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LEŽÁKY: NEZAPOMENEME

V neděli 20. června proběhla pietní vzpomínka v Ležákách, kde si přítomní připomněli a uctili památku
padesáti sedmi zavražděných obyvatel této osady i dalších spolupracovníků výsadku Silver A.
Letošní vzpomínka proběhla opět v komorním duchu. K pomníku Kniha obětí byly v dopoledních hodinách oficiálně položeny pouze věnce přeživších ležácké a lidické tragédie a nejvyšších státních představitelů.
V odpoledním bloku individuálních účastí se k hromadnému hrobu přišlo poklonit několik desítek delegací, zejména z řad velvyslanců, ministerstev, občanských spolků ale i široké veřejnosti.

Hlinsko úspěšně zvládlo papírovou
bitvu o miliony, navíc další
projekty města byly vybrány k
financování. ...2
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4. srpna 2021

Slovo starosty
Když se řekne léto, co
se Vám
vybaví?
Prázdniny, moře,
slunce, dovolená, pobyt u babičky
a někomu
třeba Vančurův poetický příběh, zvláště pak
jeho rozmarné filmové zpracování. V kulisách malého města a
říční plovárny v něm excelují
mnozí úžasní herci. Zkrátka
každý máme s létem spojeno
něco jiného, „letního“.
Začátkem léta se také každý rok
láme a nabízí se tak příležitost k
ohlédnutí za jeho první polovinou. Jaká tentokrát byla? Snažili
jsme se udržet fungování města
i přes koronavirová omezení. V
rámci možností pak pomoci
vytvářet podmínky pro co nejlepší zvládnutí pandemie. Důležité bylo pokračovat v započatých investicích a zahájit i v
tomto podivném čase další investice do městského majetku.
To vše, bohužel, nemůže vyvážit skutečnost, že v první polovině roku si pandemie nemoci
Covid-19 vybrala i v Hlinsku
svoji krutou daň v podobě řady
lidských životů. Mezi nimi i
těch, kteří v našem městě
mnoho let působili ve veřejném
životě a byli tahouny spolků či
sportovních oddílů i firem. Velmi si jejich činnosti vážím a
ještě jednou jim mnohokrát
děkuji za vše, co pro Hlinsko
dělali. Změnit to nelze, je potřeba zvednout hlavu a dokázat,
že tito lidé nevěnovali městu
svoji energii nadarmo.
Slovy klasika Vám přeji: prožijte
a hlavně si užijte rozmarné léto.
Prožijte léto plné krásných zážitků, úsměvů, příjemných
setkání a pohody.
Mějte úspěšný červenec a děkuji za podporu. Miroslav Krčil
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Hlinsko úspěšně zvládlo papírovou bitvu
o miliony, navíc další projekty města byly
vybrány k financování
V Hlinsku jsme v uplynulých
dnech „vybojovali“ jednu důležitou papírovou bitvu. Trvala
devět měsíců. Výsledek ale nakonec stojí za to! Na účet města
dorazilo více než 16 milionů
korun. Jde o dotace na generální
rekonstrukci hasičské zbrojnice
v Blatně a opravu budovy Na
Zámečku, které jsme vloni realizovali. Od doby, kdy jsme dostali informaci, že konkrétně
náš projekt přestavby blatenské
zbrojnice je vybraný k financování, uplynulo právě zmíněných devět měsíců. Téměř 15
milionů korun jsme si ale ještě
museli obhájit. Stejně jako 1,6
milionu v případě budovy Na
Zámečku. Svět dotací zkrátka v
podání našeho státu není rozhodně procházkou růžovou zahradou. Ale podařilo se.

DOTACE 70 PROCENT
Navíc jsme počátkem května
obdrželi i další zprávu o tom, že

těchto dnech začala realizace
první etapy tohoto projektu,
rekonstrukce ulice Kavánova.
Druhá etapa týkající se ulice
Erbenova bude následovat na
jaře příštího roku. Stejně tak v
příštím roce jsme připraveni
zrealizovat opravu zmíněné
budovy „C“, kde má podpora činit zhruba 2,5 milionu – tedy
70% celkových uznatelných
nákladů. Více než jeden milion
korun jsme získali na zmíněnou
obnovu veřejného osvětlení.

TÝMOVÁ PRÁCE
NESE OVOCE

další tři naše projekty jsou vybrané k financování – jde o rekonstrukci a snížení energetické náročnosti budovy „C“
městského úřadu, další etapu
obnovy veřejného osvětlení a

také o rekonstrukci ulic Kavánova a Erbenova. Celkové náklady dosáhnou například v
případě uvedených ulic zhruba
15 milionů a dotace bude činit
8,5 milionu korun. Právě v

Osobně jsem velmi rád, když se
nám v Hlinsku podaří zvládnout každou takovou složitou
papírovou bitvu. Moc děkuji
všem kolegům, kteří se na přípravě i následném zvládnutí
dotací podíleli a podílejí. Je to
úspěch celého týmu a našeho
města. Děkuji.
Miroslav Krčil, starosta

Aktuálně: Největší investice města tohoto roku,
sportovní hala a nové stavební parcely

Stavba sportovní haly a zasíťování dalších více než třiceti stavebních parcel na Drachtinách.
To jsou dva největší investiční
projekty města Hlinska v letošním roce.
Sportovní hala se v minulých
týdnech postupně „oblékla do
nového kabátu“. Nyní probíhají
práce především uvnitř objektu.

V interiéru jsou kompletovány
veškeré inženýrské rozvody,
hotové jsou vesměs vnitřní
omítky a připraveny jsou podlahy na pokládku finálních povrchů. Zároveň pracujeme na
osazování světel a dalších
komponentů. V hale byly namontovány stropní podhledy a
zahájeny obkladačské práce.

DRACHTINY
Naopak do úplného finále se už
dostala investice týkající se nových parcel na Drachtinách. Více než třicet stavebních pozemků bude tvořit Srbskou ulici. Společně s ulicí Slovenská,
kterou město Hlinsko zainvestovalo v předchozí etapě, tak
vznikne v této lokalitě přes 70

nových domů.
Zájem o bydlení v Hlinsku
nás velmi těší a naším cílem je
připravit přímo v Hlinsku, ale i v
místních částech další projekty,
které umožní zájemcům v
Hlinsku postavit vlastní dům či
pořídit byt.
Miroslav Krčil, starosta
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26. Adámkovy folklorní slavnosti až v roce 2022
Milí návštěvníci a příznivci
tohoto tradičního folklorního
svátku u nás v Hlinsku. V minulém roce se nám navzdory
celosvětovému omezení podařilo uspořádat jubilejní 25. ročník, za což jsme byli velmi rádi.
Se stejným odhodláním jsme
vstoupili také do letošního
roku. Přes velmi nepříznivou
finanční situaci a absenci zahraničních souborů byl náš organizační tým připraven AFS,
na počest našeho významného

občana JUDr. Karla Václava
Adámka, uspořádat.
A proč se tedy letošní ročník
AFS přesune až na rok příští?
Hlavním argumentem pro
toto nelehké rozhodnutí byly
nakonec probíhající stavební
práce v areálu Betléma a přilehlém okolí. O konání festivalu
se zpravidla rozhoduje s ročním
předstihem, nicméně letos bylo
rozhodnutí posunuto na nejzazší možný termín, a to na konec měsíce května.

Na základě dostupných informací jsme usoudili, že prostředí Betléma nebude v čase
festivalu (27.-29.srpna) vhodné
pro konání takové akce. Pochopitelně se nabízely i alternativy
a bylo zvažováno několik potenciálních náhradních míst
v rámci Hlinska či Muzea v přírodě na Veselém Kopci. Po zralé
úvaze však zvítězilo přesvědčení, že Adámkovy folklorní slavnosti a Betlém patří jednoznačně a nerozlučně k sobě. Ne-

chceme v žádném případě snižovat úroveň slavností jenom
proto, aby se „něco“ uskutečnilo, tudíž letošní ročník raději
odložíme a budeme se těšit na
festival v roce 2022. Věříme,
že opět v malebném prostředí
našeho Betléma a také se zajímavým zahraničním hostem,
jak tomu tradičně bývá.
Přejeme příjemné léto, hodně
elánu a pevné zdraví!
Za organizační tým
Josef Dospěl

Rozhovor k očkování proti COVID-19
Od pondělí 10. května se mohou občané nechat očkovat
proti onemocnění COVID-19
také přímo v Hlinsku. V očkovacím centru, které je umístěno
v 1. patře Polikliniky Hlinsko, se
paní MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníkové, Ph.D. ze společnosti
ENDIPRA ptala Eva Staňková na
otázky k registraci, vlastnímu
očkování i na důvody, proč se
nechat očkovat.
Kdo a jakými způsoby se
může zaregistrovat na očkování proti koronaviru?
Na očkování proti koronaviru
se může zaregistrovat každý
občan České republiky, který
tady má zdravotní pojištění a je
starší 16 let a nově i cizinci a
čeští občané bez zdravotního
pojištění.
Pokud se úspěšně zaregistruji, dostanu termín, co si
mám přinést s sebou na očkování?
S sebou na očkování je potřeba přinést průkazku zdravotní
pojišťovny, vyplněný dotazník,
pokud se s něčím chronicky léčím, tak je výhodná zpráva od
ošetřujícího lékaře, případně
seznam užívaných léků. Pokud
je pacient polyvalentní alergik,
tak seznam látek, na které je
alergický a výhodou je občanský průkaz.
Jak očkování probíhá, co mě
bude čekat tady v očkovacím
centru?
V očkovacím centru vám nejprve změříme teplotu, podíváme se, zda je správně vyplněn
dotazník, protože to je zároveň i

informovaný souhlas s očkováním a je to pro nás podstatná
záležitost. Dále se pracovnice
přesvědčí, zda jste zarezervován
na tento termín přes systém
Reservatic. Potom jdete již k lékaři, který vás bude očkovat a
který s vámi nejprve promluví o
případných alergických reakcích a chorobách, s kterými se
léčíte. Domluvíte se, do které
ruky chcete být očkováni a lékař
vám sdělí, jaká může být reakce
po očkování a případně informace o alergické reakci.
Proč nemohu hned po aplikaci vakcíny odejít domů?
Hrozí riziko, že by mohla
vzniknou alergická reakce na
očkování. Tato pravděpodobnost je malá, stává se to vzácně,
ale může to být životu ohrožující stav. Proto nabádáme pacienty, aby v čekárně setrvali alespoň 15 minut, abychom jim
byli schopni účinně pomoci.
Jaké jsou nejčastější reakce
po očkování?
Reakce po očkování může být
buď lokální, to znamená zarudnutí v místě vpichu, bolestivost,
otok, mohou vyskočit lymfatické uzliny, zejména ty regionální, pokud se očkuje do ruky, tak
v podpaží. Toto je ale reakce
žádoucí, to nám říká, že si tělo
vytváří obranyschopnost proti
infekci. Ruku je potřeba šetřit v
den očkování a určitě ještě den
poté. Pokud by se objevil otok a
bolelo to, tak zaledovat. Další
reakce, s kterou se můžeme setkat, je reakce celková. Ta se
může projevit zvýšenou teplotou, horečkou, zimnicí, bolestmi

svalů, kloubů, bolestmi hlavy,
případně průjmem. Není to reakce nebezpečná, v podstatě je
to také záležitost, na kterou
nahlížíme spíše pozitivně. Odezní během několika dnů, pacient má zachovat klid, vzít si na
teplotu a bolest aspirin, ibalgin
nebo paralen v dávkách, jak je
zvyklý a pokud by se objevil
průjem, tak živočišné uhlí a samozřejmě se šetřit.
Jakými vakcínami v Hlinsku očkujete?
V Hlinsku v této době očkujeme výhradně vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer.
Mohla byste vyjmenovat
některé z důvodů, proč se dát
očkovat?
Očkování je v téhle pandemické situaci velice důležitá
záležitost. Je třeba omezit nebo
zabránit výskytu těžkých forem
onemocnění virem SARS
COVID-19 a smrtelným průběhům. Dále je potřeba, abychom
jako populace vytvořili tzv. kolektivní imunitu a pro tu je třeba, aby se dalo očkovat alespoň
60 až 70 % všech občanů. Kolektivní imunitou přerušíme
průběh pandemie a ochráníme
ty spoluobčany, kteří se nemohou dát očkovat, například ze
zdravotních důvodů.
Pomáhá vakcína i proti
mutacím?
Určitě pomáhá, i pokud sem
přijdou časem nějaké mutace,
určitě průběh u očkovaných
pacientů bude mírnější.
Může očkování způsobit

onemocnění koronavirem?
V žádném případě nemůže,
všechny vakcíny jsou postaveny
tak, že do těla se nevpravuje virus, vpravují se jenom antigeny
nebo ty struktury, které mají
vytvořit imunitní odpověď.
Takže očkovací látka onemocnění vyvolat nemůže, žádná z
těch registrovaných v ČR.
Jak mají postupovat lidé,
kteří koronavirus teprve nedávno prodělali?
Doporučuje se počkat nejméně 90 dní, ale je to spíš na uvážení a na pohovoru např. s
praktickým lékařem, určitou
roli tam mohou hrát přidružená
onemocnění, dále zda v minulosti měl pacient třeba nějaké
reakce na jiná očkování, takže je
potřeba postupovat uvážlivě a
poradit se.
Kdo a kde mi vystaví certifikát, který slouží jako potvrzení, že jsem očkován?
Každý občan si po očkování
může stáhnout certifikát na
stránkách ÚZIS, kde je přesný
návod, jak má postupovat. Občané, kteří nemají doma počítač, mohou využít veřejný internet s tiskárnou v knihovně v
Hlinsku, kde jim paní knihovnice případně pomohou s obsluhou techniky.
Chtěla bych občanům vzkázat, že očkování se nemusí obávat, že to je bezpečná metoda a
je to v tuto chvíli jediná cesta,
jak přerušit probíhající pandemii a vrátit se k normálnímu
životu.
Děkuji za rozhovor.
Eva Staňková
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Projevení vděčnosti zdravotníkům Nemocnice
v Havlíčkově Brodě
V pondělí 14. června jsme
s pár přáteli z Centra Jana XXIII.
v Hlinsku po předem domluveném termínu navštívili Nemocnici v Havlíčkově Brodě,
abychom společně předali balíčky vděčnosti od mnoha přátel
i dobrodinců z Hlinska a okolí,
abychom vyjádřili zdravotníkům naše poděkování. Každý
jednotlivý drobný dárek byl
projevením vděčnosti srdce
dospělých i úžasných výtvarných dílek dětí ze ZŠ Resslova
Hlinsko, MŠ Rubešova Hlinsko a
také ZŠ Holetín, kteří se k nám
připojili. Byl i uvědoměním si,
že nic není samozřejmé, že jsou
tu ti, kteří slouží a pracují s velkou odpovědností za každý lidský život. Byli jsme při předání
svědky upřímné radosti z projevení vděčnosti. Nejde o
množství či výši, ale jde o prosté
lidské poděkování od srdce, o
slovo povzbuzení, podání ruky
či objetí. To je nade vše. I my
jsme byli naplněni radostnou
intenzitou okamžiku setkání a
vzájemně upřímně prožitou
vděčností. Vzduch jí opravdově
„rozvoněl“ celý prostor oddělení

ARO, Onkologie i dalších. Věříme, že ta lavina štěstí a radosti
se rozlila i všude tam, kam už
jsme jít nemohli, až k samotným pacientům.
Naše životy spolu velmi těsně
souvisejí a vzájemně se prolínají. Měli bychom tedy všichni
dohromady i každý sám zapřemýšlet, co je opravdové lidské
štěstí. Jaký je vlastně smysl našeho života. Proč tedy náš společný darovaný čas nepropojit
úctou jednoho ke druhému,
vzájemným porozuměním a

MASka podporuje letní kempy
pro děti
MAS Hlinecko uspělo u MŠMT s žádostí na
finanční podporu kempů pro děti v regionu!
Během letních prázdnin proběhne v Hlinsku,
Včelákově a Pokřikově deset kempů pro
v součtu minimálně 150 dětí školního věku
s tím, že některé budou pobytové a jiné příměstské. Cílem je posílení sociálních vztahů mezi vrstevníky, které
byly narušeny uzavřením škol kvůli pandemii COVID-19. Z dotace bude hrazena odměna pro vedoucí, občerstvení a další nutné výdaje.
Věříme, že podporou kempů pomůžeme mládeži k návratu do normálního života. Realizace Letních kempů bude podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kancelář MAS Hlinecko

Město nabízí do nájmu volné byty
Jedná se o byty v Domě s pečovatelskou službou, Adámkova třída
677 pro jednotlivce, velikosti 0+1 (pokoj, předsíň, koupelna+WC), a
byty pro dvojice, velikosti 1+1 (pokoj, kuchyň, předsíň,
koupelna+WC), všechny dostupné výtahem.
Zájemce musí splňovat kritéria naléhavosti, tj. snížená soběstačnost v péči o vlastní osobu a domácnost, která souvisí se zdravotním stavem, a potřebou pravidelně využívat pečovatelskou službu.
Bližší informace podá odbor investic a městského majetku, paní
Pěchoučková, tel. 469 315 328, e-mail: pechouckova@hlinsko.cz.

tolerancí. O to by nám všem
mělo jít – každý svým přístupem přispět k dobrým mezilidským vztahům. Vždyť každý z
nás můžeme přinést druhému
dobro a radost úsměvem, pohlazením, laskavým slovem
nebo zájmem o to, jak se druhému daří, ať už je dál či velmi
blízko nás. O našich životech
nesvědčí to, co zde nashromáždíme, ale to, co dáme, co si jednou poneseme jako dar ve
svých dlaních. A tak vám všem z
celého srdce za všechny přátele

z Centra Jana XXIII. děkuji za
podporu a úžasný, až neuvěřitelný výsledek naší vůle poděkovat těm, kteří jsou mnohdy
na hranici možnosti svých lidských sil, zvláště v uplynulých
měsících. Děkuji všem, kdo se
jakýmkoli způsobem zapojili a
rozechvěli tak srdce radostí
v pravý čas. Radost byla patrná
v každém koutku nemocniční
chodby i pokoje. Výrobky dětí
budou ozdobou některých oddělení Nemocnice HB a budou
těšit i příchozí pacienty.
Děkujeme všem zdravotníkům, ale i mnoha dalším profesím, u kterých je patrná velká
zodpovědnost za okamžik rozhodnutí pro dobro a zdraví člověka. Přejeme všem dostatek
zdraví a síly a také pochopení a
ohleduplnost ze strany nás
všech, kdo k nim přicházíme.
Vše je vždy o každém jednotlivém člověku, o jeho přístupu a
laskavosti v jednání. Přeji ze
srdce, ať té laskavosti najdeme
v sobě co nejvíce.
Lída Pavlišová, Centrum
Jana XXIII. se všemi dobropřáteli

Poděkování za podporu

Chtěli bychom srdečně poděkovat manželům Holfeuerovým, kteří
věnovali Centru denních služeb Motýl finanční dar.
Jejich finanční i morální podpora je pro nás nemalou pomocí v našich záměrech důstojně a s maximální profesionální péčí pomoci
klientům zvládat běžné denní činnosti, rozvíjet osobnost každého
z nich, zapojovat se do běžného života společnosti s ohledem na
jejich individuální možnosti, schopnosti a zájmy.
Tímto přejeme celé rodině pevné zdraví, štěstí a radost každý den a
mnoho úspěchů v pracovní rovině.
S úctou za Domov seniorů Drachtinka a Centrum denních služeb
Motýl
Bc. Miroslava Kábelová, ředitelka Domova seniorů Drachtinka
Bc. Martina Hejduková, DiS., sociální pracovník – koordinátor
Centra denních služeb Motýl
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Kamínkovníky v Hlinsku

Možná jste si už všimli nového prvku, který se objevil na
hlineckých oddychových stezkách. Jedná se o tři velké žulové
kameny, které sem město
Hlinsko dne 21.5. umístilo. Kameny jsou součástí hry, které se
říká „Kamínkování“. Touto aktivitou se baví už tisíce lidí po
celé republice. Jedná se o hru s
putovními malovanými kamínky, do které se zapojují děti
i dospělí. Malí i velcí pomalují
kamínky podle své fantazie,
nebo obrázky obkreslují, na
druhou stranu napíší PSČ popř.

údaje o FB stránkách, kterými
jsou členy (pro pozdější sdílení
nalezených kamínků). Kamínky
pak roznesou a nechají ležet na
viditelném místě. Tam je může
kdokoliv nalézt a tím si obě
strany navzájem dělají radost.
Jak ti, co kamínky malují, tak ti,
co je hledají. Město Hlinsko se
rozhodlo tuto aktivitu také
podpořit, a to právě umístěním
kamenů, které mají na sobě vytesané malé kapsičky, aby malé
malované kamínky nepadaly na
zem. Tam je možné kamínek
umístit. Žulové kameny pochá-

zejí z místního lomu Matula a
pro tento účel byly majitelem
lomu městu darovány.
Chtěli bychom také, aby se
tyto tři kameny staly takovými
orientačními body na každé
stezce. Balvany by tak mohly do
budoucna plnit i místopisnou
funkci.
Město Hlinsko oslovilo místní
základní školy a nabídlo jim,
aby se děti podílely na výtvarném ztvárnění těchto kamenů.
Každá škola bude mít k dispozici jeden balvan a ten ozdobí
dle své fantazie, ale vždy na téma dané oddychové stezky. Tedy tři témata dle názvů našich
stezek: Pohádková, Lázeňská a
Matulova. Na kameni by měl
být dále také název Kamínkovník, název stezky, na které se
kámen nachází, a také název
školy, která kámen pomalovala.
Kamínkování přináší radost
hlavně dětem, ale i dospělí si
mohou malováním a hledáním
kamínků zpříjemnit den a relaxovat. Více info např. na FB Kamínky apod.

Výtvarné
poděkování
zdravotníkům

Na základě výzvy Centra Jana
XXIII. se naše škola zapojila do
projektu poděkování zdravotníkům.
Žáci tuto výzvu přijali a do projektu se ochotně zapojili. Vytvořili dvě skupiny, které poděkování výtvarně ztvárnily.
Vznikla tak dvě pěkná díla, jež
byla prostřednictvím zástupců
Centra Jana XXIII. předána do
nemocnice v Havlíčkově Brodě.
Zástupci žáků naší školy se tak
symbolicky připojili k poděkování všem, kteří nám pomáhali
v těžké době epidemie.
Ředitelství školy děkuje D. Břízové, P. Kočové, J. Markovi, M.
Soukupové (ze 7. A), L. Břízovi,
V. Málkovi (z 9. A), J. Drapákovi
a L. Pudilové (z 9. B) za ochotný
a vstřícný přístup.
ZŠ Resslova

Poděkování

Jsou zprávy, které se nepřijímají lehce. Patří k nim ztráta

někoho blízkého, někoho, koho
jsme měli rádi, koho jsme si vážili. K těm patří i nedávné úmrtí
Jiřího Remeše, kněze farnosti
Hlinsko, ale také otce rodiny a
přítele mnoha lidí v Hlinsku i
okolí. Jeho „odchod“ jsme přijali
se smutkem v srdci, ale s nadějí
Velikonočního rána. Zemřel ve
dnech Velikonočního tridua, o
Bílé sobotě. Byl povolán k životu věčnému, zcela nečekaně.
Před vnitřním zrakem se nám
náhle odvíjí jeho život, vše, co
jsme s ním společně prožili radostného, ale i situace vážného
charakteru.
Sloužil v duchovní oblasti
neúnavně a upřímně dlouhá
léta, poslední čas denně sloužil
bohoslužby v Centru Jana XXIII.
na sídlišti v Hlinsku. Všem lidsky moc chybí. Sloužil zde těm,

kteří byli nemocní, staří, dával
naději hledajícím. Vypomáhal,
kde se dalo, vždy byl ve své
službě obětavý až na hranici
svých možností. Za Centrum
Jana XXIII. vyjadřuji vděčnost za
všechny, kteří jsme přijímali
jeho služby. Měli jsme možnost
poznat i jeho hřivny, rád četl,
neustále se vzdělával, měl obdivuhodný přehled v mnoha
oblastech. Miloval hudbu, rád
zpíval, rád hrál na varhany. V
Centru Jana XXIII. hrával na
klavír, byl vtipný, všichni jsme
čerpali z jeho pozitivní nálady.
Zdobila ho upřímná víra,
upřímná důvěra ve vedení Boží
prozřetelností. Jistě bude za tuto upřímnost odměněn i za
všechna dobrodiní, která vykonal, za všechna rozloučení, za
křty a všechny svátosti smíření i

doprovázení na poslední cestě.
Každý lidský život je cestou poznání, každý člověk po sobě zanechá nějakou stopu svým
osobitým životem. Jeho svědectví života bylo plné obětí i
bolestí, ale vždy optimistického
náhledu na řešení čehokoli.
Děkuji mu za nás za všechny.
Mnozí také znali P. Remeše ze
zaměstnání, původně v Technolenu Hlinsko. Děkujeme mu
za vše dobré, co jsme s ním
mohli prožít. Všichni jsme povoláni k Životu věčnému, doprovázejme ho proto s nadějí,
že jednou všichni tohoto společného cíle dosáhneme. Vždyť
jsme k němu všichni povoláni.
Za všechny přátele a kolegy u
Centra Jana XXIII. s úctou DĚKUJE Lída Pavlišová
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62. Výtvarné Hlinecko: Přes práh světa divů /
Pohádkové náměty v českém umění 1890-1950

Svět pohádek a bájí provází
lidstvo od nepaměti. Probouzí
dětskou fantazii, vytváří pravzory našeho chování a napomáhá k pochopení základních
principů dobra a zla. Na rozdíl
od mýtů je hrdinou obyčejný,
často chybující člověk, jemuž
pomáhají nadpřirozené síly a
příběhy končí šťastně – dobro
vítězí a zlo je potrestáno. Pohádkové postavy putují za svým
snem, mnohdy krajinou plnou
čar a kouzel, překonávají překážky a na cestě k cíli jim jsou
nápomocné nejrůznější podivné bytosti. Tento idealizovaný
svět zároveň nabízí úvahy o
vyšších osudových silách, které
mohou ovlivňovat životy lidí, a
člověk sužovaný životními
zkouškami v nich může opětovně nacházet naději.
19. století otevřelo tomuto
tématu brány – pohádky, báje,
pověsti i legendy se staly jedním z dokladů naší národní
kultury a zároveň pramenem
inspirace moderní literatury,

hudby a výtvarného umění.
Pohádkové náměty, oslovující
mnohé malíře, sochaře, grafiky
a ilustrátory, náležely k nejoblíbenějším žánrům období novoromantismu, secese a symbolismu přelomu 19. a 20. století. Mnozí umělci reagovali na
dobový racionalismus, naturalismus a dekadenci právě pohádkou, jakousi protivlnou
imaginace. Jejich práce nemusely být vždy „ilustracemi“
konkrétních příběhů nebo jejich poselství, někdy na ně jen
volně navazovaly tak, jak to
konvenovalo daným uměleckým osobnostem a jejich směřování. Ve druhé dekádě dvacátého století, v souvislosti s hlubokými celospolečenskými
změnami a válkou, ale i se
změnami v pojetí malby, se pohádkové téma vyčerpalo,
nicméně z výtvarné scény přece
jen zcela nezmizelo. Od dvacátých let se opět, zvláště v knižním umění, objevuje v nebývalé
kvalitě, mj. díky nadčasovým

ilustracím Josefa Lady.
Jak je patrné, do okruhu našeho tématu spadá obrovské
množství prací různých stylů,
uměleckých oborů i obsahových variant. Pro výstavu jsme z
nich vybrali soubor olejomaleb,
kreseb a grafik, který představujeme v několika tematických
částech; širokou a velmi různorodou kapitolu tvoří strašidla a
podivní tvorové známí i méně
známí, samostatnou částí jsou
pak vodníci, jimž v popularitě
mohou v české kotlině konkurovat pouze čerti, velkou kapitolu tvoří pohádkoví hrdinové –
princezny a princové, krásné
panny, víly a rytíři, bojující za
své štěstí. Neopominutelné jsou
i cesty, kterými na své pouti
procházejí – tajuplné lesy naplněné zlými silami a temnými
čarami, zrádné bažiny, ale i
rozkvetlé zahrady. Na tuto část
navazují kresebné a grafické
předlohy ilustrací pro pohádkové knížky. Je nezbytné dodat,
že dětská ilustrovaná kniha,
která se etablovala v rámci
bouřlivého rozvoje knižní typografie na přelomu století,
dosáhla u nás evropské úrovně.
Svět kouzelných pohádkových bytostí je bohatý a dokládá obrovskou představivost
našich předků, i když původ
mnohých postav musíme hledat ve starších mytologiích. Do
této říše patří skřítkové, trpaslíci, rusalky, bludičky, víly, divoženky, hejkalové, vodníci,
kouzelníci i čarodějky, sudičky,
draci, čerti, obři a řada dalších
bytostí, které doprovázejí v příbězích hlavního hrdinu. Mnohé
z nich se v pohádkách vyskytují
opakovaně, někdy mohou být
zlé, jindy nápomocné, některé
bytosti mají úzce lokální původ
(Krakonoš, Plivník) nebo je nalezneme jen v konkrétních příbězích, jiné nabývají až archetypálního rámce. Samostatnou
kapitolu mezi našimi pohádkovými bytostmi zaujímá postava
vodníka. Jeho předobraz můžeme hledat již v mýtických vodních bytostech, a to nejenom
evropských. V Čechách se poprvé objevuje ve 14. století pod
jménem Hastrman, přičemž
jedna z jeho nejrozšířenějších
podob jej představuje jako zeleného mužíka s plovacími blá-

nami mezi prsty.
Princové a princezny, víly a
rytíři nebo jen dívky a stateční
mládenci byli hlavními hrdiny
mnoha pohádek. Než došli svého štěstí a jejich příběhy tak
mohly být zakončeny oním „a
žili spolu šťastně až do smrti“,
museli zdolat strastiplné poutě.
Do cesty se jim stavěly nejrůznější překážky a nástrahy v podobě podivných postav, mluvících zvířat, začarovaných předmětů i kouzelných proměn.
Významnou roli v pohádkách
hraje krajina, ve které se příběhy odehrávají. Temné lesy,
skalní labyrinty, strmé rokle,
dna moří, zrádné bažiny, ale také hrady jako sídla temných
mocností či pekelná doupata
tvoří kulisy mnohých příběhů.
Pro řadu malířů se staly pohádkové krajiny tématem samostatných prací, aniž by měly
propojení na konkrétní příběhy.
Práce střídaly různé přírodní
nálady (melancholickou, tesknou, poetickou), atmosféry
(noční tajemnou, večerní červánkovou, zimní tesknou) a
doplňovaly je příhodné rekvizity (zlé vrby, havrani, kříže, šibenice, světýlka bludiček).
Výstavy pohádkových námětů se občas v dějinách vracejí –
někdy si to vyžádá doba, jindy
kulturní milieu či jiná událost –
naposled se tak stalo v letech
2004–2007, kdy proběhlo několik obdobně tematických výstav. Letošní návrat k pohádkovým námětům byl vyvolán
současnou tíživou situací, kterou s námi prožívají také naše
děti. I proto jsme zvolili toto téma s nadějí, že přinese nejen
příjemné vzpomínky starším
generacím, ale přitáhne tentokrát i pozornost dětského návštěvníka a umožní mu na
chvíli pozapomenout na dnešní
složitou a v mnohém nepochopitelnou realitu. Vrátit se na
okamžik do dětského světa pohádek a očistit duši od všedních
starostí nelehké doby – to je
nemalý úkol, o který se chceme
touto výstavou pokusit.
Článek obsahuje úryvky z katalogu Přes práh světa
divů/Pohádkové náměty v českém umění 1890-1950 autorky
Šárky Leubnerové.
www.mmghlinsko.cz
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Vzpomínky
Dne 8. července 2021 uplynulo
již 10 let, kdy nás opustil náš
milovaný syn, bratr, táta, strýc
a kamarád, pan Milan TRUNEC.
Jsi stále s námi.
Vzpomínají mamka, bratr a sestra
s rodinami a všichni přátelé.

Dne 10. července 2021 uplynou
4 smutné roky, co nás opustila
naše milovaná maminka, sestra,
babička a prababička,
paní Marie BŘÍZOVÁ ze Stanu.
Stále vzpomínají dcera, syn, bratr,
vnoučata, pravnoučata a všichni
ostatní, co ji měli rádi.
VE STŘEDU 23.6. SE V MFC konala tradiční každoroční Burza
filantropie pořádaná Koalicemi nevládek Pardubicka. Do užšího
výběru, který zde byl osobně prezentován, nakonec postoupilo
7 projektů, které v roli donátorů podpořili kromě města Hlinska
a hlinecké společnosti DALU s.r.o. také Pardubický kraj, město
Chrudim a dále obchodní společnosti – VS Chrudim, a.s., MEDESA care s.r.o., Elektrárny Opatovice a.s., Auto MERCIA, a.s.,
Nedcon Bohemia s.r.o., Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o., a
Nadace J&T. Podpora všech 7 projektů se vyšplhala na částku
390 300 Kč. Marta Nováková, tajemnice MÚ

Dne 26. července 2021 uplyne
30 let od úmrtí pana Ladislava
ZAVŘELA, obchodníka z Hlinska.
S láskou vzpomíná dcera Marta
s rodinou

Letní akce v zahradě za Domem dětí
a mládeže
Jak jsme avizovali v minulém
čísle Hlineckých novin, připravili jsme si pro vás na letošní
rok program na zahradě za Domem dětí a mládeže, neboť je
kanalizace na Betlémské návsi v
rekonstrukci.
Čeká nás 12 filmových promítání vždy v úterý a pátek. Do
programu jsme zahrnuli nejen
hudební filmové produkce jako
Pomáda, Ať žijí duchové, Muzzikanti, Bohemian Rhapsody,
ale i klasiku jako Top Gun,
Princezna zakletá v čase,
Trollové: Světové turné a další.
Celý program naleznete na
našich stránkách www.mfchlinsko.cz. Vstupné na jednotlivé promítání je 100 Kč dospělí
a 80 Kč děti. Vstupenky zakoupíte na místě. Pokud by nám
nepřálo počasí, i tak se projekce
uskuteční, a to v kinosále Multifunkčního centra.
Pro malé děti jsme naplánovali 4 divadelní představení:

Středa 14. července od 17
hodin – Pohádka z Pařezové
chaloupky
Veselá pohádka, plná hravosti, humoru a písniček.
Středa 28. července od 17
hodin – Nezbedníci a zpívající
lev
Kdo nesní o tom, být ten nejlepší. Každý. Už děti si vysnívají
své touhy a úspěchy v nich.
Vždyť být tím, či oním a být tím
nejlepším je odvěká přirozenost.
Středa 11. srpna od 17 hodin
– Zvířátka a loupežníci
Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů, o tom jak si
kozlík, čuník a kočička hledali
nový domov, když je jejich staří
pánové vyhnali.
Středa 25. srpna od 17 hodin
– Ferda Mravenec v cizích
službách
Veselý výlet do hmyzí říše za

dobrodružstvím známé pohádkové postavičky podle stejnojmenné knihy Ondřeje Sekory.
Vstupné: 80 Kč dospělí, děti
zdarma. Prodej vstupenek na
místě.
V neděli 22. srpna od 14 hodin se uskuteční Rozloučení s
prázdninami, kde se děti můžou těšit na soutěže a dětskou
hudební kapelu Pískomil se
vrací, která vystoupí v 15 hodin.
Pro seniory a příznivce dechových kapel jsme si připravili
na sobotu 4. září odpoledne s
Poličankou, Hlinečankou a
Mrákotinkou. Začátek akce
jsme naplánovali na 14 hodinu.
Vstupenky v hodnotě 50 Kč budou v prodeji před začátkem
akce.
V případě nepřízně počasí se
akce uskuteční ve vnitřních
prostorech MFC.
Těšíme se na shledání s vámi.
MKK Hlinečan

Matěj je talent!
Pod záštitou Národního pedagogického institutu proběhlo
krajské kolo soutěže v programování. Gymnázium K. V. Raise
a SOU, Hlinsko v kategorii žáků
středních škol reprezentoval
Matěj Arnošt Zahradník, student 1. ročníku vyššího stupně
gymnázia.
Matěj prokázal znalosti algoritmických struktur a syntaxe
moderního programovacího
jazyka Python. Díky nim vybojoval krásné třinácté místo! Jeho nepopiratelný úspěch je o to
cennější, že se soutěže zúčastnili zejména studenti středních
škol se zaměřením na informační a komunikační technologie. Mezi studenty všeobecných gymnázií byl Matěj druhým nejúspěšnějším řešitelem
a porazil i nemalou část odborně zaměřených konkurentů.
Navíc je nutné zdůraznit, že se v
rámci jedné kategorie utkali
žáci všech ročníků středních
škol, což zvýhodňovalo starší
účastníky.
Jiří Kos, Jaroslava Hladíková,
Gymnázium K.V. Raise a SOU
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Pokladna MÚ
bude otevřena
jen v úřední dny

Nástroje od vězňů
Ve středu 9. června přijela do
Základní umělecké školy
v Hlinsku zajímavá návštěva.
Zástupci věznice Odolov na
Trutnovsku, paní Gabriela Šafářová, pan Zdeněk Hetflejš a
pan Pavel Staněk, přivezli naší
škole dar. Ve věznici Odolov
mají totiž evropský unikát. V
jejich dřevozpracující dílně
pracují odsouzení, kteří vyrábějí
a opravují smyčcové nástroje.
Pod odborným dohledem pana
Zdeňka Hetflejše zde za dvacet
let existence dílny opravili a
vyrobili stovky nástrojů, které
následně věnovali právě uměleckým školám.
Vznikl zde například i unikátní historický nástroj, viola
pomposa. Pan Pavel Staněk je
odborným poradcem, hraje na
nové nástroje a posuzuje jejich
zvuk. Před tím, než se stal členem vězeňské služby, byl koncertním mistrem skupiny viol
ve slavném orchestru Virtuosi

di Praga. Dar z věznice Odolov
naší škole obsahoval troje
housle z našeho školního archivu, které byly označeny jako
neopravitelné. Přesto se v odolovské dílně podařilo tyto nástroje znovu oživit. K těmto
opraveným nástrojům jsme
dostali troje nové housle a jednu novou violu. Nemalý dar
přispěje k rozšíření archivu

smyčcových nástrojů, které tak
mohou sloužit žákům naší ZUŠ.
Za naši školu chci poděkovat
za dar od věznice Odolov, vedenou panem ředitelem Mgr. Tomášem Kubínem a ocenit práci
zaměstnanců věznice, kteří dokáží propojit zdánlivě neslučitelné oblasti, vězeňství a umělecké vzdělávání.
Petr Klas, ZUŠ Hlinsko

MÚ Hlinsko si dovoluje informovat občany města, že s účinností od 1. 7. 2021 se upravuje
provozní doba pokladny MÚ na
Adámkově třídě 554 takto:
Pondělí, středa 7.30 – 11.30,
12:30 – 17:00 hod.
V ostatní pracovní dny bude
možno realizovat platbu související s úředním úkonem přímo
na konkrétním odboru u příslušného odpovědného pracovníka.
Uvedené opatření reaguje na
rostoucí počet bezhotovostních
plateb a má za cíl co nejvíce optimalizovat provoz tohoto pracoviště.
Rozšíření provozní doby pokladny je plánováno pouze
v jarním období pro hotovostní
platby poplatků za komunální
odpad.
Děkujeme za pochopení.
Marta Nováková,
tajemnice MÚ

Výkup železa, barevných kovù,
papíru, autobaterií atd.
Ekologická likvidace autovrakù
Místo zpìtného odbìru elektrozaøízení

OBUV TEXEVO

Provozovna Hlinsko, Srnská ulice,
areál ÈD (5 kolej)
Tel.: 601 587 013
www.kovove-odpady.cz

KOLEKCE LÉTO 2021
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- odìvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,penìženky, batohy
výhodné ceny!!!

DÌKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTÌVU

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

červenec| 2021
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VM - PŮJČOVNA
Ing. Miroslav Teplý

PŮJČOVNA ZEMNÍCH STROJŮ
Půjčujeme:

minirypadla Kubota 1 - 2 tuny, včetně příslušenství

AKCE

červenec
Můžeme zajistit dopravu stroje na Vaši stavbu.
více na:

www.vm-pujcovna.cz
e-mail: info@vm-pujcovna.cz
Tel.: 705 256 917
Františky 30, 569 82 Borová u Poličky

Sleva 20 %

na barevná dioptrická skla Hoya
Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz
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Soukromá inzerce
Koupím nový domov, pro mě a syna, 2+1 nebo 3+1 ideálně s balkonem. Ozvěte se prosím. Všem moc děkuji. Tel.: 776 70 10 20.
Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti. Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz.
Chalupaření to nás baví – koupíme dům/chalupu. Nabídněte,
volejte, piště 704 923 775
Prodám červenostrakatou jalovici, 4 měsíce březí, k chovu.
Tel.: 728 189 093.
Koupím dřevěnou boudu nebo vagon o rozměrech 5 x 4 m, na
ustájení ovcí. Tel.: 720 102 472.
Koupíme statek s pozemky – pro koně. Tel. 732 344 841.
Přenechám hrob s příslušenstvím na hřbitově v Hlinsku.
Informace na tel. č. 737 888 666.
Koupím potrubí k německému zrnometu, průměr 15,5 cm.
Tel.: 728 189 093.
Prodám letošní čistokrevná jehňata Sufolk, k chovu.
Tel.: 720 102 472.
Prodám dům v obci Krouna. Tel.: 705 279 006.
Koupím byt 3 + 1 nebo 2 + 1 v jakémkoliv stavu a peníze možné
bez hypotéky. Tel.: 602 839 056.
Hledám malý podnájem v Hlinsku nebo okolí. Tel.: 702 634 839.
Prodám rohovou kuchyňskou linku, rozměry 2,4 x 1,45 m.
Cena dohodou. Tel.: 721 581 043.
Koupím garáž v Hlinsku. Tel.: 705 279 006.
Prodám starší nerezovou pračku ROMO (rozměry 40 cm x 65 cm x
40 cm); sporák na pevná paliva REKREANT; knihovnu o rozměrech
120 cm x 127 cm x 34 cm a vařenku o rozměrech 92 cm x 137 cm x
42 cm. Vše zachovalé a vhodné na chalupu nebo chatu.
Tel.: 736 453 968.
Hledám hospodyni do domácnosti pro 2 seniory v Hlinsku. Cena
dohodou. Tel. 776 118 912.
Prodám Škoda Favorit, rok výroby 1989, najeto 49.000 km, béžová
hnědá, TK do 3/2023, garážováno ve výtečném stavu + náhradní
díly. Cena dohodou. Tel.: 737 445 764.
Pronajmu byt 2+1, 56m² v Hlinsku. Tel.: 725 443 336.
Pronajmu byt ve 4. NP bez výtahu, bez balkónu, zařízený, vybavený. Pronájem možný od 8 – 9/21. Měsíční platba 10 000 Kč včetně
energií. Bez kauce. Bez realitky. Pro ideálně 2, max. 4 osoby.
Tel.: 608 313 744.
Prodám 2 ratanová křesla, dvojsedačku a stolek. Tel.: 731 944 407.

PEDIKÚRA
• Kombinovaná pedikúra
• Suchá (pøístrojová) pedikúra
• Peeling • Masáž • Gellak

Objednání
na tel.:
728 142 263

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

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

červenec| 2021
MC Hlinečánek

Kino

Dle dohody – herna pro děti
Středa 14. 7. – dítě na srdci – ukázky úvazů, poradenství
Sobota 17. 7. od 13 do 16 h – základní kurz obličejové jógy,
více na info@martina-sulcova.cz, cena 1.299 Kč
Úterý 27. 7. – výlet do zoo Jihlava, odjezd v 8 h od MC Hlinečánek,
návrat okolo 16 h, rezervace na 728 460 403
Pondělí 26. 7. – pátek 30. 7. – letní kemp pro děti, denní tábor pro
školní děti
Individuálně dle dohody – služba laktační poradenství, služba individuální poradenství
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel.: 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

do 1. srpna
UČ SE MOUDRÝM BÝTI!
Svět v obrazech J. A. Komenského
Výstavu zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.
Komenského
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12,
13 – 16 h
–muzeumdo 31. července
MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
PŘÍBĚHY DOMOVA 2021/2022
Putovní výstava prezentující proměny míst v Pardubickém kraji
bude instalována venku na náměstí.

Koupací biotop

Vstupné – celodenní - dospělý – 60 Kč/ dítě do 15 let – 30 Kč/ dítě
do 115 cm – zdarma
po 17 h – dospělý – 30 Kč/dítě do 15 let – 15 Kč

Pátek 6. srpna od 18.30 h
TŘI SESTRY,
HORKÝŽE SLÍŽE

Dřevíkov
Sobota 24. července od 20 h
VÍKEND
Country bál
-areál letního parketu-

3. 8.
6. 8.
10. 8.
13. 8.
17. 8.

Trollové: Světové turné
Muzzikanti
Addamsova rodina
Bohemian Rhapsody
Hledá se princezna

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

Tel.: 469 311 197

Rváčov

Otevírací doba od 1. 7. do 31. 8. v případě příznivého počasí:
PO
14:00 – 20:00
ÚT – NE 10:00 – 20:00

Sobota 10. července od 14 h
HARLEJ, DOGA ,
TRAUTENBERK, ALKEHOL

Letní kino – zahrada za Domem dětí a mládeže
9. 7. Top Gun
13. 7. Hurá do džungle
16. 7. Šarlatán
20. 7. Princezna zakletá v čase
23. 7. Pomáda
27.7. Ať žijí duchové

Začátky promítání od 21:30 h, poslední film od 21 h. Vstupné
80/100 Kč. V případě špatného počasí se projekce přesouvá do
vnitřních prostor MFC.

Trhová Kamenice

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

Olšinky
Sobota 10. července od 8.30 h
MEMORIÁL F. AKRMANA
A J. KUDLÁČKA
24. ročník turnaje neregistrovaných tenistů. