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63. VÝTVARNÉ HLINECKO TRVÁ DO 18. ZÁŘÍ

V HLINECKÉ GALERII právě probíhá výstava 63. Výtvarného Hlinecka, která je věnovaná malíři Jaroslavu Panuškovi. K vidění je více než 120 děl tvořících průřez autorovou celoživotní tvorbou. Výstava
potrvá do 18. září. Přijměte proto pozvání k návštěvě galerie třeba právě 20. srpna ve 14. hodin, kdy
bude probíhat komentovaná prohlídka s autorkou výstavy.

Rada města navýšila příspěvek pro
nově narozené občánky Hlinska ze
tří na pět tisíc korun. Navýšení se
týká všech dětí narozených už po 1.
červenci letošního roku. ...2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

5. září 2022

Slovo starosty
Vlastnost vidět věci
z té lepší stránky se
označuje jako optimismus. Ale zůstat někdy optimistou je těžké. Každý
jsme se s takovou situací už setkali. Například informace o
tom, že firma Megatech ke
konci roku 2023 plánuje ukončit činnost, v sobě ani náznak
optimismu nemá. Pro desítky
zaměstnanců, lidí z Hlinska a
okolí, to znamená najednou
nejistotu a obavy o budoucnost.
Plně tyhle pocity chápu. Nenechává mne to klidným, a proto
jsem také pozval zástupce firmy
k jednání. Velmi důrazně jsem
apeloval na vedení podniku,
aby vytvořili odpovídající sociální program. Finanční kompenzace pro odcházející zaměstnance musí být podle mne
natolik silná, aby se nikdo nedostal do existenčních potíží,
než si najde nové zaměstnání.
A nejenom to, za férové bych
viděl ze strany firmy i pomoc s
rekvalifikacemi. Vím, že je to
především vnitřní věcí podniku.
Považuji ale za důležité zastat se
občanů našeho města i takto
veřejně. Zkrátka, aby zaměstnanci Megatechu věděli, že mají
v této situaci podporu samosprávy města. Osobně jsem
přesvědčen, že jde ještě o dozvuk zpackané privatizace
„Elektropragy“, ale to už nezměníme. Teď je potřeba aktivně podpořit možnosti nového
využití dostupných výrobních
prostor a také investice do infrastruktury pro vzdělávání. Od
všeobecného přes odborné až
po celoživotní. Jenom tak totiž
dokážeme přilákat pozornost
nových firem. Vždyť Hlinsko a
celý náš region to jsou šikovní
lidé. A to by v tom byl čert, aby
to nešlo. Myslíte, že je to optimismus? Mějte úspěšný srpen a
děkuji za podporu.
Miroslav Krčil
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Nově narození občánci města dostanou od
hlinecké radnice pět tisíc korun

Rada města navýšila příspěvek
pro nově narozené občánky
Hlinska ze tří na pět tisíc korun.

Navýšení se týká všech dětí narozených už po 1. červenci letošního roku, jejichž rodiče splní stanovené podmínky pro výplatu této podpory.
„Původně jsme zvažovali, že
zvýšení příspěvku připravíme
až od začátku příštího roku.
Vzhledem k tomu ale jak se celkově vyvíjí situace, jak se prakticky všechno zdražuje, jak rostou ceny energií a potravin,
jsme se rozhodli, že částku

Purkyňova ulice bude
mít nový povrch
i chodníky

V červenci byla zahájena rekonstrukce další ulice ve městě,
tentokrát Purkyňovy. Oprava se
bude týkat nejenom povrchu
komunikace ale i chodníků a
vzniknou zde také nové zpevněné plochy. Naplánována je
dále obnova veřejného osvětlení. Zároveň s touto investicí
města zde bude společnost ČEZ
ukládat do země elektrické vedení a společnost VaK Chrudim
v uplynulých týdnech v této lokalitě provedla úpravy na vodohospodářské infrastruktuře.
Koordinací všech zmíněných
investic se jako město snažíme
minimalizovat potřeby zásahů
do nových povrchů. A právě to

je také případ opravy kanalizace
v Resslově ulici. Ta byla naopak
začátkem července dokončena
a v části mezi křižovatkami s
Šafaříkovou a Máchovou ulicí je
už plně průjezdná.
Výkop je nyní pouze provizorně uzavřen, protože v současné době se připravuje rekonstrukce celého povrchu komunikace, autobusových zastávek, chodníků a veřejného
osvětlení od světelné křižovatky až do místní části Blatno.
Půjde opět o koordinovanou
investici, tentokrát Správy a
údržby silnic Pardubického
kraje a města Hlinska.
Miroslav Krčil, starosta

upravíme už od poloviny roku,“
uvedl starosta Miroslav Krčil.
Rada města se na tomto kroku
shodla jednomyslně.

INVESTICE DO BUDOUCNA
„V Hlinsku si uvědomujeme, že
rodiny s dětmi patří mezi ty,
které bychom měli a dle mého
názoru musíme jako společnost
podporovat zvláště v této době.
Takto vynaložené peníze jsou
investicí do budoucnosti a je to

dobrá investice. Příspěvek pět
tisíc korun ze strany našeho
města osobně vnímám především jako symbol toho, že si
vážíme těch, kteří se rozhodnou
přivést na svět a vychovávat
novou generaci. A zároveň bych
si moc přál, aby systémové,
dlouhodobé a efektivní řešení
otázky podpory rodin s dětmi
byl schopen připravit zejména
stát,“ poznamenal starosta Krčil. (red)

ZAMYKÁNÍ HŘBITOVA

Z DŮVODU OPAKOVANÝCH KRÁDEŽÍ na místním hřbitově
přistoupilo vedení města k organizačnímu opatření. Od 1. srpna
2022 bude otevírací doba hřbitova od 7 do 20 hodin.
Mimo tuto dobu se budou všechny tři vstupní brány zamykat.
Navíc bude hřbitov monitorován a kontrolován zvýšenou ostrahou Městské policie Hlinsko.
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Hlinsko má nově Prošvicovu ulici

Hlinsko má další novou ulici.
Zastupitelé na svém posledním
zasedání rozhodli, že spojnice
mezi ulicemi Poličská a Rataje,
která vede podél areálu bývalé
společnosti ETA, ponese jméno
zakladatele elektroprůmyslu
v Hlinsku Jana Prošvice.

