již pod tíhou
sněhu nevydržel a zbortil se, neboť staré trámy už místy chyběly
a střecha byla prohnutá. Materiál na stavbu uhradilo město
Hlinsko, práci poskytli zcela
zdarma dobrovolní hasiči z České hasičské jednoty Hlinsko. Jejím členům a příznivcům se přitom podařilo postavit celou

stavbu za pouhých šest dní.
V sobotu, kdy dorazili na místo,
zde stál ještě původní objekt.
Když pak v pátek končili s posledními pracemi, na stejném
místě stál již zcela nový dřevěný
objekt o rozměrech 8,5 × 3,5 m
dosahující 3m výšky.
Všem, kteří se na stavbě podíleli (včetně kuchyně), patří velké
poděkování, neboť odvedli obrovský kus práce. Věříme, že

zbudovaná stavba bude dobře
sloužit další desetiletí, tak jako ta
předchozí. Kromě výše uvedených stavebních prací rovněž
v minulosti v rámci údržby této
základny odpracovali hasiči
z ČHJ Hlinsko pro město mnoho
brigádnických hodin. Nadto
každoročně staví a bourají stany
s podsadami.
Mgr. Milan Jindřichovský,
starosta sboru ČHJ Hlinsko

zlepšit dostupnost parkování. V
tomto směru už podnikáme i
konkrétní kroky.
Jak tedy z celkového pohledu
hodnotíte první sezonu?

Důležitá je spokojenost návštěvníků, efektivita provozu i
fakt, že koupací biotop se stal
výrazným prvkem v podpoře
turistického ruchu. Vždyť mnozí lidé by se do Hlinska jinak
třeba vůbec nepodívali. A takto
mohou objevovat i další hezká
místa přímo v Hlinsku nebo jeho okolí.
Pro mne osobně, z pohledu
Hlinečáka, je pak důležité ještě
navíc i to, že jsme vytvořili projekt s rodinnými parametry, tedy že se snažíme, aby byl maximálně přátelský a vyhovoval
rodinám s dětmi. Že rodiče mohou pohodlně přijet s kočárkem
a mladé rodiny nemusí za koupáním cestovat mimo Hlinsko.
Samotné hodnocení ale ponechám na každém. (red)

Povinné roušky
se vrací
Jak už všichni víme z celostátních sdělovacích prostředků, do
veřejných budov, včetně městského úřadu a dalších městských budov, se vrací povinné
nošení „roušek“. I když toto
opatření nikoho z nás netěší a
můžeme si o něm myslet cokoli,
uvědomujeme si, že je v zájmu
ochrany především té nejzranitelnější části obyvatel, abychom
pravidla odzkoušená v jarních
měsících dodržovali. Dovolujeme si proto požádat hlineckou
veřejnost, aby zaváděná opatření v maximální možné míře
respektovala. Dodržování
ostatních pravidel, určených
k ochraně zdraví ( používání
dezinfekce při vstupu do budov,
dodržování odstupů, častější
mytí rukou atd.) by mělo být
samozřejmostí a bude vyžadováno v návaznosti na aktuální
doporučení ministerstva zdravotnictví. Děkujeme všem za
trpělivost a respektování nutných hygienických omezení.
Marta Nováková, tajemnice MÚ
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Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů,
které vyhlásil prezident republiky dne 15. dubna 2020 rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 169/2020
Sb., se budou konat v pátek 2.
října 2020 od 14 hodin do 22
hodin a v sobotu 3. října 2020
od 8 hodin do 14 hodin. Hlasování proběhne pouze ve volebních místnostech na území
České republiky.
Letošní volby budou probíhat za zvýšených hygienickoprotiepidemických opatření.
Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží do
územního obvodu kraje. Občan
České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na
území České republiky, nesplňuje podmínku práva volit do
zastupitelstev územních samosprávných celků.
Seznam volebních
místností v Hlinsku

