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SVATOJIŘSKÉMU JARMARKU PŘÁLO POČASÍ

PRVNÍM LETOŠNÍM JARMARKEM v Hlinsku byl Svatojiřský, který se uskutečnil 23. dubna. Příchozí
měli možnost nakoupit a ochutnat výrobky od 70 prodejců z různých koutů republiky. Pořadatelé i
prodejci si pochvalovali slunečné počasí, které provázelo akci po celý den. Děkujeme všem za účast.

Regenerace části sídliště mezi ulicí
Družstevní a teplárnou bude
zahájena v květnu. Více na str. 3

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

6. června 2022

Slovo starosty

Každý měsíc, každá část roku je
něčím zvláštní, má svoje specifika a nádech neopakovatelnosti. Opravdu? No, když nad
tím přemýšlíte, vlastně je to
pravda jen částečně. Tak například duben, který je v případě
roku 2022 už minulostí. Mimochodem, jak ten čas letí, že? Ale
zpět – tedy duben. Například
taková Filipo-jakubská noc, rej
všech čarodějnic. Každý rok
stejná a zároveň jiná. Nebo
aprílové počasí. K dubnu také
patří a téměř vždy nás překvapuje svojí rozmanitostí.
A teď nás čeká květen. I v květnu najdeme události, které přicházejí s železnou pravidelností
a přece mají pokaždé nádech
neopakovatelnosti. Samozřejmě mám na mysli zkoušky z
dospělosti. Rituál, který podstupuje každoročně mnoho a
mnoho mladých lidí. Procházejí
pomyslnou bránou dospělosti a
rozhlížejí se, jak ten dospělácký
svět vypadá. Mnozí natěšení,
někteří nesmělí, jiní suverénní
a další s pokorou. Všem studentům, kteří letos dostanou
onen oficiální doklad o dospělosti, tedy maturitní vysvědčení
či výuční list, bych přál, aby si
dokázali uchovat také alespoň
malý kousek té nedospělé dušičky. Vždyť ne nadarmo se říká,
že dětská duše je čistá.
Přátelé, je před námi měsíc polibků pod rozkvetlými třešněmi
i studentských strastí a slastí.
Tak si jej užijme. Nadechněme
se a zahoďme „zimní“ starosti.
Mějte úspěšný květen a děkuji
za podporu. Miroslav Krčil
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Hlinsko investuje do
V Hlinsku investuje
snižování energetické VAK Chrudim a také
náročnosti svých budov Pardubický kraj

Město Hlinsko pokračuje v investicích do snížení energetické
náročnosti objektů ve svém
majetku. Tentokrát jde o budovu “C“ městského úřadu na Poděbradově náměstí za historickou budovou radnice, ve které
sídlí odbor finanční a ekonomický, mzdová účtárna a zároveň správa městských hřbitovů.
Rekonstrukcí prochází střecha,
podkroví, kde vznikne nově archiv, dále budou doplněna nová
okna, celý objekt bude zateplen
a získá novou fasádu. “Na projekt jsme získali dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Jsem přesvědčen, že investice
tohoto charakteru jsou zvlášť v
dnešní době důležité, vzhledem
k tomu, jaká je situace a jak

Na území města Hlinska probíhají také akce, jejichž investorem je aktuálně například
VAK Chrudim či Pardubický
kraj.
V ulici Ležáků nyní vznikla
podzemní retenční nádrž. Ta je
napojena na kanalizační síť a v
případě přívalových děšťů má
pomoci zadržet vodu tak, aby se
minimalizoval problém se zatopováním centra města, konkrétně ulice Wilsonova. Jde o
jdou nyní nahoru ceny energií.
Chceme proto pokračovat ve
snižování náročnosti na energie
jednotlivých budov v majetku
města,“ uvádí starosta Hlinska
Miroslav Krčil. Další práce probíhají také na budově bývalé
školy Lidického, kde se nyní
nachází Dobrovolnické centrum, pobočka Fokusu Vysočina,
Mateřské centrum Hlinečánek
či Svaz tělesně postižených. “V
tomto případě se jedná o generální rekonstrukci celého objektu. Ta zahrnuje nejenom
novou střechu, okna, elektrorozvody, topení, zateplení objektu, ale například i vybudování výtahu. Budova tak bude
zcela bezbariérová,“ doplnil
starosta Krčil. (red)

Hasit pomáhal také vrtulník
Náročný zásah absolvovali hasiči v lesním
prostoru Hradiště mezi
Hlinskem, Studnicemi a
Chlumem. Po těžbě a
následné likvidaci
klestí se v této málo
přístupné lokalitě na
katastru obce Studnice
rozhořel požár, který
ohrožoval sousední
mladé porosty. S
ohněm na místě bojovalo několik jednotek z
Hlinecka i sousedního
Kraje Vysočina. Na pomoc musel z Brna přiletět i vrtulník, který
pomáhal hasit oheň ze vzduchu. Plameny se nakonec podařilo po
několika hodinách dostat pod kontrolu a zcela zlikvidovat. Pro
hasiče šlo v těžkém terénu o fyzicky mimořádně náročný zásah.
Zástupci města Hlinska a obce Studnice vyjádřili všem zasahujícím
hasičům za jejich nasazení velké poděkování. (red)

další opatření, které navazuje
na rekonsktrukci kanalizace v
ulici Komenského a v lokalitě
Betléma z minulého roku. Významnou investicí, která probíhá v režii Pardubického kraje,
je pak stavba nového mostu v
Blatně a navazující oprava části
silnice druhé třídy č. 343. Celá
tato akce je první etapou plánované rekonsktrukce této silnice směrem až ke světelné křižovatce v centru Hlinska. (red)

Ulice Erbenova a Holetínská
procházejí rekonstrukcí

Další komunikace a chodníky v majetku města Hlinska dostávají
nový kabát. V současné době jsou v plném proudu práce v ulicích
Erbenova a Holetínská. V případě ulice Erbenova prochází kromě
samotné komunikace rekonstrukcí i chodník a veřejné osvětlení.
Nový povrch bude mít i propojka do ulice Dukelských hrdinů.
Podél Holetínské ulice vedoucí kolem koupacího biotopu pak
vznikají navíc nové parkovací plochy.
Obě akce mají být dokončeny začátkem června. (red)

V parku DTJ se představili mladí
lovečtí psi
V sobotu 16. dubna se v parku
DTJ Na Drahách v Hlinsku
uskutečnil Jarní svod loveckých psů, který pořádala Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký
spolek Chrudim a Myslivecký
spolek Hlinsko. Akci podpořilo
již tradičně i město Hlinsko.
Svod byl určen pro majitele
mladých loveckých psů, kteří
chtějí zjistit, zda jejich štěně odpovídá standardu plemene a je
vhodné pro výstavy nebo případný další chov. Majitelé se také dozví, jak se pes chová mezi větším počtem svěřenců, aby byl připraven na zkoušky z výkonu. Zdroj: ihlinsko.cz
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Regenerace části sídliště začne naplno v květnu
Budováním plochy dočasného náhradního parkování byl
zahájen projekt regenerace
prostoru části hlineckého sídliště, a to mezi ulicí Družstevní a
teplárnou. Výstavba zahrnuje
vybudování propojovací komunikace s ulicí Rataje včetně
dvou kruhových křižovatek,
dále nové parkovací plochy s 211
místy, rekonstrukci sítí a regeneraci zeleně. Projekt bude stát
více než 50 milionů korun. Investice je rozdělena do dvou let.
Letošní etapa, která potrvá do
října, se skládá ze čtyř fází a na
jejím konci má být zprovozněna
právě nová propojovací komunikace i část nových parkovišť.
Náhradní parkovací plocha
vzniká z důvodu, že část současných parkovacích míst bude
dotčena stavbou a nebude tak
možné je využívat v plné šíři.
První etapa stavby potrvá od
15.5. do konce května a bude
zahrnovat kompletní přípravu
území, frézování vozovky k
teplárně či skrývku ornice.
Druhá etapa bude probíhat
především na okraji louky u
teplárny, a to do konce července
– bude se stavět dešťová kana-

lizace, samotná komunikace a
veřejné osvětlení.
Třetí etapa je naplánována od
začátku srpna do září. V této fázi
se počítá s přeložkami vodovodu, kanalizace a stavbou kruhových křižovatek. V poslední
letošní fázi pak přijdou na řadu
finální povrchy a dokončovací
práce.
„Stavební práce jsou plánovány tak, aby sídliště bylo v

každém okamžiku alespoň z
jedné strany přístupné. Je to
důležité z pohledu integrovaného záchranného sboru, ale
samozřejmě i z běžného života
nás, co na sídlišti bydlíme.
Stavba s sebou v určitých fázích
přinese dopravní i jiná omezení.
Jsme si toho plně vědomi.
Proto bych chtěl už nyní požádat všechny o trpělivost,
opatrnost a ohleduplnost. A

předem za to také děkuji. Pokud
budou jakékoliv dotazy či pokud by se vyskytly nějaké problémy, budeme se je snažit
spolu se zhotovitelem neodkladně řešit,“ uvádí k investici
Miroslav Krčil, starosta Hlinska
s tím, že současně s tímto projektem je v sousední lokalitě
koordinováno také zasíťování
nových stavebních parcel na
Ratajích. (red)