Prošvicova ulice v sobě spojuje část dnešní Družstevní ulice a nově budované komunikace v prostoru mezi sídlištěm a
areálem teplárny. „Název ulice
jsme navrhli jednak kvůli lokalitě, kudy prochází, ale především proto, že Jan Prošvic vý-

Jan Prošvic nejprve vyráběl
stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Později v pražské
Libni založil první továrnu na
elektrické žehličky a kávomlýnky.
V roce 1943 se pak dohodl s majitelem chotěbořské továrny na
kovové zboží Eckhardtem a založili v Hlinsku nový podnik ESA (Elektrotechnická společnost akciová) pro výrobu žehliček – oficiálně však zejména pro
výrobu rozvaděčů pro wermacht,
aby se jeho zaměstnanci vyhnuli
hrozbě totálního nasazení. Po
bombardování Prahy převedl část
výroby z Libně do Hlinska. Po
skončení války se stal Prošvic výhradním majitelem ESY a výrobu
rozšířil o topidla, kávovary apod.
Ihned po 25. únoru 1948 ho akční
výbory zbavily jeho vlastnických i

manažerských práv a následovalo
období šikany a represí ze strany
StB. Prošvicova rodina se dne 23.
dubna 1948 stala zřejmě zcela
první obětí provokační akce Kameny s aranžovanými
československo-německými
hranicemi v oblasti Kdyně. Po fingovaném výslechu na „americké“
základně byli Prošvicovi předáni
do Všerub příslušníkům StB. Ti jim
zabavili peníze a cennosti a převezli je znovu do pankrácké věznice. Jan Prošvic byl odsouzen k
nuceným pracím, ale krátce po té
dokázal uprchnout, ještě v roce
1948 přejít do Německa a
roku 1950 do Velké Británie. Zde
po čase dokázal vybudovat opět
úspěšnou firmu na výrobu elektrospotřebičů. Bohužel jeho rodina zůstala v Československu.

razně ovlivnil průmyslový vývoj
města ve druhé polovině 20.
století. Dílo tohoto podnikatele
bylo základem podniku, který
později zaměstnával několik tisíc lidí nejenom z Hlinska ale i
širokého okolí po řadu desítek
let,“ vysvětlil starosta Miroslav
Krčil.

K ulicím Slovenská a Srbská,
které vznikly nedávno v lokalitě
Drachtiny zasíťováním zhruba
sedmi desítek stavebních parcel, tak v současnosti přibyla i
Prošvicova ulice jako připomínka působení úspěšného
průmyslníka v Hlinsku. (red)

Během Hlineckých slavností bude v prostorách Betléma od 9 do 17
hodin probíhat jarmark.
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Talent Hlinecka byl úspěšně vyhlášen, soutěž
měla tři obory a celkem 25 nominovaných

Soutěž Talent Hlinecka si
kladla za cíl ocenit žáky druhých stupňů základních škol za
jejich dvouleté školní a mimoškolní snažení. Žáky do soutěže
nominovalo příslušné školské
zařízení či organizace zabývající
se výchovou a vzděláváním
mládeže, vítěze pak určila nominační komise složená z osob
bez vazeb na území Hlinecka.
Soutěžilo se ve třech oborech,
konkrétně: humanitním,
technicko-přírodovědném a
sportovním. Vrcholem soutěže
bylo slavnostní vyhlášení, které
proběhlo 29. 6. v Multifunkčním centru Hlinsko.
Ceny předávali garanti daných oborů, zástupci sponzorů a
pan starosta města Hlinska Miroslav Krčil. Večerem nás provázela zkušená moderátorka
paní Jana Trojanová a v rámci
doprovodného programu jsme
si mohli poslechnout krásné
vystoupení kytaristů ZUŠ Hlinsko, podívat se na tanečníky z
pohybového studia Sluníčko a
Střední průmyslová škola chemická Pardubice nám předvedla svojí zajímavou chemickou
show. Každý z pětadvaceti nominovaných si odnesl dárkovou
tašku a osvědčení o nominaci.

Soutěžící na prvních třech místech obdrželi hodnotné ceny a
vítězové jednotlivých kategorií i
motivační stipendium ve výši
5 000 Kč.
Letošní akce byla prvním
ročníkem a bylo krásné sledovat, kolik skvělých mládežníků
náš poměrně malý region má.
Během měsíců dubna a května
bylo nasbíráno celkem 25 nominací z různých škol celého
Hlinecka, každý z nich si zaslouží velké uznání a pochvalu.
Náš region se může pyšnit
skvělými tenisty, lyžaři, fotbalisty, cyklisty, šachisty, tanečníky, matematiky, chemiky, biology, hasiči, hudebníky, tanečníky a dalšími umělci. Nezávislá porota se po důkladném
prostudování nominačních
formulářů jednoznačně shodla
na vítězích každého oboru.
V rámci humanitního oboru
zvítězila akordeonistka hlinecké ZUŠ Daniela Váňová.
Technicko-přírodovědný obor
opanovala žákyně Gymnázia
K.V. Raise, všestranná přírodovědkyně Lenka Hromádková a
ve sportovním oboru si hlavní
cenu odnesl tenista Michal Rakouš. Seznam všech nominovaných najdete níže v jednotlivých tabulkách.
Na závěr nám dovolte za MAS
Hlinecko velmi poděkovat
městu Hlinsku, firmám Mias
OC, Backer elektro a Tatře Mléko a všem již dříve zmíněným
účinkujícím. Největší díky ale
však patří všem rodičům, ředitelům, učitelům, vedoucím,
trenérům a dalším mentorům
za záslužnou práci s naší mládeží! MAS Hlinecko
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Dne 18. června se konala akce 630 let obce
Chlum – oslavy první písemné zmínky o obci
spojené se žehnáním obecního znaku a praporu.
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Muzeum v přírodě Vysočina přichází se spektrem
komentovaných prohlídek a workshopů
Muzeum v přírodě Vysočina,
především expoziční celek Veselý Kopec, je místem, které rády navštěvují rodiny s dětmi.
Nejen pro ně je připravená široká nabídka workshopů.
A jaký program je připraven
pro návštěvníky na konec
prázdnin a začátek září?
O obilném zrnku (9. a 10.
srpna)
Víte, k čemu potřebovali
mlatci říkanky? To a mnoho
dalšího se dozvíte při tomto
programu.
Po stopách pastýřů a soukeníků (16. a 18. srpna)
Komentovaná prohlídka a
následná dílnička věnovaná
zpracování vlny.
Rozkvetlá dílna (23. a 25.
srpna)
Zkuste si vyrobit stejnou
květinu z papíru, jakou můžete
obdivovat na masopustních

maskách z Hlinecka.
Síťování (8. a 9. září)
Dílnička věnovaná tradiční
textilní technice.

DVANÁCT PARCEL UŽ MÁ
SVÉ MAJITELE

PRÁCE NA ZASÍŤOVÁNÍ NOVÝCH STAVEBNÍCH PARCEL
v lokalitě pod Urnovým hájem a v Ratajích jsou nyní v plném
proudu. Jde o další letošní investici města, při níž vznikne 12
nových stavebních parcel, které už teď mají své majitele. V rozhodující části jsou položeny inženýrské sítě a v současné době
dodavatelská firma pracuje na výstavbě komunikací.
Foto: Město Hlinsko

Od července do října Veselý
Kopec patří rodinám s dětmi,
ale nejen jim – patří každému,
kdo chce prožít příjemné chvíle

v zajímavém prostředí muzea v
přírodě.
V prodejně upomínkových
předmětů lze zakoupit herní
plány, podle nichž mohou návštěvníci samostatně procházet
mezi roubenými chaloupkami,
hledat odpovědi na otázky,
které je dovedou k rozluštění
tajenky a získání malé odměny.
Veselý Kopec se tak v létě stává
místem plným překvapení a
zajímavých podnětů.
Herní plán získáte za 10 Kč v
prodejně upomínkových předmětů. Malou odměnu za vyluštěnou tajenku si můžete vyzvednout v pokladně.
Vstupné na Veselý Kopec
společně s workshopem: základní 140 Kč, snížené 120 Kč,
dětské 70 Kč, rodinné 280 Kč.
Ing. Petra Valíčková, pracovník vztahů k veřejnosti,
Národní muzeum v přírodě,
příspěvková organizace
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Jaroslav Panuška očima Šárky Leubnerové
V pátek 17. června byl slavnostní vernisáží zahájen 63.
ročník výstavy Výtvarné Hlinecko: Jaroslav Panuška
(1872–1958) – Od světa pohádek
ke slovanskému dávnověku. U
příležitosti výstavy vám přinášíme přepis rozhovoru s autorkou výstavy a katalogu paní
PhDr. Šárkou Leubnerovou. Otázky pro hlineckou televizi pokládala v den vernisáže paní Eva Staňková. Výstavu,
která je umístěna v obou podlažích hlinecké galerie, můžete
navštívit až do neděle 18. září.
Městské muzeum a galerie
Hlinsko připravilo pro 63. ročník Výtvarného Hlinecka výstavu Jaroslavu Panuškovi.
Proč právě tomuto umělci?

Výběr autora byl vcelku
snadný, 3. března letošního
roku jsme si připomněli 150.
výročí Panuškova narození. Je
to velké výročí, takže jsme po
něm sáhli velmi rádi. Navíc je to
autor, který na Vysočině žil, namaloval tady spoustu obrazů a
měl k této krajině blízký osobní
vztah. Jsme rádi, že se nám podařilo dát dohromady velkou
kolekci jeho prací a můžeme ji
dnes představit veřejnosti.
U Panuškova rozsáhlého malířského díla vnímáme několik
etap jeho tvorby, mohla byste
nám je přiblížit?

Panuškova tvorba byla velmi
rozsáhlá, a to jak do tématu, tak
co do různých stylů, které se v
průběhu doby proměňovaly.
Vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění u Maxmiliána Pirnera a Julia Mařáka.
Již od počátků se vedle figurální
malby věnoval také krajinomalbě, která nakonec procházela celou jeho tvorbou. V druhém decenniu 20. století se začal věnoval historickým námětům. Osobně se účastnil archeologických vykopávek a na
svých kresbách a malbách pak
zachycoval život v pravěku i život starých Slovanů, ale vracel
se až do doby předhistorické. To
byla druhá výrazná etapa jeho
tvorby vedle vlastní krajinomalby.
Jaký byl Panuškův vztah k dekadenci?

Panuška žádným velkým dekadentem nebyl. Žil v době, kdy

se objevovala dekadentní témata jak ve výtvarném umění,
tak v literatuře, ale on sám
osobnostně to tak necítil. Byl to
pozitivní člověk s obrovskou
fantazií a měl rád život. Z dekadence si vybíral jen některá témata. Ovlivnila ho, ale mezi dekadentní umělce rozhodně nepatřil.

mamutů, která měla tenkrát jen
šedesát stran. Panuškovy ilustrace tak byly první k této
slavné knize. Před druhou světovou válkou Štorch příběh
rozšířil na třísetstránkový historický román, který už ilustroval Zdeněk Burian.

Čím jsou typičtí Panuškovi
vodníci a jak se v průběhu doby
vyvíjeli?

Mezi nejširší veřejností jsou
to asi práce, které věnoval historii a archeologii, kdy se vracel
k prehistorickým obdobím na
našem území. Panuška se kolem roku 1912 dostal mezi skupinu archeologů kolem Josefa
Ladislava Píče, se kterými jezdil
na vykopávky do Pojizeří, k
Mnichovu Hradišti. Účastnil se
vlastních archeologických průzkumů a na místě kreslil a maloval. Kromě zobrazování různých archeologických předmětů tvořil i rekonstrukce dávných
hradišť, jak si je ve své fantazii
představoval. Maloval i život v
pravěku, jak lidé žili, pracovali,
jak měli zařízená svá obydlí. Dá
se říct, že Panuška byl propagátorem archeologie u nás a mezi
širokou veřejností udělal pro
její popularizaci poměrně hodně práce.

Panuška se věnoval pohádkovým tématům od poloviny
devadesátých let a v prvním
desetiletí nového století. Vodníci byli v Čechách vůbec velkým tématem, každému se
hned vybaví práce Josefa Lady.
První, kdo u nás přišel s těmito
náměty, byl Hanuš Schweiger,
který Panušku přímo neučil, ale
v devadesátých letech ho výrazně ovlivnil. Panuška od něj
přebíral vodnická témata, ale
rozvíjel je po svém. Měl několik
typů vodníků, na výstavě diváci
uvidí jednoho takového zeleného mužíka, jehož hlava připomíná lebku, má velké vypoulené oči a místo rukou chapadla s blánami. To byl častý
typ, ale maloval je i jako groteskní figurky nebo zvláštní
barevné vodní fluidum, které se
vznáší nad hladinou rybníka.
Panuška tyto polohy proměňoval podle závislosti na příběhu.
Jaké reakce vyvolávají Panuškovy obrazy?

Panuška byl úspěšný malíř,
zároveň velmi společenský člověk, už na Akademii měl
spoustu přátel. Od konce prvního desetiletí hodně vystavoval,
měl poměrně široký okruh obdivovatelů a sběratelů, každý si
našel v jeho díle to své téma, ať
to byla krajina, pohádkové nebo
fantaskní námět či obrazy z
pravěku.
Panuška byl také ilustrátor a
spolupracoval s mnoha významnými spisovateli.

Panuška se ilustraci často věnoval, své práce posílal do Zlaté
Prahy, Švandy dudáka i do jiných časopisů. V prvním decenniu se dostal i k ilustrování
knížek, například pohádek Karla Jaromíra Erbena a řady dalších. Roku 1918 ilustroval první
vydání Štorchovy novely Lovci

Které období Panuškovy tvorby je méně známé?

Která část Panuškova díla je
vám bližší? První, ve které se
projevuje jako malíř pohádkových a fantastických témat nebo méně známá, kde ho známe
jako amatérského archeologa?

Mám ráda obě polohy, spíše
záleží na kvalitě samotného díla. První období je známější
mezi nejširší veřejností, když se
řekne Panuška, tak si lidé představí upíry, umrlce, vodníky a
různé fantastické či pohádkové
postavy. Archeologické období
je méně známé, ale zase je zajímavé. A ve své době bylo i velmi
důležité.
K výstavě je vydán rozsáhlý
katalog, z čeho jste čerpala při
jeho psaní?

Panuška je autor, který je poměrně dobře zpracovaný, o jeho
tvorbě i životě existuje řada katalogů a monografií, takže je z
čeho čerpat. K výstavě jsem navíc dohledala v soukromých
sbírkách obrovské množství
dalších Panuškových obrazů a
kreseb, které nebyly doposud
katalogizované a které dokres-

lují a zpřesňují jednotlivé etapy
jeho tvorby. Bylo to zajímavé a
věci se k sobě nádherně skládaly. Výstava je koncipována po
kapitolách: diváci tu naleznou
fantaskní a pohádkový svět,
hrady smyšlené i reálné,
prehistorická i slovanská témata a samozřejmě krajinomalby. A to jak krajiny v zimních náladách, tak krajiny jarní
a letní. Diváka tak postupně
provázíme celou Panuškovou
tvorbou.
Odkud jsou práce na výstavu
zapůjčeny?

Výstava obnáší kolem sto třiceti věcí a je to první výstava
Výtvarného Hlinecka, která je
koncipovaná do obou pater
muzea. Důvodem bylo Panuškovo velké kulaté výročí a to, že
uměleckého materiálu bylo
hodně. Asi třetinu prací zapůjčilo osm významných galerijních institucí, dvě třetiny věcí
jsou zapůjčeny ze soukromých
sbírek. Chtěla bych touto cestou
poděkovat institucím i soukromým zapůjčitelům, že nám vyhověli a svá díla pro tuto výstavu uvolnily. Právě mezi díly ze
soukromých sbírek jsou mnohá
poprvé vystavená, což je i jistým
přínosem této expozice.
Je o Panuškovu tvorbu zájem i
mezi současnými návštěvníky
galerií, případně sběrateli?

Musím potvrdit, že na uměleckém trhu se Panuškovy práce
objevují často a prodávají se
velmi dobře, jeho dílo má stále
svou cenu. Také Panuškovy výstavy se poměrně často opakují.
K letošnímu výročí kromě naší
výstavy otevírá přehlídku jeho
tvorby i Východočeská galerie v
Pardubicích a obě si určitě najdou své diváky, takže si myslím, že o Panuškovo dílo je a
bude zájem.
63. VÝTVARNÉ HLINECKO
– Jaroslav Panuška
Městské muzeum
a galerie Hlinsko
18. 6. – 18. 9 2022
kurátorka:
Šárka Leubnerová
20. 8. ve 14 hodin komentovaná prohlídka
s kurátorkou
www.mmghlinsko.cz

8| Hlinecké noviny
MOST V BLATNĚ JE PO
OPRAVĚ OPĚT OTEVŘENÝ

DOPRAVA PŘES MOST V BLATNĚ byla částečně obnovena.
Dopravní úsek je nyní dostupný pro řidiče vozidel do 3,5 tuny.
Provoz v této části je řízený kyvadlově pomocí přenosných semaforů. Dokončena je první ze tří etap stavebních prací, které
potrvají až do 7. prosince letošního roku.

Multi-senzorický vozík rozšíří
zkvalitnění péče o klienty
Drachtinky
Domovu seniorů
Drachtinka se podařilo
nasbírat dostatečné
množství finančních
prostředků k zakoupení
Mobilního multisenzorického vozíku.
Vozík má široké využití
pro smyslovou terapii,
ale zároveň slouží jako
aktivizační pomůcka
pro lidi s poruchami
paměti.
Vozík je vybaven integrovaným vodním válcem, světleným a hudebním projektorem,
LED vláknovou optikou,
obrazovými disky –
mraky, východ slunce,
podmořský svět či duha,
a aroma difuzérem. Jeho
výhodou je mobilita,
díky čemuž je možné
vozík používat ve všech
pokojích našich klientů.
Domov seniorů
Drachtinka velice děkuje za finanční podporu firmám HARTMANN
– RICO a.s. a FiliFarma, díky nimž mohl být pořízen.
Miroslava Kábelová, ředitelka DS Drachtinka
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Den pro děti a rodinu
v Hamrech

V sobotu 25. 6. zaujali opět
svá místa na stanovištích dobrovolníci azylového domu, aby
potěšili děti a jejich rodiny. Děti
se mohly potkat s pohádkovými
postavami a konat dobré skutky, kterých není nikdy dost.
Navíc se účastnily tvořivých
dílniček, mohly se svést na koni
a odnést si umělecký obrázek
na obličeji. Samozřejmě nebylo
málo ani různých dobrot.
Ačkoliv bylo od rána „napínavé“ počasí, všechno dobře
dopadlo a účastníci nezmokli
ani nebyli schváceni horkem.
Velký dík patří spolupracujícím

dobrovolníkům a pracovnímu
týmu azylového domu. Za organizaci celé akce děkujeme Janě Málkové a samozřejmě
všem, kdo naši akci podpořili –
především Pardubickému kraji
– panu radnímu Pavlu Šotolovi,
Pivovaru Rychtář za výbornou
limonádu – tímto doporučujeme, a v neposlední řadě podniku Maso – uzeniny Polička za
výborné párky. Maminkám děkujeme za buchty a všem zúčastněným za hezký tvořivý
den.
Pavla Glogarová, Azylový
dům v Hamrech

Pozvánka na výstavu chovatelů
Hlinečtí chovatelé drobného zvířectva vás srdečně zvou na výstavu králíků, holubů, drůbeže a
exotického ptactva, kterou pořádají za podpory města Hlinska.
Výstava se bude konat 27.-28. 8.
srpna v sobotu od 8 h do 17 h a v
neděli od 8 h. do 15 h. v městském parku Na Drahách
(DTJ). Součástí výstavy budou
expozice králíků českých strakáčů, holubů hýlů a norimberských skřivanů, holubů českých staváků. K vidění budou i další
méně obvyklá zvířata jako ovce, kozy, nutrie, lamy a ukázka králičího hopu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Po oba dva dny proběhne ukázka stříhání ovcí od 13.00 hod. Na výstavišti budou prodejní stánky cukrovinek, potřeby pro chovatele, krmiva pro zvířata, prodej dřevěných výrobků a velký výběr zahradních rostlin. Výstava se koná za každého počasí. Návštěvníci mohou využít
bohaté občerstvení a posezení v hale i s kompletním sociálním zázemím.
Na vaši návštěvu se těší členové ZO ČSCH HLINSKO
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Noc ve škole se líbila

Ke konci školního roku jsme
pro žáky 4. třídy ZŠ Resslova
připravili mimoškolní aktivitu
„Noc ve škole“. Tato dobrovolná
akce se konala mezi 16. – 17.
červnem a zahájení programu
odstartovalo v 17 hodin. Ze
čtvrtka na pátek si tedy děti
mohly svoji třídu prohlédnout i
za tmy. Žáci postupně přicházeli
za bránu naší školy s batohy,
spacáky a plyšáky, které si hned
odkládali na předem připravené
žíněnky v učebně. Po odložení
svých věcí ihned vyběhli do
školní zahrady. Počasí nám
přálo. Děti se zabavily na nové
venkovní sestavě složené
z houpačkového modulu, tobogánu, skluzavky a herní věže
s masívní dřevěnou střechou a
dvěma okny. Hráli jsme i další
kolektivní hry – fotbal, vybíjenou. K dispozici jsme měli i gril.
Rodiče dětem připravili špekáčky na opékání. Chvíli jsme
poseděli v zahradním altánku a
postupně jsme se přemístili do

školy. Na programu byla menší
diskotéka, kde si žáci vybírali
písně na svá přání pod dohledem paní učitelky. Poté následovala hygiena. Vzhledem
k tomu, že naše škola nyní disponuje novými prostory, měly
děti velmi komfortní podmínky. Na dobrou noc jsme jim
pustili animovaný film. Děti ráno pomohly uklidit třídu a připravit ji na výuku. Společně
jsme posnídali v kuchyňce a
vyprávěli jsme si příhody z jejich první noci ve škole.
A nyní proč? Šlo nám především o to, aby děti měly nezapomenutelný zážitek ze školy,
na který si třeba v dospělosti
milerády vzpomenou. Dalším
cílem bylo stmelení třídy a
spolupráce mezi žáky v jiných
situacích, než na které jsou
zvyklí v každodenním školním
procesu. Přesvědčili jsme se, že
děti v tomto věku zvládnou
nocování ve škole i bez rodičů. I
pro nás učitele bylo fajn setkat
se s dětmi mimo vyučovací
proces. Otevřelo nám to možnost poznat se v jiných situacích. Doufáme, že se tato nevšední událost vryla žákům do
paměti a budou na ni dlouho
vzpomínat, a že si ji brzy zase
zopakujeme. Žaneta Závišková, ZŠ Resslova

Vzpomínky
Dne 12. července 2022 uplynulo
5 smutných let, co nás navždy
opustila milovaná manželka, paní
Danuše BARTIZALOVÁ z Holetína.
S láskou vzpomínají manžel, dcera
a synové s rodinami.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše
změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj
obraz zůstal v nás. Dne 11. srpna 2022 tomu
bude 25 let, co můj drahý syn Josef HAVLÍK
zemřel a 20. srpna by mu bylo 50 let.
Děkuji všem, kteří vzpomínají s námi.
Matka a rodina

Dne 3. července 2022 uplynulo
10 let, kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka a babička, paní
Václava NOVOTNÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná dcera Ilona s rodinou

Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe
žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě
stále budeme mít. Dne 29. června 2022
uplynulo 28 roků od úmrtí manžela, pana
Jaroslava PODROUŽKA.
Stále s láskou vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

S Marií Terezií po Rakousku a Uhersku
Ve dnech 6. – 9. června se studenti vyššího stupně Gymnázia
K. V. Raise zúčastnili vzdělávacího zájezdu „S Marií Terezií po
Rakousku a Uhersku“.
V pondělí v brzkých ranních
hodinách vyrazili plní očekávání do Vídně, kde navštívili královský zámek Schönbrunn, k
němu přilehlé zahrady a muzeum císařských kočárů. Odpoledne strávili komentovanou
prohlídkou císařské Vídně Heldenplatz, Hofburg, Michaelerplatz, katedrály sv. Štěpána a
Císařské hrobky.
Druhý den za teplého a slunného počasí absolvovali plavbu
lodí po Neziderském jezeře, též
nazývaném “rakouské moře“.
Cesta pokračovala prohlídkou
jednoho z nejkrásnějších barokních paláců, zámku Esterházy. Zde byla k vidění kromě

interiéru zámku i expozice věnovaná F. J. Haydnovi, mistrovi
dvorní kapely a komponistovi
ve službě knížat Esterházy. K
večeru se skupina přesunula do
Budapešti.
Třetí den studenty čekala
návštěva druhého největšího
palácového komplexu v celé
Evropě, zámku Gödöllő, který si
kromě Marie Terezie oblíbila i

císařovna Sissi. Odpoledne byla
naplánována prohlídka Budapešti, konkrétně baziliky sv.
Štěpána, náměstí Hrdinů,
městského parku, hradní čtvrti
s Matyášovým chrámem a Rybářské bašty s výhledem na obě
části města Budu a Pešť. Po
setmění následovala noční
projížďka opět na Rybářskou
baštu, z níž se otevřel pohled na

nádherně osvětlenou Budapešť
a hlavně budovu Parlamentu.
Poslední den se výprava přesunula do bývalého korunovačního města Uherska
Prešpurku dnešní Bratislavy.
Kroky se zastavily nejprve na
Bratislavském hradě a potom
pokračovaly k prohlídce Starého
města s malebnými uličkami.
Večer se všichni spokojení a plní zážitků vrátili domů.
Počasí zájezdu poměrně přálo
a dojmy z navštěvovaných míst
přebily i občasné deště. Prohlídky a cesty doplňovala svými
poznámkami vstřícná průvodkyně, paní Ivana Augustová,
díky které si každý odnesl nové
poznatky. Velký dík patří i učitelům, kteří byli ochotní tento
zájezd zařídit a se studenty absolvovat. Eliška Hromádková,
studentka třídy 5. A
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Svratka
Sobota 13. srpna od 14 h
14. RETRODEN
Program – po 14 hod. sraz historických vozidel,
od 14 hod. svezení historickými
autobusy
14.30 hod koncert dua Kamélie
16 hod. retro módní přehlídka
18 – 20 hod. koncert kapely The
Kredenc CCR
20.30 hod. večerní čaj aneb diskotéka s hity 60.-80. let.
Retro oblečení vítáno. Občerstvení zajištěno.
-areál hasičské a sokolské
zahradydo 30.září
JOSEF DVOŘÁK
Výstava obrazů
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12,
13 – 16 h
-obřadní síň města Svratky-

Pozvánka MMG

srpen| 2022
Centrum Jana XXIII.

Pondělí: 9,8
Cvičení Pilates
dospělícm
17.15 – 19.30 h (paní Semerádová)
rozměr
x 10
Pohádkové čtení
Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Modlitební setkání 18 – 19 h; Interna půdě galerie valový trénink – 19.15 – 20.15 h
Městské muzeum a galerie v
Hlinsku a GT Hlinsko vás zvou
na další letošní pohádkové čtení na půdě galerie v rámci večerních prohlídek letošního
Výtvarného Hlinecka – Jaroslav
Panuška, a to ve čtvrtek 25.8. od
19 hodin na půdě galerie v
Hlinsku. Je to jedna z posledních příležitostí si prohlédnout
galerijní půdu. Tyto prostory již
v příštím roce budou sloužit jako nový depozitář pro výtvarné
umění galerie Hlinsko. Každý
dětský návštěvník obdrží malý
dárek. Na vaši návštěvu se těší
kolektiv MMG a GT Hlinsko.

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

Perfektní hrany pro náročné zákazníky
zhotovené flexibilními stroji HOMAG.

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

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

Hrana ABS 0,5 - 3 mm, dýhové hrany 0,5 - 3 mm
Masivní nákližky 8 mm
irma
Naše f lužby.
Možnost dodání včetně hran
je s
Lepení lepidly EVA a PUR
rozšiřu

OBUV TEXEVO

1992 - 2022 Jsme tu pro Vás už 30 let.

Truhlářství Petr Zelenka, Blatno 76, 539 01 Hlinsko
Tel.: 608 834 202, e-mail: truhlarska.vyroba@gmail.com

Dopřejte svým dětem

zdravé oči
Krásné brýle
s ochranou proti
modrému světlu
ze zářivek
a telefonů

Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

KOLEKCE LÉTO 2022

Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.truhlarska-vyroba.cz

www.optika-petrikovi.cz

- 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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Získejte atraktivní plat,
nadstandardní pracovní podmínky
a 30 000 Kč za nástup
Hledáte novou práci v příjemném prostředí moderní výrobní haly s nejnovějšími
technologiemi? Voní Vám dřevo a rádi byste pracovali pro mezinárodní firmu,
kde jsou zaměstnanci na prvním místě?
Připojte se tedy k přátelskému týmu finské dřevozpracující společnosti Stora Enso,
která zastává filozofii „více stromů zasazených než pokácených“, a která v České
republice vyrábí produkty ze dřeva pro stavební průmysl. V nově budovaném provozu
ve Ždírci nad Doubravou právě obsazujeme pozici:
OBSLUHA OBRÁBĚCÍHO CENTRA
Stora Enso, jakožto stabilní zaměstnavatel s nadnárodní působností, nabízí novým
kolegům nadstandardní platové ohodnocení, řadu výhodných benefitů a výjimečnou
firemní kulturu s důrazem na kvalitní mezilidské vztahy.
Těšíme se na Vás přímo ve Ždírci nad Doubravou, Nádražní 66
nebo na storaenso.com/cs-cz/careers.
julia.zigmund.ext@storaenso.com, tel.: +420 720 749 201

Foto: Tomas Bellon

Využití našich produktů. Foto: Christian Stummer

Foto: Stora Enso

Využití našich produktů. Foto: Christian Stummer
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Knihovna
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Koupací biotop

Prázdninová půjčovní doba od 1.7. do 31.8.
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 15
St 8 – 12, 13 – 15
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá ZAVŘENO
So ZAVŘENO
Tel. 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

9 – 12, 13 – 17
9 – 12, 13 – 15
9 – 12, 13 – 15
9 – 12, 13 – 15
ZAVŘENO
ZAVŘENO
Tel. 469 311 197

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 – 70 Kč/ dítě do 15 let – 40 Kč/ dítě
do 115 cm – zdarma
po 17 h – dospělý – 35 Kč/dítě do 15 let – 20 Kč
Tel.: 608 042 627.

KČT Hlinsko

LP Cihelka Blatno

Sobota 13. srpna
KRAJEM MALÍŘŮ VYSOČINY
44. ročník turistického pochodu
a cykloturistické jízdy.
Start 6 – 10 h od Gymnázia K. V.
Raise.

Zahrada za DDM
Středa 17. srpna od 17 h
KOSÍ BRATŘI
Divadlo Scéna. Pohádka pro děti.
Středa 24. srpna od 17 h
O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE
DAP Praha. Pohádka pro děti.
Vstupné: děti do 12 let zdarma, dospělí 100 Kč, prodej vstupenek na
místě.
Sobota 3. září od 13 h
FESTIVAL DECHOVEK
Hanačka z Břestu, Hlinečanka, Mistříňanka
Neděle 4. září od 14 h
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Od 14 hodin – soutěže pro děti, od 15 hodin – písničková show –
Áňa, Po a pes
V případě nepřízně počasí se akce přesouvají do vnitřních prostor
Multifunkčního centra. Informace na webových stránkách
www.mfc-hlisko.cz, Facebooku Multifunkčního centra
a tel. čísle 731 151 774.

Kino

12. – 13. srpna
HLINECKÝ FOLKOVÝ
ŠPEKÁČEK
12. 8. od 19.10 h – Epydemye,
Druhá tráva a Robert Křesťan,
host Kateřina Garcia
13. 8. od 14.10 h – Nezmaři,
Strunovrat, Do větru, Pozdní
sběr, Cop a další
Sobota 3. září od 20 h
MAT 4: POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA

Letní kino – zahrada za Domem dětí a mládeže
9. 8. Moje krásná příšerka
16. 8. Dračí země
18. 8. Vyšehrad: Fylm
Začátky promítání od 21:30 h,
poslední dva filmy od 20:30 h.
Vstupné 80/100 Kč. V případě
špatného počasí se projekce
přesouvá do vnitřních prostor
MFC.

Dřevíkov
Sobota 13. srpna od 20 h
VÍKEND
Country bál
-areál letního parketu-

Městské muzeum a galerie
Galerie

Kameničky

Jeníkov

do 28. srpna
PAMĚTNÍ SÍŇ ANTONÍNA
SLAVÍČKA
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17
h
– budova bývalé fary –

do 25. září
JENÍKOV V PROMĚNÁCH ČASU
Výstava pořádaná k příležitosti
630 let obce Jeníkov.
Otevřeno každou sobotu
od 14 do 16 h.

do 18. září
KAMENIČKY NA PLÁTNECH
ZNÁMÝCH I MÉNĚ ZNÁMÝCH
MISTRŮ
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17
h
– výstavní síň obecního úřadu –

-kulturní dům-

Neděle 28. srpna od 13 h
SKAUTSKÝ BĚH
-sokolovna-

Areál pivovaru
Sobota 6. srpna od 16 h
TRAKTOR, WALDA GANG,
HORKÝŽE SLÍŽE, ARGEMA
Sobota 26. srpna od 16 h
ŠKWOR, RYBIČKY 48

do 18. září
63. VÝTVARNÉ HLINECKO
JAROSLAV PANUŠKA (1872 – 1958) – Od světa pohádek ke slovanskému dávnověku
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h
V sobotu 20. srpna od 14 h se uskuteční komentovaná prohlídka.
Čtvrtek 11. 8. a 25. 8. večerní čtení pro děti na půdě galerie.
Muzeum
do 30. září
HLINECKÁ STOPA KARLA LIEBSCHERA
Výstava souboru prací na papíře ze sbírky MMG Hlinsko.
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
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Nasavrky
do 11. září
50. NASAVRCKÁ PALETA
Jaroslav Koreček – obrazy
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12,
13 – 17 h.
-zámek Nasavrky-

Olšinky
Sobota 27. srpna od 8.30 h
MEMORIÁL F. AKRMANA
A J. KUDLÁČKA
25. ročník turnaje neregistrovaných tenistů – čtyřhra.
Sobota 3. září od 9 h
MEMORIÁL MICHALA DENKA
Hasičská soutěž
v požárním útoku.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
Sobota 13. srpna od 9 do 17 h
VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT
Návštěvníkům se nabídne jedinečná možnost ukázek zpracování tradičních zemědělských plodin.
Například se dozví, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly dobré říkanky, které se při tom používaly,
co to byl povříslovač nebo čím se mohl pohánět mačkač ovsa. Některé z těchto ukázek si návštěvníci
budou moci také vyzkoušet.
VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
Program speciálních dílniček, nimž naleznete podrobnější informace na webových stránkách muzea.
9. – 10. 8. O obilném zrnku
16. – 18. 8. po stopách pastýřů a soukeníků
23. – 25. 8. Rozkvetlá dílna
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 18 h. Každý první čtvrtek v měsíci vstup zdarma.

Rváčov
do 28. srpna
VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ
VYSOČINY
K. Červenka, P. Dalecký, L. Frýdl,
J. Gojná, B. Jirka a další
a klienti Domova sociálních
služeb Slatiňany.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12,
13 – 17 h
-velký sál hostince-

BETLÉM HLINSKO
do 31. října
KRÁSNÁ PRÁCE
Výstava plakátů na téma lidových řemesel, které vytvořili studenti Ateliéru designu VOŠ Scholastika
Praha. V Pickově domě připraveno ve spolupráci s projektem Krásná práce.
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

Trh. Kamenice
3. – 31. srpna
LEGIONÁŘI A VOJÁCI
1. SVĚTOVÉ VÁLKY
V TRHOVÉ KAMENICI
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12,
13 – 16 h
–muzeumSobota 13. srpna
SPARTAKYÁDA 2022
Sraz vozů Škoda 440 – 445 –
450
-náměstíSobota 21. srpna od 15 h
O KOBLÍŽKOVI
Pohádka pro děti
-zahrada kulturního domu-

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.
Každý první čtvrtek v měsíci vstup zdarma.
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).
Podrobnější informace na www.nmvp.cz; www.facebook.com/ Muzeum v přírodě Vysočina.

Vítanov
Sobota v 27. srpna od 12.30 h
POHÁDKOVÝ LES
Občerstvení zajištěno.
Pořádá SDH Stan.
– louka u železniční zastávky
Vítanov -

Svratouch
Sobota 6. srpna od 9 h
6. SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE SVRATOUCH
Koncert Šeucovské kapely ze Skutče, církevní obřady – svěcení sochy sv. Floriána, položení věnců k památníkům, divadelní představení dětského souboru, vystoupení dětí ZŠ Svratouch a další. K
tanci a poslechu skupina TATA BAND Josefa Kučery.
-odpolední program v kulturním areálu Borovina-
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Soukromá inzerce
Koupím gramofonové LP desky do své archivní sbírky. Nesbírám
vážnou hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92.
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.
Hledám mladší paní na výpomoc v domácnosti – mytí oken, luxování atd. Práce dle domluvy. 100 Kč na hodinu. Svratouch. Tel.: 736
767 744.
Koupím garáž na sídlišti u teplárny. Platím hotově.
Tel.: 721 038 790.
Pronajmu byt 2+kk s balkonem v Hlinsku na sídlišti. Tel.: 607 060 949.

Prodám cirkulárku domácí výroby, levně; starou ložnici z roku
1975 – 3 dílná skříň, 2 postele, 2 noční stolek, levně. Tel.: 722 172 915.
Prodám auto Ford Mondeo Sedan r. v. 1997 bez SPZ a technické na
díly. 4 roky v garáži. Tel.: 604 962 906.
Prodám elektrické městské kolo, málo používané, cena dohodou;
robot Sencor s příslušenstvím, nový, nepoužívaný, levně.
Tel.: 737 076 298.
Koupím piano, i zánovní. Tel.: 724 357 476.
Koupím rodinný dům v Hlinsku. Tel.: 702 671 150.
Prodám plotostřih RYOBI 220 V, málo užívaný. Tel.: 603 945 453.
Prodám horské kolo; nový kuchyňský dvoudřez; část nábytkové
stěny; dětské kolo 5 – 7 let; motor 380 V; činky na posilování; kompletní kolo na auto vel. 195/50 R 15; nepoužitou 4 trubicovou zářivku. Tel.: 721 585 091.
Pronajmu garáž v Hlinsku, cena dohodou. Tel.: 724 545 738.
Prodám dámské kolo zn. Author Atlanta v dobrém stavu, cena dohodou. Tel.: 775 158 252.

www.lineafoto.cz
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Kam za sportem

Tip pro vás

Fotbal
Mistrovská utkání
Ne 7. 8. Hl. – Nový Bydžov
Ne 21. 8. Hl. – Dobrovice
St 24. 8. Hl. – Česká Třebová
So 27. 8. Hl. – Moravany
Ne 28. 8. Hl. – Ústí nad Orlicí
So 3. 9.
Hl. – Litomyšl
So 10. 9. Hl. – Lanškroun

17.00
17.00
18.00
9.30, 11.30
17.00
10.30
9.30, 11.30

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

Přípravná utkání
So 6. 8.
Hl. – Humpolec
So 13. 8. Hl. – Bystřice n. Pernšt.
Ne 14. 8. Hl. – Ždírec n. Doubravou
So 20. 8. Hl. – Chotěboř

9.30, 11.15
9.30, 11.15
10.30
9.30, 11.15

st. a ml. žáci
st. a ml. žáci
dorost
st. a ml. žáci

Hlinsko ožije folkem
Vážení
přátelé a příznivci folkové
hudby, po
roce bychom
vás rádi znovu srdečně
pozvali na
akci pořádanou místním spolkem Sdružení
přátel dobré hudby. Tentokrát
jde již o dvacátý druhý ročník
folkového festivalu – Hlinecký
folkový Špekáček. Toto setkání
se nám podařilo i přes koronavirové období v uplynulých letech udržet, aby vám mohlo být
i letos odreagováním se od každodenních starostí poslechem
písní laděných dle žánru v názvu.
Tradiční termín v druhý celý
srpnový víkend vychází na 12. a
13. Místem konání je prověřený
areál Letního parketu Cihelka –
Hlinsko, Blatno. O jeho vhodném prostředí jsme se společně
přesvědčili. Doufáme ve vyslyšení objednávky dobrého počasí, ale v případě nepřízně jde o
částečně zastřešený prostor,
který nám nabízí azyl.
Bez nadsázky si vás dovolíme
lákat na hvězdný program.
Na páteční večer (12. 8.) jsme
pro vás nachystali dvoukoncert
složený z vystoupení oblíbené
českobudějovické skupiny
Epydemye a také veliké legendy
bluegrassové scény, charismatického Roberta Křesťana s kapelou Druhá tráva. Bude nám
také ctí přivítat jejich hosta,
Kateřinu García. To, že svou
nevšední návštěvou české země

i příjemně prodlouží a obohatí
náš připravovaný večer, udělá
tuto chvíli ještě zajímavější a
originálnější.
Sobotní program (13. 8.) bude
také plný velikých jmen. Z prken pódia ho zahájí další legenda, tentokrát folková, skupina
Nezmaři. Po nějaké době se také
znovu setkáme se svitavskými
kamarády ze skupiny Do větru.
Pro velký loňský úspěch jsme se
s prosbou o přijetí pozvání do
dramaturgie obrátili na Tonyho
Jocha s přáteli. Jsme velice zvědaví, jakými avizovanými hosty
nás překvapí on. Pod vedením
osobitého textaře Jury Pařeza se
jako novinka na Špekáčku
představí folkrocková skupina
Pozdní sběr. Potěší nás také
neopomenutelné songy bluegrassového plzeňského Copu.
Večer završí pořádná porce „plnotučného folku“ moravského
písničkáře Montyho s kapelou.
Jak čtete, rozhodně se je opravdu na co těšit! A to byla řeč jen o
muzice, která bude doplněna
bohatou nabídkou občerstvení.
Vstupenku na toto hudební
pohlazení můžete zakoupit například v Turistickém informačním centru v hlineckém
Betlému nebo v síti Ticketportal. Vše potřebné dohledáte na
www.hlineckyfolkovyspekacek.cz. Těšíme se na vás.
Roman
Hampejs

Pozvánka od sousedů
KULTURNÍ AKCE
V CHOTĚBOŘI 8/2022
11.8.

18:00

Chotěbořské námko

18:00 hod. PARANOIA, rock
20:00 hod. SORRY BAND, rock

12.8.

17:30

Vstup volný

KRADEKRADEMOR

zámecký park
17:30 hod. KRADEKRADEMOR, pouliční komedie, NOTDIS

25.8.

18:00

náměstí T.G. Masaryka
18:00 hod. THE CYCLE, rock
20:00 hod. ZA NOTOU, country-big-beat

31.8.

18:00

Vstup volný

Chotěbořské námko

Vstup volný

Chotěbořské námko

náměstí T.G. Masaryka
17:00 hod. PRINC JAROMIL, pohádka, divadlo Studna
18:00 hod. DETTO, folk country
20:00 hod. ČÁRO GYPSY, folk jazz
Vstup volný

Od 15.7. je opět zahájen provoz kina.
Program si můžete prohlédnout na www.cekus.eu
V průběhu prázdnin proběhne před židovským hřbitovem výstava
Tobiáše Smolíka Veselé putování židovskou historií.
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Mistrovství republiky mládeže ČHJ a MHJ v
požárním sportu
V sobotu 11. června proběhlo
v Hlinsku ve sportovním areálu
Základní školy Smetanova Mistrovství republiky mládeže
Českých a Moravských hasičských jednot v požárním sportu.
Mezi hosty této významné postupové soutěže byli starosta
města Hlinska Miroslav Krčil,
prezident České hasičské jednoty Vasil Silvestr Pekar a první
náměstkyně prezidenta Moravské hasičské jednoty Lenka
Štěpánková. Po úvodních proslovech začala samotná soutěž,
při níž se mladí hasiči snažili
podat maximální výkon v jednotlivých disciplínách, kterými
byly běh na 60 m s překážkami,
štafeta 4 × 60 m, požární útok a
uzlová štafeta. Výsledky republikového mistrovství byly následující:
Celkové výsledky:
V kategorii starší žáci –
1. ČHJ Hlinsko
2. MHJ Lobodice
3. MHJ Popůvky
V kategorii mladší žáci –
1. MHJ Syrovice
2. MHJ Žabčice
3. MHJ Blučina
Uzlová štafeta:
V kategorii starší žáci –
1. ČHJ Hlinsko
2. ČHJ Libčice
3. ČHJ Nalžovice

bodice; čas 13,51 s)
V kategorii mladší žáci –
1. MHJ Syrovice
2. ČHJ Nalžovice
3. MHJ Žabčice
Běh jednotlivců:
V kategorii starší žáci –
1. Matěj Křesina (z ČHJ Nalžovice; čas 13,05 s)
2. Michal Hrstka (z MHJ Bratčice; čas 13,20 s)
3. Marek Pavelka (z MHJ Lo-

V kategorii mladší žáci –
1. Michal Křížek (z ČHJ Křepenice; čas 13,76 s)
2. Jakub Kodet (z ČHJ Křepenice; čas 13,96 s)
3. Vít Duchoň (z MHJ Syrovice;
14,62 s)
Starosta hasičského sboru
ČHJ Hlinsko Milan Jindřichovský za pořadatele dodává:

„Myslím, že můžeme být spokojeni. Letos byl svatý Florián
hasičům nakloněn, a tak celý
soutěžní den proběhl za slunečného počasí. Navíc hlinečtí
starší žáci po deseti letech zvítězili ve své kategorii. Všem,
kteří se podíleli na tomto sportovním úspěchu i hladkém
průběhu celé akce, patří velké
poděkování.“
Mgr. Milan Jindřichovský,
starosta sboru ČHJ Hlinsko

Krajem malířů Vysočiny již po čtyřicáté čtvrté
KČT Hlinsko pořádá 13. srpna
44. ročník turistického pochodu
a cykloturistické jízdy Krajem
malířů Vysočiny
Trasy vedou oblastí Žďárských vrchů.
Pěší trasy:
7 km – Hlinsko, Hamry, Hlinsko

14 km – Hlinsko, Lány, Jeníkov, Hlinsko
18 km – Hlinsko, Kameničky,
Dědová, Hlinsko
23 km – Hlinsko, Kameničky,
Paseky, Dědová, Hlinsko
35 km – Hlinsko, Kameničky,
Svratka, Herálec, Hlinsko
53 km – Hlinsko, Svratka,
Čtyři palice, Milovy, Žákova ho-

ra, Herálec, Hlinsko.
Cyklotrasy: 20 – 80 km
Start:
od 6 do 10 hodin od Gymnázia
K. V. Raise v Hlinsku – Adámkova ulice (pod náměstím, od
nádraží po červené a modré).
Cíl: do 19 hodin
Startovné: dospělí 20 Kč, děti

do 15 let 10 Kč, členové KČT
Hlinsko zdarma
Ubytování: turistická ubytovna, ul. Máchova 860, mob:
774 937 540, e-mail: recepce.machova@hlinsko.cz za 160
až 270 Kč/den
Doporučené mapy: 48 Žďárské vrchy.
KČT Hlinsko
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