1. Hlinsko, K. Lidického 1213
(bývalá MŠ)
2. Hlinsko, K. Lidického 1213
(bývalá MŠ)
3. Základní škola Ležáků, Ležáků 1449, Hlinsko
4. Gymnázium K. V. Raise a
Střední odborné učiliště,
Adámkova třída 55, Hlinsko
5. Městský úřad Hlinsko,
Adámkova třída 554
6. Městský úřad Hlinsko,
Adámkova třída 554
7. Mateřská škola Rubešova,
Rubešova 1250 – I, Hlinsko
8. Multifunkční centrum
Hlinsko, Adámkova třída 341,
Hlinsko
9. Mateřská škola Budovatelů,
Budovatelů 1229, Hlinsko
10. Mateřská škola Rubešova,
Rubešova 1250 – II, Hlinsko
11. Středisko volného času
POHODA a POHODA COOL, Budovatelů 1229, Hlinsko
12. Blatno – hasičská zbrojnice
13. Chlum – hasičská zbrojnice
14. Srní – bývalá škola
15. Čertovina – kulturní dům

Hlasování na voličský
průkaz
Volič, který nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení
voleb požádat obecní úřad
v místě svého trvalého pobytu o
vydání voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze stálého
seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu
kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
O vydání voličského průkazu
může volič s trvalým pobytem
v Hlinsku požádat osobně na
MÚ Hlinsko, Adámkova třída
554, úsek správní (4. patro, pí
Pardusová, tel. 469 326 177 nebo
pí Fodorová tel. 469 326 172).
Volič může požádat již dnes o
vydání voličského průkazu, a to:
– žádostí v listinné podobě
opatřenou úředně ověřeným

podpisem voliče
Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku
podle ustanovení § 8 odst. 2
písm. f) zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, jež stanoví,
že od poplatků jsou osvobozeny
úkony pro účely využití volebního práva.
– žádostí v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče
Žádost musí být doručena
nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. do 25. září 2020.
– osobně; v tomto případě
není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní
žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 30. září 2020
do 16:00 hodin.
Při ztrátě či odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Odbor Kancelář tajemníka
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Léto v Centru Jana XXIII. v Hlinsku

Po skončení vládních omezení
kvůli Covidu se vrátil život ve
volnočasovém Centru v Hlinsku
do svého obvyklého rytmu. Návrat ke každodennímu sloužení
bohoslužeb potěšil všechny,
kdo mají svůj život propojen
s pramenem víry, kdo čerpají
pro své každodenní starosti i
bolesti. Do Centra se vrátily
skupiny dětí i dospělých, které

se pravidelně scházejí na svém
zavedeném programu, např.
skupiny výtvarných dílen dětí i
dospělých, pohybové skupiny
aj. Zahájili jsme opět kurzy olejomalby, podílíme se na dobročinných aktivitách pro potřebné, organizujeme pletení obvazů pro malomocné v Africe. O
letních prázdninách vždy pořádáme příměstský tábor pro děti
školního věku. Je každoroční
letní nabídkou pro rodiče malých dětí. Zájem vždy převyšuje
naše možné kapacity. Báječný
tým přátel a táborových vedoucích prožil s dětmi radostné
chvíle, ale i chvíle odvahy, soutěží, pohybu a také poučení.
Děti si namalovaly táborová
trička, vyrobily loutky, hrály
pohybové hry, slaňovaly přes
řeku, s kytarou u ohně došlo i
na opékání špekáčků, které se
zároveň propojilo s lesními
hrami. Každá procházka lesem
dala vnímat krásu přírody kolem a všechno živé stvoření,
které k ní patří. Jeden den jsme
věnovali výletu s dětmi a na-

vštívili muzeum vláčků ve Žďáru nad Sázavou. Společně prožité chvíle daly vzniknout novým přátelstvím mezi dětmi i
vedoucími. Smutek i dojetí při
skončení tábora a loučení kamarádů dávalo vědět, že se děti
cítily dobře, že se každý den na
sebe těšily a že program tábora
je zaujal. Jsme vděční za vzájemný radostný náboj, za dětské úsměvy, za upřímná slova
malých dětí, která neskrývají
žádnou faleš. Už teď se těšíme
na další aktivity, které pro děti
v Centru Jana XXIII. připravujeme pro podzimní měsíce.
Přátelství má dvě hlavní
složky: První je objevit to, co
nás činí podobnými a druhý je
respekt k tomu, co nás činí odlišnými. Věřím, že radost i povzbuzení, která jdou ze srdce, že
prozáří i chvíle smutku nebo i
bolesti. Díky za to, že vše proběhlo v naprostém pořádku a že
radost, kterou jsme mohli zaset,
že poroste i dál – mezi kamarády i v rodinách. Řetězec dobra
se opravdu dá uskutečňovat,

když je srdce pro dobro nastavené a také když je nastavené
pro vnímání potřeb druhých.
Děkuji všem svým báječným
přátelům. Nést poselství radosti
a lásky je to nejlepší, co můžeme dát – v laskavých slovech i
našich jednáních.
Jsme vděční za finanční podporu Městu Hlinsku, Pardubickému kraji, všem dobrodincům
a rovněž paní Lucii Donátové
z Minibazaru v Hlinsku.
Z Centra Jana XXIII. z Hlinska
za všechny přátele a dobrovolníky děkuje a vše dobré přeje
Lída Pavlišová.
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Pozvánka na Týdny pro duševní
zdraví 18. září od 10 hodin
na Betlémské návsi
Hudební vystoupení MICHAEL & GIRLS' VOICES
BESEDA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ
WORKSHOPY:
– Psychomat na budku – vyzkoušejte jaké to je, když vidíte a slyšíte
to, co ostatní ne
– Mindball mozkoherna – mozkohračky a neurotechnologie, chytrá
zábava a trénink mozku v jednom
– Zeď bláznovství – podělte se s námi o to, co se vám kdy stalo
bláznivého
– Arteterapie a další
KAFE BAR Rytmus Východní Čechy – koupí kávy podpoříte osoby
se znevýhodněním
TYFLOSERVIS Pardubice – prakticky si vyzkoušíte běžné denní aktivity osob s omezenou či úplnou ztrátou zraku
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ – vydejte se s turisty za krásami Hlinecka
PREZENTACE DALŠÍCH ORGANIZACÍ – Domov seniorů Drachtinka,
Linka důvěry Ústí nad Orlicí
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO – Sbor dobrovolných hasičů Hlinsko
Záštitu nad akcí převzal radní Pardubického kraje Pavel Šotola.
Pořádá FOKUS VYSOČINA

Petr Berger – ŽENY V PŘÍRODĚ
2.9. – 29.10.2020
MKK Hlinečan připravil výstavu na
galerii v MFC, která bude přístupna v
době konání kulturních akcí dle programu.
Havlíčkobrodský filmař a fotograf Petr
Berger se narodil 6.2.1944. V roce 1972,
kdy objektivem kamery zachycoval
především rodinu, začínal.
Pořizování těchto záběrů přerostlo ve
vážného celoživotního koníčka – filmový dokument.
S dalšími kolegy z havlíčkobrodského
klubu se stali pravidelnými účastníky
soutěží neprofesionálních filmařů v
celém Československu. V Hradci Králové absolvoval v 80. letech Konzervatoř pod vedením Jána Šmoka.
Nejprve obor Filmová kamera a režie a poté vystudoval i obor Výtvarná fotografie.
Ve svých fotografických začátcích se věnoval focení krajiny, v poslední době se přeorientoval na portrét a akt, ovšem jeho doménou
zůstává dokumentární film. MKK Hlinečan

Chystáme: „Strašení na Betlémě“
V pátek 2. října od 18.30 hod. pořádáme na Betlémě v Hlinsku VII.
ročník pohádkového „Strašení na Betlémě“. Pro účast jsou nutné
vstupenky s rezervací času vstupu, které se objednávají na webu
Centra: www.cj23.cz ve složce „Strašení na Betlémě“. Informace
budou včas zveřejněny. Pokud někdo nebude mít objednanou časovou vstupenku, musí na místě vyčkat na pozdější volné časové
místo. Pro vstup do „strašidelného Betléma“ se musí dodržovat časový rozpis vstupu. Koná se za každého počasí. Vstupné 30 Kč platí
pouze děti, pro dospělý doprovod je vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno na místě. Těšíme se na vás. Centrum Jana XXIII.
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Nový knihovní systém
Vážení čtenáři, rádi bychom vás
informovali o tom, že od 1. října
2020 (po více než patnácti letech) přejde Městská knihovna
na nový knihovní systém. Tato
změna je nutná, neboť stávající
knihovní systém již nebude
nadále vyvíjen a tudíž aktualizován.
Přechod na nový knihovní

systém s sebou přinese i několik
změn v knihovním řádu, o
nichž vás budeme průběžně informovat na našich webových
stránkách www.knihovna.hlinsko.cz.
Budeme se snažit, aby tato
změna proběhla pokud možno
co nejlépe a bez zbytečných
komplikací. Tým knihovny

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat členům ČHJ Hlinsko za odvedenou práci při stavbě nového dřevěného srubu na táborové základně ve Svratouchu. Bourání a stavbu objektu stihli za pouhý týden. Jeden týden dovolené, který mohli strávit u vody, odpočinkem
a relaxací...
To ale není ojedinělá akce, kterou členové ČHJ Hlinsko zrealizovali.
Každoročně se podílejí na stavbě a bourání stanů. V letošním roce
zajišťují i pravidelnou dezinfekci tábora. To vše dělají ve svém volném čase, po práci, a za to jim děkujeme.
Za DDM Hlinsko Mgr. M. Pšornová

Resslovka – centrum projektu
čtenářské gramotnosti
Od září 2020 se naše škola stane centrem projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti. Základní aktivitou
tohoto projektu bude pravidelné setkávání učitelů v centrech kolegiální podpory. Na Resslovce budeme pořádat setkání pro 6 – 8
učitelů z okolních škol. Cílem těchto setkání bude sdílení zkušeností dobré praxe z oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. Naše
škola jako centrum bude využívat metodickou podporu ze strany
projektového týmu. Jsme součástí týmu Pardubického kraje pod
záštitou ZŠ Dašice.
Na pravidelná setkání, která budou probíhat každý měsíc, bude
možné zvát též odborníky či zajímavé hosty. Kromě zkušeností si
učitelé do své školy odnesou balíček deskových her a knih, zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pro vedoucí centra z Resslovky to bude navíc znamenat proškolení v oblasti čtenářské
gramotnosti a návštěva školy v zahraničí.
Věříme, že účast v tomto projektu bude přínosná nejen pro všechny účastníky, ale hlavně pro žáky jednotlivých škol. Vždyť právě
čtenářská gramotnost je jednou ze stěžejních oblastí, které je nutné v současné době intenzivně rozvíjet. ZŠ Resslova

Odpoledne pro seniory
Vážení přátelé!
Naše město opět navazuje spolupráci se Spolkem Hurá na Výlet!, se
kterým pro naše seniory připravujeme Odpoledne plné zábavy. To
se uskuteční 24. září od 15 hodin v Multifunkčním centru v Hlinsku.
Můžete se těšit na hezké setkání, informační osvětu a vystoupení
country kapely Klondike, která bude hrát k poslechu i k tanci.
Občerstvení jako pozornost zajištěno.
Vstup na akci je volný. MKK Hlinečan
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Dobrodružství a led na Svratouchu
Wolkerova planina ve Svratouchu tradičně patřila prvních 12
dní v červenci
dětskému letnímu táboru, který
pořádal Dům dětí
a mládeže Hlinsko. Ihned po
příjezdu nás postihla doba ledová a bylo jen na nás, jak se s danou situací vypořádáme a léto tak
zachráníme. Naštěstí se naším průvodcem a pomocníkem stal Yetti
jménem Ice king, který nám každý den zanechal důležitou stopu se
šifrou. Ovšem během noční hry byl Yetti unesen a nám nezbylo nic
jiného, než zachránit i jeho. Ale díky rozluštění šifry jsme Yettiho
našli, vysvobodili ho a společně si zatancovali tanec na znovu přivolání léta. Vše nakonec dobře dopadlo a my se vrátili domů se
spoustou zážitků, na které ještě budeme dlouho a rádi vzpomínat.
Fotografie najdete na www.ddmhlinsko.rajce.idnes.cz/Letni_tabor_Svratouch_2020.
Vedoucí LT Svratouchu, Dům dětí a mládeže Hlinsko

extra
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Kino

Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.15 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
(paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.15 h; Modlitební setkání 18 – 19 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 17
h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Netradiční techniky skládání
papíru s Vojtou Brabencem 15 – 17 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 –
20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h

4. pátek
19.00
Šarlatán
Životopisné drama ČR/Irsko/Polsko/Slovensko, 118 minut, 12-N,
vstupné 140 Kč.

Aktivity mimo harmonogram
Sobota 19. září od 9 do 16 h – kurz olejomalby s paní Jitkou Zvolánkovou – téma: krajina, příroda
Pátek 2. října od 18.30 h – Strašení na Betlémě
Pátek 9. října od 18 h – Putování po krásách Itálie – cestopisný
večer s Michalem Lošťákem

17. čtvrtek 19.00
Ženská pomsta
Komedie ČR, 88 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.

5. sobota
17.00
Křupaví mazlíčci
Animovaný akční film USA, dabing, 105 minut, P, vstupné 120 Kč
děti, 140 Kč dospělí.
8. úterý
19.00
Štěstí je krásná věc
Komedie ČR, 99 minut, P, vstupné 140 Kč.
15. úterý
13.30
Můj příběh (Bio Senior)
Romantické drama ČR/SR, 90 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.

Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII. Program je
odvislý od vládních nařízení.

Městské muzeum a galerie
Galerie

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St zavřeno
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12, 13 – 17
So 8 – 11

Oddělení pro děti
13 – 17
8 – 12,
13 – 17
ZAVŘENO
8 – 12,
13 – 17
13 – 15.30
ZAVŘENO

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

Tel.: 469 311 197

Azylový dům Hamry
Čtvrtek 24. září v 15.30 h
PŘEDNÁŠKA S PSYCHOLOGEM PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Přednáška s Mgr. Zuzanou Říhovou na téma „Vliv sociálních sítí a
moderních technologií na život v rodině“.
Beseda s diskuzí o přínosech a rizicích digitálního světa a o tom,
jak si doma uchovat zdravý způsob komunikace.

Svratouch
Sobota 12. září od 8 h
3. ROČNÍK ORIENTAČNÍ AUTOMOBILOVÉ SOUTĚŽE
Spolujezdec nutný (navigace podle náčrtu řidiče + kvíz)
Startovné 400 Kč (občerstvení v ceně).
Přihlášky na tel.: 776 750 204.
– parkoviště Borovina -

do 20. září
61. VÝTVARNÉ HLINECKO
Z Torbole do Palerma / Itálie v dílech českých krajinářů 19. století
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h
Muzeum
do 20. září
KAREL LIDICKÝ 1900 – 1976
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h
Středa 7. října od 18 h
DIALOG 5
Host Zdeněk Troška
Vstupenky v ceně 200 Kč již v prodeji v pokladně MMG a Turistického informačního centra.
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
Sobota 5. září od 20 h
MAT 4: POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA
Sobota 19. září od 20 h
POŘEZANEJ KSICHT VOL. 5
(dm festival)

Nasavrky
Sobota 26. září
JABLKOBRANÍ
Země Keltů
Více na www.zemekeltu.cz

září| 2020
Multifunkční centrum
2. 9. – 29. 10.
Výstava fotografií Petra Bergera – ŽENY V PŘÍRODĚ
Galerie MFC
Otevřeno v době konání kulturního programu v MFC.
Pondělí 7. září od 17 h
Zastupitelstvo města Hlinska
Veřejnost je srdečně zvána.
Pondělí 14. září od 19 h
Travesti show Techtle Mechtle a Kočky „Tančírna“
Tančírna vás zaručeně roztančí a zapomenete na všechny starosti!
Vstupné 300 Kč v předprodej, 320 Kč na místě
Úterý 15. září od 18 h
Zahájení Kurzu tance a společenské výchovy 2020
Veřejnosti nebude vstup povolen. Volný vstup bude pouze na dvě
prodloužené a závěrečný Věneček.
Středa 16. září od 18 h
Zahájení Kurzu tance a společenské výchovy 2020
Veřejnosti nebude vstup povolen. Volný vstup bude pouze na dvě
prodloužené a závěrečný Věneček.
Čtvrtek 24. září od 15 h
Odpoledne plné zábavy pro seniory
Živá hudba, informační osvěta, plno zábavy a drobné občerstvení.
Pořádá spolek HURÁ NA VÝLET. Vstup na akci je volný.
Připravujeme na říjen
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
5. září od 10 do 16 h
POSVÍCENÍ
Program věnovaný připomenutí tradičního obyčeje. Ochutnávka
pečiva, malý posvícenský jarmark nabízející dobroty, doprovodný
kulturní program.
UPOZORNĚNÍ: změna programu vyhrazena – sledujte
aktuální informace na našem webu.
do 31. října
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického
kraje.
do 31. října
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA ANEB DESET LET SVĚTOVÝM KULTURNÍM DĚDICTVÍM
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.
Návštěvní doba:
Od úterý do neděle v době od 9 do 17 h.
BETLÉM HLINSKO

Čtvrtek 1. října od 19 h
Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy
Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo „zralá“ mi
připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat ...
Vstupné 350 Kč.

do 13. září
(NE)TRADIČNÍ ARCHITEKTURA
Na reklamních plochách čteme, že máme stavět chytře. Naši předkové to uměli již před mnoha generacemi. Přijďte se přesvědčit na
výstavu umístěnou v Pickově domě č. p. 178
na Betlémě.

Pátek 2. října od 19 h
V Paříži bych tě nečekala, tatínku
Agentura Harlekýn Praha
Náhradní termín divadelního představení z výběru
jarního abonmá 2020.

30. září
DEN ARCHITEKTURY
Komentované prohlídky a doprovodný program věnovaný zajímavostem památkové rezervace lidové architektury Betlém
v Hlinsku

Sobota 3. října od 15 h
Lotrando a Zubejda
Muzikálová pohádka
Víte, jak uzdravit princeznu? Přijďte do divadla na legendární pohádkový muzikál a připomeňte si, jak na to.
Vstupné 90 Kč děti, 150 Kč dospělí.

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.

Čtvrtek 15. října od 19 h
Koncert Jakuba Smolíka s kapelou
Vstupné 380 Kč přízemí, 330 Kč balkón.
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

U Centra Jana XXIII.
19. – 20. září od 10 do 17 h
SKAUTSKÁ KAVÁRNA
Široká nabídka skvělého občerstvení a bohatý doprovodný program pro rodiče i děti
Pořádá Junák – český skaut, středisko Skála Hlinsko z.s.

ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Návštěvní doba: od úterý do neděle od 8.30 do 16 h. Polední přestávka od 12 do 12.30 h.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.nmvp.cz
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Soukromá inzerce
Prodám novou nepoužitou zdravotní matraci, rozměr 200 x 90
cm, velká sleva, spěchá. Tel.: 722 528 509.
Prodám psací stůl se židlí. Tel.: 775 280 559.
Prodám český česnek – modrý paličák, cena 150 Kč/kg a cibuli na
uskladnění. Tel.: 720 102 472 (Sněžné).
Prodám kohoutky plemene česká zlatá kropenka k chovu.
Tel.: 728 189 093 (Sněžné).
Prodám kvalitní domácí kravské mléko, cena 12 Kč/l.
Tel.: 721 074 950 (Sněžné).
Prodám parkovací asistent typ SENCOR SCA PARK 100 se 4 senzory, nový nepoužitý, včetně záručního listu a návodu na montáž.
Sešly se mi dva. Tel.: 776 317 204.
Prodám rozkládací křeslo světlebéžové barvy. Tel.: 605 031 735.
Prodám malou kuchyňskou linku, světlá barva, zánovní – 2 závěsné skříňky 100x30x60 cm; 2 spodní skříňky 100x54x83 cm; deska
240 cm, L nerez dřez; baterie. Tel.: 603 945 453.
Pronajmu cihlový byt 2+1, volný od října. Tel.: 602 105 981.
Prodám 50l soudek na potraviny. Tel.: 602 105 981.
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Čistá koryta lépe chrání
před velkou vodou

Vodní toky na územní města Hlinska procházejí v posledních týdnech úpravami. Kompletní rekonstrukce se týká například koryta
Drachtinky v centru města podél historické čtvrti Betlém. Investorem této akce je státní podnik Lesy ČR, který je vlastníkem tohoto
toku. Správce řeky Chrudimky, státní podnik Povodí Labe, zase
provádí čištění koryta tohoto toku od nánosů bahna a náletových
dřevin. „V době, kdy dochází ke stále častějším výkyvům počasí a
přívalovým dešťům, je údržba toků mimořádně důležitá a z pohledu bezpečnosti a ochrany majetku občanů i města nezbytná. Na
neutěšenou situaci jsme jako samospráva v posledních letech
upozorňovali správce v podstatě každý rok. Jsem proto velmi rád,
že se nám podařilo dojednat realizaci zmíněných prací,“ poznamenal starosta Hlinska Miroslav Krčil. (red)

Cena Křesadlo za rok 2019
Slavnostní předávání ocenění dobrovolníků regionu Hlinsko se
uskuteční ve středu 14. 10. v 15.30 hodin v sále Domova seniorů
Drachtinka v Hlinsku.
Cenu bude předávat starosta města Hlinska Miroslav Krčil, DiS. a
pozvání přijal také radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola. Celý
program bude doprovázet pěvecký sbor uživatelů Domova.
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Vzpomínky
Láska a vzpomínky v našich
srdcích žijí dál.
Dne 9. září 2020 uplynou 2 smutné
roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a
dědeček pan Vladislav HNÍZDIL.
Nikdy nezapomeneme. S láskou
v srdci vzpomíná manželka Eliška
a děti s rodinami.
Čas plyne, bolest v srdci zůstává.
Dne 27. července uplynulo 8 smutných
let, kdy mne opustila moje milá
žena, paní Libuše ONDRÁČKOVÁ
z Hlinska.
Kdo jste ji znali, věnujte ji spolu
s námi tichou vzpomínku.
Děkuje manžel a dcera
s rodinou Dřevikovských.

Dne 13. září 2020 uplyne 15 let
od úmrtí našeho syna,
pana Miroslava NOVOTNÉHO.
S láskou vzpomínají rodiče
a dcera s rodinou

Nikdy nezapomeneme na
nejsmutnější den v našem životě, kdy
nás před 10 lety navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Josef KREJZA.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Saar Challenge – trailový závod
V tradičním termínu 19. září se uskuteční 6. ročník trailového běhu
přírodou Žďárských vrchů – Saar Challenge, tedy Žďárská výzva.
Žďárské vrchy mají své osobité kouzlo, především v této době doznívajícího babího léta. Místní kopcovitá krajina je jedinečná ve
své zvlněnosti, osamělosti, navíc nabízí krásné výhledy na nedotčenou krajinu, zkrátka je to naprosto ideální místo pro běhání v
přírodě.
Závodníci si v rámci závodu mohou opět vybrat ze tří tras, které se
liší svou vzdáleností i obtížností. Nejdelší trasa bude mít 70 kilometrů se součtem stoupání 1 500 m, střední vzdálenost měří
44 kilometrů, půlmaraton 21,2 kilometrů. „Trasy vloni prošly
úpravami, aby se absolutně minimalizovaly asfaltové úseky. To se
myslím povedlo a doopravdy více terénem už to zde nejde,“ uvedl
pořadatel Jakub Jaroš.
Pokračování na str. 12

12| Hlinecké noviny
Kam za sportem
Fotbal
So 5. 9.
Ne 6. 9.
So 12. 9.
Ne 13. 9.
Ne 20. 9.
So 26. 9.
Ne 27. 9.
Ne 4. 10.

Hl. – Libchavy
Hl. – Kolín
Hl. – Polička
Hl. – Libiš
Hl. – Polička
Hl. – Choceň
Hl. – Dvůr Králové n/L.
Hl. – Jablonné n/O.

Lední hokej
Pá 18. 9. Hl. – Litomyšl
So 19. 9. Hl. – Polička
Ne 20. 9. Hl. – Litomyšl
Ne 27. 9. Hl. – Choceň
So 30. 9. Hl. – Chotěboř
So 3. 10. Hl. – Pardubice
So 3. 10. Hl. – Česká Třebová
Ne 4. 10. Hl. – turnaj minihokej
St 7. 10. Hl. – Světlá n/S

9.30, 11.15
17.00
9.30, 11.15
16.30
10.30
9.30, 11.15
15.30
10.30

st. a ml. žáci
A muži
st. a ml. žáci
A muži
dorost
st. a ml. žáci
A muži
dorost

20.00
9.30
9.00
17.30
18.30
9.30
17.00
9.00
18.30

junioři
4 tř./5 tř.
žáci
muži
muži
žáci
junioři
2 tř./3. tř.
muži

Házená – 1. liga žen
Ne 13. 9. HK Hlinsko – Sokol Dobruška
So 19. 9. HK Hlinsko – SK Studénka
Ne 20. 9. HL Hlinsko – Sportklub Náchod

13.00
14.30
11.55

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 40 Kč/1 hod., děti do 15 let – 30 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
V pondělí 7. 9. mimořádně otevřeno od 15 do 21 h.
Pondělí 28. 9. – státní svátek – otevřeno od 10 do 19 h.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY (od 14. 9.)
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 70 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.
Hrátky s vodou
Plavecký bazén pořádá podzimní hrátky s vodou pro děti od 3 do 6
let, bez přítomnosti rodičů. Hrátky budou probíhat v rozsahu 10
lekcí od 22. 9. každé úterý od 14 do 15 hodin. Cena za 10 lekcí je 500
Kč. Přihlášky se přijímají v kanceláři bazénu nebo u pokladny. Maximální počet je 20 dětí. Cíl: seznámit děti hravou formou s vodním
prostředím.
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Petr Čáslava nastoupí
v barvách HC Hlinsko
Hokejisté A týmu mužů HC
Hlinsko se pilně připravují na
ledové ploše pod vedením trenéra Petra Jančaříka (bývalý
extraligový hráč Pardubic) na
nadcházející sezonu. Před začátkem soutěže se utkají v přípravě dvakrát s týmem Slovanu
Moravská Třebová, který patří
tradičně ke špičce v krajské lize,
a také zavítají změřit síly
k sousedům do Královéhradeckého kraje s týmem HC Jaroměř. V soutěži chceme hrát důstojnou roli, víme, že všechny
týmy ze špice tabulky opět posilují a podařilo se nám hlavně
zásluhou trenéra domluvit
hostování Petra Čáslavy. Je to
velká událost pro náš klub a věříme, že i pro fanoušky, mít v
sestavě bývalého reprezentanta
a takového špičkového hráče
jakým Petr Čáslava je (1x mistr
světa, 2x medaile z MS, vítěz
extraligy a hráč, který působil
v KHL). Našim klukům může
předat další cenné zkušenosti.
Petr Čáslava nyní pracuje v Dynamu Pardubice jako asistent
trenéra a ve volném čase bude
hostovat za náš klub. Chceme
dát týmu a hlavně divákům
další impuls k návštěvě utkání
na hlineckém zimáku v Olšinkách.
Z týmu odešel centr Petr Vl-

ček do HC Choceň. Naopak přivítáme T. Cejpka (Havlíčkův
Brod), který v minulé sezoně
hrál hokej ve Francii. Tomáše
známe z minulých sezon, je to
bojovník s tahem na branku.
Druhou ligu v H. Brodě zkouší
ještě D. Homola a J. Vácha, pokud neuspějí, nastoupí za Hlinsko. Z nových domácích tváří
bude nastupovat za A tým Tomáš Bříza a do branky Petr Sodomka (vloni – liga juniorů),
který doplní dvojici T. Gregor,
Vl. Saifr.
Soutěž zahajujeme v neděli
27.9. v Hlinsku od 17:30 hod.
proti týmu HC Choceň. Přijďte
fandit. Těšíme se na vás.
Vše rovněž na www.hchlinsko.cz
Radek Chlada, HC Hlinsko

Saar Challenge – trailový závod
Dokončení ze str. 11
Na trati Saar Challenge vás čeká terén, polní a lesní cesty, pěšinky,
louky, kamenité výběhy, místy technické seběhy.
Ideou závodu je zprostředkovat běžcům čistý sportovní zážitek a
navrátit je k samé podstatě běhu. Naším cílem od počátku není
uspořádat masovou akci, jde nám o to, aby závodník pocítil
souznění sebe sama s okolní přírodou a pocítil to, co běžce spojuje.
Můžete se těšit na krásnou trať, skvělou atmosféru, dobré občerstvovačky, pěkné zázemí, teplou sprchu, pozávodní stravování od
profesionálů na sportovní stravování Jídelny Pohanka, rozřazení
do věkových kategorií tak, abyste se mohli se soupeři adekvátně
poměřit a v neposlední řadě krásné ceny a poháry.
Novinkou jsou letos vložené soutěže o hodnotné ceny. Na nejdelší
trase se mohou všichni bez rozdílu věku poprat o běžecké hodinky
Garmin Fenix 6 a Foreruner 245 a na všech třech trasách ten, kdo
nejrychleji zdolá prvních 1 500 metrů, získá doplňky stravy v hodnotě pět tisíc korun. V neposlední řadě si běžec může zvolit prémiové startovné, kde za 200 Kč obdrží sportovní výživu v hodnotě
800 Kč. Ke startovnému navíc každý závodník získá krásný plecháček od hlavního partnera HUDY Pardubice.
Vloni startovalo na všech tratích 197 běžců. Více o závodu:
www. saarchallenge.cz.. KTS Pardubice, z.s. – sportovní klub