Z činnosti Domu dětí a mládeže Hlinsko

Dětský folklorní soubor Vysočánek Hlinsko vítal blížící se
jaro a loučil se se zimou.
Jako již tradičně dva týdny
před velikonočními svátky na
Smrtnou neděli (letos 3. dubna)
se děti z Vysočánku vydaly průvodem od Multifunkčního cen-

tra v Hlinsku směrem na Betlém. V čele průvodu se nesla
slaměná panna, které ve Vysočánku říkají Smrtka nebo Morena. Ta představuje končící zimu. Na konci průvodu nesly
nejmenší děti Lítečko, mladý
ozdobený stromek, který je

protikladem Smrtky a symbolizuje mladé začínající jaro. „Smrt
nesem, zanesem, nový líto přinesem...“ zpívaly děti cestou na
Betlém, kde také potom koledovaly u některých chaloupek.
Na mostek přes řeku se vešel
jenom Vysočánek, a tak ostatní
přihlížející museli sledovat dění
z břehů. Smrtka byla odstrojena, zapálena a dohořívající
zbytky byly vhozeny do proudu
řeky. Tímto očistným rituálem
jsme se všichni měli zbavit našich trápení a všeho špatného.
Na závěr děti zazpívaly a zatancovaly.
V sobotu 26. 3. se přírodovědný kroužek vypravil na výlet
do národní přírodní rezervace
Ransko. Jedná se o největší lokalitu bledule jarní na Českomoravské vrchovině. K dětem
se přidali i sourozenci a maminky, tak nás jelo celkem 16.
Vlakem jsme se svezli do Ždírce
nad Doubravou, odkud jsme se
prošli k Pobočnému rybníku,

kde jsme dalekohledem pozorovali vodní ptactvo. Dále naše
početná skupinka pokračovala
do rezervace. Na kraji lesa se
objevily první bledule, o kousek
dál už byly rozsáhlé porosty.
Ukázali jsme si i další rostliny,
např. lýkovec jedovatý nebo
mokrýš střídavolistý. Viděli
jsme i několik druhů motýlů.
Obešli jsme okruh rezervací, na
několika místech si udělali přestávku na svačinu i povídání o
přírodě. Poté jsme se vrátili zpět
do Ždírce a odtud vlakem do
Hlinska. Počasí se opravdu vydařilo, celou dobu krásně svítilo
sluníčko. DDM Hlinsko
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O Janu Honsovi s Michaelem Zachařem
U příležitosti výstavy Jan
Honsa – Sedlák s paletou, kterou ještě do 5. června uvádí hlinecké Městské muzeum a galerie, uveřejňujeme přepis zajímavého rozhovoru s kurátorem
výstavy PhDr. Michaelem Zachařem. Otázky pro hlineckou
televizi pokládala paní Eva
Staňková, rozhovor se odehrál
během slavnostní vernisáže
výstavy 1. dubna.
Kam byste zařadil dílo malíře
Jana Honsy v rámci vývoje českého umění?

Jan Honsa patří mezi krajináře Mařákovy školy. Julius
Mařák byl vynikající krajinář 19.
století, který byl také vynikající
pedagog, který vychoval plejádu
několika desítek krajinářů na
Pražské akademii výtvarných
umění, z nichž ta největší jména jsou Slavíček, Kaván, Lebeda,
Kalvoda a podobně. Jan Honsa u
něj studoval v letech 1893 až
1898, v době, která navazovala
na realismus, ale zároveň přicházely nové styly jako impresionismus, secese, symbolismus
a Jan Honsa dokázal skvělým
způsobem tyto styly v době kolem roku 1900 přetvořit.
Z tvorby Jana Honsy cítíme
hluboký vztah k přírodě i krajinnému rázu, proč nepatří
mezi nejznámější umělce?

Já si myslím, že tak, jako to
bývá v rodinách, mezi přáteli i
ve společnosti, jsou to zvláštní
losy osudu. Někdo je od malička
slavný, má štěstí, daří se mu.
Honsa skutečně stál na okraji
zájmu, nikam se nehrnul, necpal. Bohužel, překotná doba
první republiky, dá se říct, dávala vyznít spíš jinému druhu
umění, už modernějšímu umění. Doba secese a starší v díle
Jana Honsy zůstala, řekněme v
regionu, upozaděna. I v novější
době, která začala objevovat
secesi kolem roku 1970 a podobně, se na Honsu jaksi nedostalo. Čili my dneska takříkajíc
splácíme dluh, protože se na
Honsu zkrátka zapomnělo v
posledních, řekněme, skoro sto
letech.
Vidíte rozdíly v jednotlivých
etapách malířova díla?

To je přesná otázka, není to
jenom případ Jana Honsy, ale
skutečně doba mládí, mla-

distvých vznětů, podnětů a inspirací kolem roku 1900, je evidentně dobou silných výbojů,
dobou těch nejlepších obrazů,
které na hlinecké výstavě vidíme. Jsou to jedny z nejlepších
obrazů od Jana Honsy, kde vidíme impresionismus českého
střihu tak, jak ho vytyčil Antonín Slavíček. Potom Honsa dokázal reflektovat i evropské
podněty při cestách do Francie,
do Německa. V době po první
světové válce, kdy se přiklonil
zase, řekněme, k venkovskému
stylu života, k hospodaření a
měl i problémy duševní, problémy rodinné a zůstal vlastně
takovým nedělním malířem.
Období, řekněme, posledních
dvaceti let je skutečně už dobou, která nepřekonala obrazy
mladistvých let, když mu bylo
třicet nebo čtyřicet.
Považujete tuto výstavu, která
ukazuje vynikající kvalitu a
rozmanitost díla Jana Honsy, za
objevnou?

Já si myslím, že je určitě objevná, protože, co si budeme
povídat, čas letí. Výstavu v roce
1984 v Pardubicích už pomalu
nikdo nepamatuje, bude to čtyřicet let. Dnešní doba aukčních
provozů umožňuje, řekněme,
objevovat ze soukromí řadu
velmi kvalitních děl. A protože
Honsa, málo platné, není zas
tak úplně dobře zastoupen ve
veřejných kolekcích, tam je dohromady několik desítek velmi
kvalitních děl, ale pořád podstatná část vynikajících Honsových obrazů je v soukromém

majetku. Myslím si, že skutečně
tato díla je potřeba nějakým
způsobem prezentovat a připomínat i v kontextu právě těch
slavnějších autorů jako jsou
Slavíček, Hudeček a podobně.
Impresionismus vnímá většina
z nás jako styl zahraničních
malířů, do jaké míry se projevoval u nás?

Václav Radimský byl jeden z
malířů, kolínský rodák, který
našel u Clauda Moneta ve Francii svůj domicil. Z těch asi osmi
set frekventantů Monetovy
školy v Giverny u Paříže, byl
Radimský snad mezi první
dvacítkou, byl velice oblíbený a
strávil u něj víc jak sedm let.
Formule Radimského, která je
nepokrytě monetovská, byla
vždycky vnímána jako trošku
cizokrajná. V našem prostředí, v
prostředí Prahy, českých zemí,
byl Antonín Slavíček jedním z
těch, který dokázal přetavit impresionistické vidění do formy,
která byla bytostně česká a
která byla odlišná od francouzského fanfarónského vzorce.
Slavíček měl navíc ještě tu
schopnost, že dokázal přimknout k sobě družinu dalších
malířů, kteří pod jeho vlivem
dokázali v době po roce 1900
variovat impresionismus do
velmi osobitých svérázných
variací, které jsou dodneška velice živé a inspirativní i pro generace, řekněme, dnešních třicátníků nebo čtyřicátníků.
Jsou podobné výstavy nežijících autorů podle vás důležité?

Když jsem připravoval výstavu Má vlast na Pražském hradě
nebo později Impresionismus
tamtéž, snažil jsem se z veřejných sbírek z depozitářů vybírat
věci, které jsou vynikající kvality a které skutečně podle nákupních karet neměl nikdo třeba šedesát let vypůjčeny.
Takhle jsme objevili vynikající
obrazy Karla Langera, Aloise
Kalvody a dalších spolužáků Jana Honsy včetně Honsy samého. Skutečně je potřeba, tak říkajíc, provětrávat depozitář a
instituce, protože tam se nacházejí vynikající obrazy, dá se
říct, evropské kvality, které byly
ve své době třeba i oceňovány
na výstavách v Evropě i zámoří.
Je potřeba tyto obrazy vystavovat, aby bylo jasné, že patří k
dnešnímu zlatému fondu malířství.
Jak dlouho se podobná výstava
připravuje a co je na její organizaci nejnáročnější?

Tyto výstavy se většinou nedají udělat, řekněme, za jeden
rok. Obrazy jsou nějakým způsobem podchycovány v soukromých majetcích, v soukromých sbírkách, vytvářejí se určité kolekce, co jde dobře k sobě, které obrazy jdou dobře k
sobě. Ne vždycky jsou obrazy v
dobrém stavu, takže je potřeba
je restaurovat včetně rámu, adjustací. A potom dolaďovat v
rámci instalace, které obrazy
jdou dobře k sobě, aby ladily,
takže příprava takové výstavy
někdy trvá tři roky, někdy pět,
někdy i deset let.
S hlineckým muzeem a galerií
spolupracujete už nějakou dobu, jak jste se k této spolupráci
dostal?

Já si myslím, že podstatná je
výchova dětí. Nepodceňoval
bych šestileté, desetileté děti, já
jsem tady v Hlinsku sám byl
poprvé v roce 1977, mně bylo 12
let a zažil jsem tady ještě výstavu Jana Zrzavého, pamatuji si
ještě Jana Zrzavého na vozíčku.
Jezdil jsem sem potom velice
často, v průběhu 80. let jsem
nevynechal žádnou výstavu, ani
pak v 90. letech a samozřejmě
Hlinsko patří v rámci České republiky k vynikajícím kulturním centrům.

Pokračování na str. 5
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O Janu Honsovi s Michaelem Zachařem
Dokončení ze str. 4
Dneska se skutečně stírá rozdíl mezi centrem a periferií a
myslím si, že Hlinsko, co se týče
kvality výtvarných instalací,
výtvarných výstav, zaslouží tu
největší pochvalu. Jsem rád, že
pan ředitel tady nejenom rozvíjí
tradici Výtvarného Hlinecka čili
těch sezónních výstav, ale zároveň dělá další velmi kvalitní i
oborově velmi fundované výstavy mimo letní rámec před
Vánocemi a na jaře a podobně,
což je konečně i případ této výstavy.
Máte společně s vedením muzea a galerie nějaké další plány
do budoucna?

Určitě ano, my jsme předsta-

vili už dílo Gustava Macouna, k
tomu se budeme určitě rádi
vracet. Teď je tu Honsa, kolegyně Šárka Leubnerová bude dělat
Panušku přes léto jako Výtvarné Hlinecko, my se chceme
vrátit v horizontu dvou let zase
k tvorbě Františka Kavána.
Chceme tady určitě udělat výstavu zimních krajin Františka
Kavána a myslím si, že dojde i
na další Mařákovce nebo krajináře.
Kde vidíte Městské muzeum a
galerii Hlinsko na české galerijní mapě?

Myslím si, že dneska samozřejmě je doba, kdy hodně lidí
brouzdá po internetu, myslím
si, že se v tomto ohledu, řekně-

Festival tanečního
mládí se vrátil po třech
letech
V neděli dne 10. dubna se po
třech letech opět mohla konat
velká regionální soutěž v tanečních choreografiích. Pořadatelem soutěže byla Taneční
škola Bohémia Chrast paní Hany Černé a Svaz učitelů tance.
Soutěžily skupiny minidětí, dětí, juniorů, dospělých i seniorů.
V divadelním sále Multifunkčního centra se vystřídalo mnoho tanečních souborů a klubů
z východočeského regionu.
Tančilo se v kategorii singl latino formace, disco dance, plesové formace, art dance, street
dance a show dance formace.
Ve srovnání s ostatními regiony, se dá říci, že východočeský
region je bohatě obsazovaný
kvalitními soubory a jedním
z nejsilnějších v České republice. Vždyť jenom z okresu Chrudim se utkaly velice dobré týmy
a zajistily si tak postup na Mistrovství ČR.
Například hlinecké TS Ridendo získalo na této soutěži
třikrát 1. místo, jednou 2. místo
a dvakrát 3. místo, taneční klub
TKG Hlinsko získal 3. místo
v ktg. plesových formací dospělých, taneční klub Bohémia
Chrast vytančil v této kategorii
2. místo. Děti z taneční školy

Bohémia Chrast si vytančily
dvakrát 1. místo a jednou 2.
místo. Z našeho okresu si ještě
velice dobře vedlo MD dance
studio Chrudim.
V závěru je třeba ale dodat, že
po covidové pauze mnohé soubory bojují s počtem tanečníků,
či s doznívajícím covidem. Tak
se samozřejmě i stalo, že někteří nemohli nastoupit v plné
sestavě, v některých kategoriích
byl jen jeden zástupce nebo
soutěžily jen dva týmy.
Přesto je třeba konstatovat,
že vyhráli všichni bez ohledu na
konečné umístění. Všichni, kdo
se zúčastnili, přečkali nucenou
pauzu a s o to větší chutí nastoupili na taneční parket. Zcela
tomu odpovídala i skvělá atmosféra. Diváci i tanečníci si to
užívali. Opět jsme mohli tančit.
Dr. Jana Malinová, Hana
Černá, TŠ Bohémia Chrast

me, jaksi stírá význam těch institucí, protože může instituce
takového místa jako je Hlinsko
v Čechách, připravit výstavu,
která je celostátně významná,
což konečně možná tato výstava i je. Myslím si, že potom záleží i na způsobu provedení
webových stránek, internetového marketingu, aby výstavy
měly patřičný ohlas, patřičný
dozvuk. Podle mého Hlinsko s
touto ambicí s výstavami patří
bezesporu ke špičce v České republice.
Chtěl byste ještě něco dodat?

Myslím si, že je třeba poděkovat všem, co se snaží udržovat kulturu při životě, protože v
dnešní době, si myslím, že poli-

tika bere vrch. Potřebujeme
duševní hygienu a potřebujeme, aby kultura nehynula na
úbytě, protože nám dává konečně pocit, že život dává nějakou perspektivu, nějaký smysl.
Máme tady závazky ke generacím, které tu byly před námi a
říkám, je to také poselství pro
to, abychom se snažili předávat
kulturní dědictví našim dětem.
JAN HONSA – SEDLÁK
S PALETOU
Městské muzeum a galerie
Hlinsko
2.4. – 5.6. 2022
kurátor: Michael Zachař
14.5. ve 14.00 komentovaná
prohlídka s kurátorem
www.mmghlinsko.cz

KULTURNÍ AKCE
V CHOTĚBOŘI 5/2022
5.5.

19:00

Koncert Jiří Sycha – barokní housle,
Filip Dvořák – cembalo
Podkroví knihovny Ignáta Herrmanna
Večer plný barokní hudby a vyprávění nejen o jejích tajemstvích, ale také
o horolezectví, zahradničení, dětství v Chotěboři nebo dirigování. To vše
v příjemném prostředí kinokavárny.
200 Kč, online prodej
9.5.
16:00
Kamila Hladká, SESTRY - beseda a autorské čtení
Akce je pořádána ve spolupráci s Dobrou společností.
Podkroví knihovny Ignáta Herrmanna
O životě řádových sester moc nevíme. Jaké mají sny, chybí jim mužská
náruč, jaké mají přání a touhy?
Publikace volně navazuje na úspěšný dokumentární projekt Kamily Hladké
Hornické vdovy, za který byla autorka nominována na prestižní cenu Magnesia
Litera v kategorii publicistika.
80 Kč
19.5.
18:00
MARŤANSKÉ LODĚ
romantický/drama, Česko/Norsko 2021, 77 min.
Hrají: Martin Kyšperský, Eliška Křenková – nominace
na Českého lva – za roli Elišky
Zastávka 194, náměstí T.G.M.
Zastávka 194 ve spolupráci s CEKUS Chotěboř pořádají projekci filmu Marťanské
lodě a koncert Martina Kyšperského. Inspirací pro vznik filmu se stala kniha
básní Marťanské lodě Aleny Černé a Martina E. Kyšperského.
100 Kč
19.5.
20:00
MARTIN KYŠPERSKÝ, koncert
Zastávka 194, náměstí T.G.M.
Martin Kyšperský je brněnský zpěvák, skladatel, textař, hudební producentaranžér, autor hudby pro divadlo (DNO, Divadlo Marta, Městské divadlo Zlín),
textař (Lenka Dusilová) a rozhlasový moderátor, multiinstrumentalista a
performer. Dlouhá léta má kapelu Květy, ověnčenou mnoha cenami. 100 Kč
Změna programu vyhrazena. Vstupenky na divadelní představení lze zakoupit
online na www.cekus.eu

Nabídky volných pracovních míst
Domov seniorů Drachtinka přijme do svého kolektivu
kolegy/kolegyně na pracovní pozice kuchař; pomocný kuchař; všeobecná nebo praktická zdravotní sestra.
V případě dotazů kontaktujte personalistu na telefonním čísle
725 930 246 nebo navštivte webové stránky www.drachtinka.cz
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Resslovka na exkurzích v Hradci Králové
Dne 23. března vyrazili naši
žáci třetí a šesté třídy na exkurzi
do Hradce Králové. Od školy
odjeli autobusem v 8.00 a již
v 9.15 dorazili na místo. Vybrané město bylo pro obě třídy
stejné, avšak každá z nich měla
svůj individuální program. Žáci
3. A strávili dopoledne v planetáriu. Nejprve si v jeho prostorách prohlédli modely planet,
raketoplánů, obdivovali nádherné fotografie vesmíru. Od 10
hodin byl pro žáky připraven
program s názvem „Poprvé na
hvězdárně“. Lektor si s dětmi
povídal o planetách, vysvětlil
jim jevy spojené se střídáním
dne a noci, poutavě sděloval
informace o různých souhvězdích, která si současně
mohly z polohovacích křesel
téměř vleže prohlížet na „obloze“ nad sebou. Děti se „proletěly“ Sluneční soustavou a „navštívily“ některé planety.
Následovala animovaná pohádka o neuvěřitelném setkání
ledního medvěda s tučňákem,
ačkoliv se v realitě nacházejí na

opačných pólech Zeměkoule. Po
přemístění do hvězdárny měly
děti možnost podívat se bezpečně dalekohledem na Slunce.
Zaujalo je a také pobavilo vážení na kosmické váze. V závěru
programu prošli žáci se svojí
paní učitelkou část Planetární
stezky, která je koncipovaná
jako model Sluneční soustavy.
Třeťáčci si se svým novým spolužákem z Ukrajiny exkurzi
velmi užili a těší se na další

společné třídní akce či výlety.
Šestá třída se vydala na poznávací cestu centrem Hradce
Králové. Prvním cílem byla návštěva Bílé věže, kde se nachází
3. největší zvon České republiky. Po prohlídce náměstí se vydali kolem malé vodní elektrárny Hučák k soutoku Labe a
Orlice, kde se žáci nasvačili a
seznámili s ondatrami, které se
zde vyskytují. Kolem dřevěného
pravoslavného kostela, přene-

seného za 1. republiky z východního Slovenska, se poté
přesunuli na druhou stranu Labe k soše T. G. Masaryka. Po
krátké zastávce na náměstí u
této sochy se žáci vydali cestou
k aquaparku, kde prohlídkový
den zakončili.
Mgr. Marcela Adámková,
Mgr. Tomáš Suchomel,
ZŠ Resslova
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6. Hlinecký dětský bál
měl skvělou účast
V neděli 13. března 2022 se v
odpoledních hodinách a za
krásného jarního počasí uskutečnil v hlineckém Multifunkčním centru, za podpory Pardubického kraje, již 6. Hlinecký
dětský bál. Pořadatelem této
největší akce pro děti na Hlinecku bylo Středisko volného
času Pohoda a Pohoda Cool a
Pohybové studio Sluníčko.
Prostory centra praskaly ve
švech pod náporem cca 800
návštěvníků, pro které byl připraven bohatý kulturní i doprovodný program. V hlavním
sále probíhala Velká sluníčková
show pod vedením Míši Sodomkové, kterou v polovině
programu vystřídal úžasný
klaun Bublíno se svou Bubble
parádou. Nechyběla volba krále
a královny bálu, soutěže ve
zpěvu, tanci, na koloběžkách a s
kruhy, v jednu chvíli se na parketě pohybovalo neskutečných
400 dětí.
V kinosále bylo pro děti připraveno velké překvapení v
podobě našeho skákacího hradu s názvem Pohoďáček a musíme konstatovat, že po celou
dobu bálu byl neustále plně
obsazen.
Ve foyer na děti čekalo něko-

lik dílniček, malovalo se, tvořilo
a soutěžilo. V obležení byl také
stánek s dočasným stříkaným
tetováním.
K občerstvení si bylo možné
dát mnoho dobrůtek, fantastické míchané nápoje, domácí
zákusky ke kávě a kdo dostal
hlad, dal si oblíbený párek v
rohlíku.
Dovolujeme si touto cestou
poděkovat všem, kdo se na této
povedené akci, která se konala
po více jak dvouleté pauze, podíleli a to jako pořadatelé,
sponzoři či účinkující.
Už se těšíme na příští rok....
Za SVČ Pohoda a Pohoda Cool
Mgr. Jiří Hrabčuk

Letní benefice Centra denních
služeb Motýl
Centrum denních služeb
Motýl vás srdečně zve na
„Letní benefici“ Centra denních služeb Motýl 2022, která
se bude konat v areálu LP Cihelka Blatno dne 10. 6. 2022
od 16 hodin. Jedná se již o
devátý ročník benefiční akce,
tentokrát pořádaný v areálu
LP Cihelka Blatno. Předchozí
ročníky benefičních akcí
v podobě plesů byly velmi
úspěšné po stránce možnosti společenského a kulturního vyžití
pro naše uživatele, jejich rodiny, přátele a známé. S příchodem
společenských omezení způsobených epidemiologickou situací se
nám nepodařilo v předešlých dvou letech ples realizovat, proto
jsme se rozhodli uspořádat akci v trochu jiné podobě. Těšit se můžete na kapelu Wječná Žízeň, akrobaty na „sedmimílových“ skákacích botách a další. Pojďte si s námi užít začátek léta!
Bc. Martina Hejduková, DiS., koordinátor – sociální pracovník
CDS Motýl
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Obchůdek jako místo setkání
Pokud se na svých procházkách po
Hlinecku dostanete až do Hamrů (je
to „procházka tak akorát“ – z Hlinska
jen 4 km), najdete milé místo k odpočinku a kávě.
Dobročinný Obchůdek na jevišti,
který se nachází v azylovém domě v
Hamrech, se těší na zákazníky, turisty
i kolemjdoucí a nabízí nejen nákup
hezkého – byť použitého – oblečení a
obuvi, ale také posezení při kávě či
čaji. Můžete si v klidu odpočinout, popovídat, sdílet se. Tato nabídka se hodí zvláště v situacích, kdy vás venku nečekaně přepadne deštík či jinak méně příjemné počasí. Pokud byste si v obchůdku chtěli pořídit něco úplně nového, čekají tu na vás krásné, ručně
šité tašky – kabelkové i nákupní – či jiné další zboží.
Procházku spojenou s malým nákupem pro (mnohdy) velkou radost tak ocení především ženy se svými dcerkami, ale i ostatní členové rodiny. Do obchůdku se můžete stavit vcelku kdykoliv. Pokud
chcete mít úplnou jistotu, že vám bude návštěva obchůdku umožněna, raději se předem dohodněte na tel. čísle 739 302 619, které je
tu pro vás nepřetržitě. Důležitá může být také informace, že do obchůdku je možno věci i darovat. V současné době obchůdek posloužil mimo jiné také ukrajinským maminkám. Ty dostaly potřebné oblečení darem.
Rádi vás uvidíme.
Mgr. Pavla Glogarová, Azylový dům v Hamrech

8| Hlinecké noviny
OSTOZPĚT
pohled do minulosti prostřednictvím 100 let starých článků z
hlineckého dobového tisku

Prodej kuřiva v hostincích povolilo min. financí, vyhovujíc potřebě všech kuřáků, výnosem ze dne 17. dubna 1922, za ceny
sazbové a proti odebírání od určité tabáční prodejny majitelem
koncese hostinské předem u důchodkového úřadu oznámené.
Všelijaké obcházení tohoto výnosu jest nepřípustné a stíhá se
okamžitým odnětím domácí trafiky dle předpisů pro tabáční
trafiky. Dobrovolné zpropitné ovšem každý může dáti.
Šlehy. V župním věstníku župy Pippichovy, redigované brem
učitelem Otavou v Poličce, pod rubrikou „šlehy“ dovídají se
jednotky a okrsky, co je na nich neslušného, vlastně řekl bych,
co se br. redaktoru na nich nelíbí, najmě může se tam dočísti
jednota hlinecká, á tout prix, jaký že to smrtelný hřích
spáchala uspořádáním dětské veselice, jež v místním názvosloví pojmenována byla i v novinkách zdej. – světe žasni –
plesem. Nechci nikterak dokazovati, že jen člověk zaujatý, povahy zarytého puritána, škarohlíd a pessimista mohl by viděti
v nevinné veselici dětské v Sokolovně, za dozoru učitelského
sboru a přítomnosti rodičů něco tak strašně hříšného. – Ne, ale
jen se mi nějak nechce líbiti ten výraz „šlehy“. V sokolském
časopise! Mám za to, že sokol sokolu může, ba je povinnen dáti
pokyn, radu, upozornění a konečně i výtku, ale šleh –? Proč
šlehati bratr bratra, bratře Otavo? Tak se mi to nějak nezamlouvá. Čím šleháme? A koho? Něco jiného ovšem, jest-li ČOS
výraz „šlehy“ schválila. Ale i pak: Bič z ruky, více bratrství a
méně „šlehů“, bře Otavo! (Redaktor)
15. května 1895 otevřena v Praze Národopisná výstava, která
ukázala, že měli jsme svou svéráznou kulturu, která se dnes
pod naším myšlenkovým německo-francouzským opičáctvím,
počínaje našimi literáty, umělci, politiky a vědci až do posledního chudáka žvanivého, jimi vypouštěné fráze, už skoro bezmála úplně udusila.
Městská rada v Hlinsku: Na došlou stížnost v příčině vykládání
stánků místních hokynářů na náměstí usneseno vydati v této
věci příslušné předpisy, podle nichž smí hokynáři míti své
stánky vyloženy na náměstí ve všední dny toliko do 1. hod.
odpolední.
Splašený cyklista. V sobotu 20. t. m. přejel neznámý cyklista na
Tylově náměstí malé děvčátko, které na štěstí neutrpělo žádného zranění. Nedbalce nepodařilo se zjistiti. Bylo by záhodno,
by městská policie stíhala rychlou jízdu městem a tak uchránila chodce zranění. Zákaz rychlé jízdy jest přece vydán?!
(Hlasy Českomoravské vysočiny č. 19-22, ročník VI., květen 1922), připravilo: MMG Hlinsko

Pozvánka na Příměstský tábor
Centra Jana XXIII.
Téma tábora: Pandemic – Nové obzory
Termín: 7. 8 – 12. 8. 2022
Místo: Centrum Jana XXIII. Hlinsko
Poprvé se setkáme v neděli 7. 8. 2022 od 15 hod. v Centru Jana
XXIII., kdy proběhne rozdělení a společné předání informací o táboře a rovněž k hotovostní platbě za tábor. Od pondělí bude připravený program vždy od 7:30 do 16:00 hodin. Příměstský tábor je
určen pro děti od 1. třídy do 12 let. Vedoucí tábora je František
Hronek.
Cena tábora je 1 400 Kč a zahrnuje denně 2x svačinu, oběd, pitný
režim a herní materiál.
Přihlášky v elektronické podobě jsou na webových stránkách Centra Jana XXIII.: www.cj23.cz.
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Vzpomínky
Dne 28. května 2022 uplyne
rok, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan
Mario ČERVENKA.
S láskou vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Slzu v oku, v srdci žal, co drahé
bylo nám, to osud vzal.
Dne 27. května 2022 uplyne 25 let
od smrti pana Josefa KOSAŘE.
S láskou vzpomíná
manželka a synové.

Dne 24. března 2022 uplynul
1 rok, kdy nás navždy opustil pan
Jiří PILAŘ z Hlinska.
Se smutkem v srdci stále vzpomíná
manželka a dcery s rodinami. Kdo
jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Nejen poslední přípravný kurz
I v letošním školním roce pořádalo Gymnázium K. V. Raise a SOU,
Hlinsko přípravné kurzy z českého
jazyka a matematiky. Z důvodu
nepříznivé pandemické situace je
sice bylo nezbytné realizovat online formou, ale ve středu 6. dubna
a ve čtvrtek 7. dubna bylo možné
uskutečnit alespoň poslední setkání prezenční formou.
Závěrečné kurzy se nenesly pouze
ve znamení přípravy na přijímací
zkoušky, ale byly spojeny s prohlídkou školy. Pro zájemce z řad
uchazečů byl připraven zajímavý
program, během kterého za doprovodu členů pedagogického sboru
zkoumali nejen prostory školy, ale objevovali i její vybavení. Postupně navštívili několik stanovišť, zajezdili si s robotickou stavebnicí VEX IQ, sledovali ohnivou show a prostřednictvím nové
učebny virtuální reality Oculus se přenesli do významných světových metropolí. Seznámili se také se školním leguánem. Program
byl završen demonstrací realizace výtisků na dvou 3D tiskárnách
značky Průša, ze které si odnesli propagační předmět v podobě vytištěného přívěsku s logem školy.
Jiří Kos, Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko
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Předprodej abonmá na podzimní sezonu
Vážení předplatitelé,
přicházíme s nabídkou divadelních her v rámci Abonmá –
podzim 2022. Do programu
jsme zařadili 4 divadelní představení. Cena za jednu abonentku 1 600 Kč. Divadelní
představení zakoupené bez
předplatného 450 Kč.
Výměna abonentek (současných míst) proběhne v úterý 14.
června od 15 do 18 hodin v kanceláři Multifunkčního centra
v 1. patře u Lenky Linhartové
(731 151 774)
V úterý 21. června od 14 hodin uvolníme do prodeje neobnovené rezervace všem novým
zájemcům. Prodej potrvá do
čtvrtka 30. června do 15 hodin.
Abonentky budou v tomto termínu k vyzvednutí pouze v Turistickém informačním centru
na Betlémě.
Od pátku 1. července 2022 od
14 hodin se začnou prodávat
vstupenky na jednotlivá představení.
Abonmá podzim 2022
19.září 2022 – SATURNIN
(Divadlo Na Jezerce)
Komedie o sluhovi, který se
stane pánem svého pána.
Podtitul inscenace „Vítejte v
časech, kdy se k sobě lidé chovali slušně.“, vypovídá nejen o
charakteru hry platné v každé
době, ale také o pojetí, které si
pro realizaci Divadlo Na Jezerce
zvolilo. Zdeněk Jirotka totiž nenapsal „pouze“ humoristickou
knihu-skrze laskavý humor
oslavuje poctivost, slušnost a
demokracii.
Herecké obsazení:
Saturnin: Martin Bohadlo
Pan Jiří: Jan Konečný
Slečna Barbora:
Denisa Pfauserová
Teta Kateřina:
Jaroslava Kretschmerová
Dědeček: Martin Sitta
Doktor Vlach: Libor Hruška
Pan Brudík: Petr Vacek
Délka představení: 120 minut
16. října 2022 – EVA TROPÍ
HLOUPOSTI
(Divadlo Na Fidlovačce)
Klasická crazy komedie podle
románu Fan Vavřincové.
Příběh o rozjívené dívce, která se k překvapení všech zamiluje, slavil úspěch už v časopisecké podobě, také jako nezapomenutelný film Martina Fri-

če s Oldřichem Novým, Natašou
Golovou a Zdeňkou Baldovou
v hlavních rolích.
Herecké obsazení
Eva: Vendula Příhodová
Michal: Denny Ratajský
Teta Pa: Ludmila Molínová
Eliška: Aneta Krejčíková /
Barbora Mošnová

Tomáš: Ctirad Götz
Teta Emílie: Sandra Pogodová
Pan továrník:
Zdeněk Maryška
Sluha Jan: Daniel Rous
Doktor Stráž: Lukáš Rous
Fredy: Lukáš Adam
/ Petr Kolman
Délka představení: 135 minut
3. listopadu 2022 – AUDIENCE U KRÁLOVNY (Východočeské divadlo Pardubice)
Britská monarchie v moderním světě – příběh královny
Alžběty II. a jejich dvanácti
premiérů, které jednou týdně
zve ke konzultacím…

Vtipná i dojemná hra o monarchii v moderním světě. Její
Veličenstvo Alžběta II., královna
Spojeného království a dalších
dominií britské koruny, jeden
den v týdnu přijímá své premiéry ke konzultacím. Každý
z dvanácti předsedů vlády – od
Churchilla po Camerona – si
během těchto schůzek ujasňuje
své postoje a často se zpovídá i
ze svých intimních pochyb a
problémů. Obsah oněch setkání
byli a jsou jak panovnice, tak

„jejich“ dvanáct premiérů povinni zachovávat v tajnosti i
před vlastními manžely a manželkami.
Herecké obsazení
Královna Alžběta II.: Petra
Janečková
Mladá Alžběta:
Karolína Šafránková
Komorník: Josef Pejchal
John Major: Petr Dohnal
Winston Churchill:
Alexandr Postler
Harold Wilson:
Tomáš Lněnička
Gordon Brown:
Zdeněk Rumpík
Anthony Eden:
Martin Mejzlík
Margaret Thatcherová:
Dagmar Novotná
David Cameron: Petr Borovec
James Callaghan: Jan Hyhlík
Bobo Macdonaldová:
Martina Sikorová
Lokaj: Vladimír Chmelař
Délka představení: 140 minut
7. prosince 2022 – VESELÉ
VELIKONOCE (Pantheon Production Praha)
Nenapravitelný rošťák, profesionál i zvíře chystá bezva
fintu…
Řekne-li se kultovní francouzská komedie, nemůže ve
výčtu chybět titul Veselé Velikonoce. Věčný příběh nenapravitelného zmatkaře, který se
odhodlá tajně podvést svou
manželku. Ta ho jednou přistihne ve společnosti půvabné
dívky a on ji bez váhání představí jako svou dceru. Veselé
Velikonoce jsou skvostnou situační komedií.
Herecké obsazení
Stéphane: Martin Hofmann
Sophie: Michaela Badinková
Julie: Eliška Hanušová /
Anna Jiřina Daňhelová

Marlene: Monika Zoubková
Fabienne: Jelena Juklová

Walter: Jiří Wohanka
Fréderic: Filip Cíl /
Tomáš Kůgel
Délka představení: 120 minut

Již nějakou dobu si pohráváme s myšlenkou opět naplánovat divadelní představení během vánočních svátků. Hra
Bláznivé nůžky, kterou tu odehrálo v tomto čase Východočeské divadlo Pardubice, sklidila
velký úspěch. Proto jsme Pardubice pozvali znovu, tentokrát
s hrou Normální debil 2. Toto
představení je na volnou kasu.
Cena vstupenky 350 Kč.
29. prosince 2022 – NORMÁLNÍ DEBIL 2
(Východočeské divadlo
Pardubice)
Seriózní výlet do historie i
parodická komedie…
Volné pokračování stejnojmenné inscenace nás přenese
spolu se známým průšvihářem
Norbertem Intribusem do socialistických let osmdesátých..
Nové příběhy hlavního hrdiny, odehrávající se na střední
škole, ve vojenském útvaru nebo v oblastním divadle, se prolínají s historickými událostmi.
Kdo zažil skutečný Discopříběh?
Jak vlastně začala Sametová revoluce? Koho nejvíc ovlivnil legendární projev Miloše Jakeše?
Kde byl poprvé spatřen bod G?
Herecké obsazení
Bert Intribus: Josef Láska
Otec, spolužák, kozel, Saskia
Burešová, ředitel gymnázia, člen
komise, uchazeč, režisér, Jirka,
vojín, Cmíral, velitel, muzikant,
příslušník SNB: Petr Borovec
Saskia Burešová, Gabo
Horváth, vrchní, falešný vrchní,
Jarmila Kratochvílová, Janota,
spolužačka, soudce, hlasatel,
Rumburak, Jiřina Švorcová, baletka, Olda Kaiser, kouzelník,
člen komise, ředitel divadla,
Mánička, dítě, vojín, poručík a
spousta dalších postav: Ladislav Špiner
Matka, spolužák, Libuše,
Aranka, spolužačka Burešová,
Saskia Burešová, člen komise,
uchazeč, herečka, Šarkýzyová,
vojín, dozorčí, Bára, strážný,
kapelník, Klára, příslušník SNB:
Veronika Malá
Délka představení: 115 minut
MKK Hlinečan
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Literární soutěž Hlinecký hrneček zná vítěze

Od října roku 2021 do konce
ledna roku letošního mohli zájemci zasílat své texty na téma
„Kdyby zvířata mohla mluvit“ do 18. ročníku literární

soutěže Hlinecký hrneček. Z
celkem 40 došlých příspěvků
vybrala porota tři nejlepší texty
z každé kategorie. Vítěze pak
vyhlásila při slavnostním vyhlášení výsledků ve středu 23.
března.
Výsledky:
I. kategorie:
1. místo: Karolína Dyrynková
(ZŠ a MŠ Kameničky)
2. místo: Kryštof Zavřel (ZŠ a
MŠ Kameničky)
3. místo: Patrik Pérko (ZŠ a
MŠ Kameničky)

II. kategorie:
1. místo: Martina Schmiedhuberová (ZŠ a MŠ Vejprnice)
2. místo: Daniela Kábelová (ZŠ
Smetanova Hlinsko)
3. místo: Veronika Veselá (ZŠ
Gaia Týnec nad Sázavou)
III. kategorie:
1. místo: Martina Vondráčková (Sportovní gymnázium
Kladno)
2. místo: Kryštof Vaněk
(Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov)
3. místo: Šárka Nováková

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

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

VÝKUP
AUTOVRAKŮ

od

3000,-

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

+420 731 04 04 05
www.vyvrak.cz

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

(Gymnázium K. V. Raise a SOU
Hlinsko)
IV. kategorie:
1. místo: Jan Drahoňovský
(Tanvald)
2. místo: Josefa Růžičková
(Šumperk)
3. místo: Irena Bátrlová (Praha 9)
Zvláštní ocenění
Regina Krchňáková (Mimoň)
Všem umístěným GRATULUJEME!
Městská knihovna Hlinsko

Soukr. inzerce
Koupím staré pohlednice, bankovky, průkazy, vyznamenání,
militaria, apod.
Tel.: 608 420 808.
Prodám staré gramofonové
desky, rok 1949 a později.
Tel.: 721 627 369.
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FASÁDOBRANÍ
DEN FASÁD A BAREV
POUZE JEDEN DEN V ROCE BEZKONKURENČNÍ
CENY PŘI NÁKUPU OMÍTEK, BAREV, LEPIDEL
NA VAŠI FASÁDU!!!

KDY?
12. 5. 2022 od 8 do 16 hod.

KDE?
REPROF s.r.o., ul. Taussigova 1768
539 01 HLINSKO

zveme Vás do nové prodejny v Hlinsku, jehož
součástí je míchací a tónovací centrum Mapei
praktické ukázky aplikace omítek, dekorativních
mozaik a technologie stříkaných fasád
občerstvení zajištěno, každý účastník obdrží dárek

www.lineafoto.cz

PRODEJNA
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17 h (obj. předem
na tel. 724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 –
17 h; Modlitební setkání 18 – 19 h; Intervalový trénink – 19.15 –
20.15 h
Středa: Výtvarná dílna pro dospělé 13.45 – 16.30 h; Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h
Čtvrtek: Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h
Pátek: Bohoslužba 8 – 9 h
Sobota: Bohoslužba 16.30 – 17.30 h
Neděle: Bohoslužba 8 – 9 h; Spolčo dívek 13 -15 let 17.15 – 19 h
Aktivity mimo harmonogram
Sobota 7. května od 11 do 14 h – výroba přáníček pro maminky
Neděle 8. května od 15 h – koncert žáků ZUŠ Hlinsko
Sobota 14. května od 11 do 14 h – diamantové malování samolepek
Sobota 28. května od 9 do 15 h – den plný retroher
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII. Program je
odvislý od vládních nařízení.

Kino
11. středa 19.00
Promlčeno
Thriller ČR, 95 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.
17. úterý 19.00
Ženy a život
Romantická komedie ČR, 87 minut, P, vstupné 150 Kč.
18. středa 13.30
Poslední závod – Bio Senior
Drama ČR, 95 minut, 12-N, vstupné 70 Kč.
18. středa

19.00

Po čem muži touží 2 – přidaná projekce

20. pátek
19.00
Vyšehrad: Fylm – přidaná projekce
Sportovní komedie ČR, 103 minut, 15-N, vstupné 150 Kč
22. neděle 16.00
Ušák Chicky a Zlokřeček
Animovaná rodinná komedie, dabing, 95 minut, P, vstupné 130 Kč.
27. pátek
19.00
Top Gun: Maverick
Akční film USA, dabing, 131 minut, 12-N, vstupné 150 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731 697
418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

Knihovna
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St 8 – 12, 13 – 17
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá ZAVŘENO
So 8 – 11

13 – 17
9 – 12, 13 – 15.30
13 – 17
9 – 12, 13 – 17
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Tel.: 469 311 263
469 311 197
www.knihovna.hlinsko.cz
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MC Hlinečánek
VEŠKERÝ PROGRAM SE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PŘESOUVÁ DO MULTIFUNKČNÍHO CENTRA
Pondělí
od 8 do 12 h – herna s tvořením (vstupné 50 Kč/rodina)
od 13 do 14.40 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17.30 do 19.30 h – předporodní kurz s porodní asistentkou
Úterý
od 9 do 11 h – herna s písničkou (vstupné 50 Kč/rodina)
od 14.30 do 15 h – cvičení s miminky 3 – 9 měsíců
od 15 do 15.30 h – cvičení s dětmi 9 – 12 měsíců
od 15.30 do 16 h – cvičení s dětmi 12 -18 měsíců
od 15.55 do 16.45 – cvičení pro děti od 3 let
od 17 do 17.45 h – cvičení pro maminky s dětmi
od 17.45 do 19 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
(cena lekce 70 Kč)
Čtvrtek
od 8 do 11 h – volná herna (vstupné 50 Kč/rodina)
Pátek od 8.30 do 9.30 h – cvičení s dětmi 18 měsíců a více
od 9.30 do 10.30 h – cvičení maminek s dětmi
od 15 do 17 h – setkání maminek – volná herna
(vstupné 50 Kč/rodina)
Další připravované aktivity
Středa 11. 5. od 14 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů
Středa 18. 5. od 17.15 h – Spontánní tanec
Laktační poradenství dle dohody.
Beseda o správné manipulaci s miminkem – termín bude upřesněn. Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel.: 728 460 403,
www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 5. června
JAN HONSA – SEDLÁK S PALETOU
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h, So, Ne, svátky 10 – 12, 13 – 16 h
Sobota 14. května ve 14 h
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy J. HONSY
s kurátorem Michaelem Zachařem
Muzeum
Sobota 14. května ve 18 h
DIALOG 6 – Michael ZACHAŘ
kurátor, historik umění, specialista na malíře jako Kaván, Slavíček,
Macoun, Honsa atd.
Středa 18. května
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ – VSTUP ZDARMA!
Pátek 20. května od 19 h
MUZEJNÍ NOC 2022
letošní téma: VALÉRIE KAPLANOVÁ
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo, rodina
Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 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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Multifunkční centrum
Úterý 10. května v 19 h
Dobrou noc, mami
Divadlo Ungelt Praha
Strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo Pulitzerovu cenu.
Hrají: Taťjana Medvecká, Lucie Štěpánková
Divadelní představení v rámci abonmá-jaro 2022.
Vstupné 430 Kč.
Pátek 13. května v 18 h
Hlinečanka
Jarní koncert hlinecké dechové kapely s hostem večera Pavlínou
Filipovskou. Vstupné 150 Kč.
Čtvrtek 19. května od 19 h
4TET – verze V.
Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou!!
Vstupné 790 Kč.
Pondělí 23. května od 19 h
Vyšetřování ztráty třídní knihy
Divadlo Járy Cimrmana
Divadelní představení je vyprodáno.
Středa 25. května od 17.30 h
Kytarové odpoledne
Vystoupení kytaristů pod vedením DDM Hlinsko.
Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 26. května od 17.30 h
„Tancovala sýkořička“
Vystoupení dětského folklorního souboru Vysočánek.
Vstupné dobrovolné.
Neděle 29. května od 14 do 16 h
Stezka s pohádkovými postavičkami
Začátek stezky „u Lípy“ nad Hlinskem a na trasu se bude pouštět
průběžně od 14 do 16 hodin. Cesta vhodná i pro kočárky.
Pořádá DDM Hlinsko ve spolupráci s MKK Hlinečan.
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
Středa 1. června od 17.30 h
Kroužkování
Vystoupení kroužků při DDM Hlinsko. Vstupné dobrovolné.
Pátek 3. června
Tančíme s radostí – profilový pořad
Přehled celoroční práce všech skupin TŠ RIDENDO.
Pátek 10. června
Sluníčko – profilový pořad
Vystoupení dětského ministudia Sluníčko určené pro širokou veřejnost.
Předprodej a rezervace vstupenek – Turistické informační centrum na Betlémě – 731 697 418, pokladna Multifunkčního centra
nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

Společenský dům
Neděle 5. června od 13.30, 15 h a 16 h
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Loutkové představení pro děti ke Dni dětí.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
Sobota 14. května od 9 do 16 h
HRNČÍŘSKÁ SOBOTA
Ukázky práce hrnčířů a keramiků, prodej jejich výrobků. V kulturním programu vystoupí FS Lipka z Pardubic.
do 30. října
PŮLSTOLETÍ S VÁMI
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující padesátiletou historii
muzea.
do 30. října
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA aneb Dvanáct let světovým kulturním dědictvím
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam
světového dědictví UNESCO.
Návštěvní doba: Od úterý do neděle v době od 9 do 17 h.
BETLÉM HLINSKO
Sobota 7. května od 9 do 15.30 h
DEN ARCHITEKTURY
Program nabídne povídání o lidové architektuře, využití tradičních
technologií v moderní architektuře, ukázky vybraných řemeslných
postupů i program pro děti. V 10,00 a 13,30 se uskuteční komentované prohlídky věnované památkové rezervaci Betlém z pohledu
lidového stavitelství. Vstup na tento program je zdarma.
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 8.30 do 16 h; polední přestávka
od 12 do 12.30 h.
Středa 18. května od 9 do 17 h
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
V tento den máte možnost navštívit Veselý Kopec i Betlém zdarma.
Čtvrtek 2. června
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Využijte nabídky Národního muzea a navštivte v tento den Muzeum v přírodě Vysočina, Hanácké muzeum v přírodě, Muzeum v
přírodě Zubrnice anebo Valašské muzeum v přírodě zdarma.
Prosíme, sledujte naše webové stránky, na nichž se dozvíte aktuální informace pro návštěvu: www.nmvp.cz.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. 469
326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci). Oficiální webové stránky MP Vysočina:
www.nmvp.cz; www.facebook.com/ Muzeum v přírodě Vysočina
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Soukromá inzerce
Prodám rozkládací křeslo na lehátko, světlý potah. Cena 1000 Kč.
Tel.: 605 031 735.
Koupím staré mince, pamětní mince, sady oběžných mincí, zlaté
mince, československé bankovky. I sbírku. Platba ihned, hotově.
Tel.: 722 722 108.
Koupíme starý kočárek Stegner, Zekiwa nebo Liberta.
Tel.: 774 715 432.
Přijímám opravy obuvi, tašek, batohů, atd. v Hlinsku.
Tel.: 723 119 357 po 16 hodině (nad zimním stadionem).
Prodám vertikutátor zn. Mountfield typ MVP40G, téměř nepoužitý, v záruce. Tel.: 777 325 913.
Prodám mák modrý 120 Kč/kg a domácí kmín 140 Kč/kg. Mohu
poslat i levně poštou. Tel.: 720 102 472.

UGX\TQUVNÚOUCFGOPCMNKFPÆOOÊUV÷
FQVąKEGVKOKPWVQF*NKPUMC
MVTXCNÆOWD[FNGPÊ<P2TQ\XÊą¾VMC
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OBUV TEXEVO

Všechno zdražuje?
Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

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

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU

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

U nás
sleva 20%
na značková samozabarvovací sklíčka!
Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz

Nově otevřená prodejna
BARVY - LAKY
- Barvy, laky
- Míchání barev, fasád
- Malířské potřeby
- Auto spreje
Po - Pá 7.30 - 17.00
So
8.00 - 11.00
KDE: Poděbradovo náměstí, HLINSKO
E-mail: mbbarvylaky@seznam.cz
Tel.: 777 475 202, 771 188 144

květen| 2022

Hlinecké noviny| 15

Kam za sportem

Bazén

Fotbal
Ne 8. 5.
Ne 15. 5.
So 21. 5.
Ne 22. 5.
Ne 29. 5.
So 4. 6.
Ne 5. 6.

PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Hl. – Poříčany
Hl. – Přelouč
Hl. – Pardubičky
Hl. – Kutná Hora
Hl. – Lanškroun
Hl. – Polička
Hl. – Horky nad Jizerou

17.00
10.30
9.30, 11.30
17.00
10.30
9.30, 11.30
17.00

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

Svobodné Hamry:
májové golfové vábení

Golf & Country Club Svobodné Hamry tradičně otvírá dveře
dokořán pro všechny zájemce o
golf. Přijďte si 7. května od 9.30
hodin až do půl čtvrté odpoledne zcela zdarma vyzkoušet,
jestli by to nebyl sport právě
pro vás. Vítáni jsou zájemci
všeho věku, od dětí po seniory.
Základním předpokladem je
nadšení pro pobyt v přírodě a
radost ze hry, nic dalšího nepotřebujete. Držení hole a správný
kontakt s míčem nechte na našich trenérech.
Všichni, kdo našemu golfovému vábení podlehnou a přijdou se s tímto sportem seznámit, dostanou voucher na jednu

Po
15.00 – 21.00
Út – Pá 6.30 – 7.45 15.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 50 Kč/1 hod., děti do 15 let – 40 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 80 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út, Čt
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá
15.00 – 21.00 – muži
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne
zavřeno
SQUASH
Po – Pá 8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

Ti pro vás

Běžíme pro Káju. Letošní ročník
charitativních běhů startuje

hru na hřišti ve Svobodných
Hamrech zdarma! A pozor, to
není všechno. Všechny, kdo se
přihlásí do kurzu pro začátečníky a získají tzv. zelenou kartu,
tedy doklad způsobilosti pro
golfovou hru, čeká fantastická
odměna: Poukázka v hodnotě
1 000 Kč na první golfový nákup
v obchodě Golf House.
Kontaktujte nás na
manager@gccsh.cz nebo telefonicky na 775 352 003 a rezervujte si trenéra jen pro sebe.
Nebo se přijďte podívat a rozhodněte se, zda si to chcete taky
zkusit, při dobré kávě na terase
klubovny až přímo na místě!
www.gccsh.cz

V minulém čísle Hlineckých novin se v jednom článku objevila
nepravdivá věta, kde autorka zpochybnila počet maratonů, které
jsem uběhl, posouzení nechám na každém.
Pokud by někdo měl zájem o více informací, nejen o maratonech,
může volat 602 159 443 nebo navštívit webové stránky www.mkhlinsko.webnode.cz. Zdeněk Kasal, Hlinsko

Letošní ročník charitativních běhů odstartuje
26. května v Hlinsku. V
rámci našeho seriálu
BĚŽÍME PRO 2022 jsme
pro vás připravili celkem čtyři závody.
Prvním závodem letošního ročníku bude
tedy Cross alej v Hlinsku, který startuje z
Olšinek směrem k urnovému háji, dále lipovou alejí na Studnický kopec a zpět do
areálu všesportovního
stadiónu. Druhý závod,
CROSS Sv. Mikuláše
bude hostit 16. června
Rváčov. Další dva závody plánujeme na září. Veselý běh na Veselém Kopci, který je novým závodem v nové
malebné lokalitě. A finálový závod se bude
konat v Holetíně, kde Holetův běh uzavře letošní ročník našeho
seriálu BĚŽÍME PRO 2022. Doufám, že se na naše závody těšíte a
společně opět někomu uděláme radost.
Za SPORT PRO z.s. Petr Svoboda
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Lyžaři běžci mají po sezoně, medailová umístění
jsou odměnou za jejich tréninkovou píli
Mladí závodníci z Klubu klasického lyžování se od letních
měsíců pilně připravovali na
vrchol sezony 2021/2022. Prvním testem výkonnosti byli
podzimní přespolní běhy, kde
se pracovitost a odhodlání některých závodníků již významně projevovali. Medailová
umístění byla odměnou za tréninkovou píli. Po absolvování
podzimní závodní série se závodníci začali soustředit na
speciální přípravu směřující k
zimním závodům.

SNĚHOVÉ PODMÍNKY
Dá se říci, že tradiční špatné
sněhové podmínky nám přípravu trochu komplikovaly.
Tratě Na Ratajích se udržovaly
velice těžko, přesto se ve vyšších polohách trénovat dalo.
Převážná část tréninků však
probíhala na umělém sněhu v
Novém Městě na Moravě. Významný vliv na přípravu mělo
kvalitní soustředění v Krkonoších, kde naši závodníci odtrénovali na sněhu dostatek kilometrů.
Závodní program byl směřován
především k Českomoravskému
poháru (ČMP), ale také k republikovým závodům, kde měli
startovat naši nejlepší. Jak jsem
již naznačoval, sněhové podmínky nebyly ideální, tak některé závody včetně našeho
hlineckého, nebylo možné
uspořádat.
Přesto se odjela většina závodů
ČMP a naši závodníci závodili i v
zahraničí.

PŘEDNÍ PŘÍČKY
V celkovém hodnocení ČMP byli
Hlinečáci vidět. Adéla Krupičková vybojovala 2. místo, Anna
Kostelecká 3. místo, Kája Příhodová 6. místo, Tomáš Veselý 6.
místo. Dospělí závodníci v jednotlivých závodech ČMP, které
absolvovali, obsazovali také
přední příčky. Navíc Pavel Svo-

boda ml. startoval na italském
maratonu Marcialonga, Petr
Novák absolvoval švédský monument Vassův běh a společně
s Pavlem Svobodou st. důstojně
absolvovali Jizerskou padesátku.
Nejhodnotnějším výsledkem
sezony je osmé místo Adély
Krupičkové z republikového
závodu Hledáme nové talenty,
kde si navíc Áďa vyjela přesvědčivě první výkonnostní třídu.
Rád bych poděkoval závodníkům za tréninkové nasazení,
trenérům za jejich čas a trpělivost a ostatním členům klubu,
kteří mají podíl na klubovém
dění, za kolektivní přístup.
Za KKL Petr Svoboda

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

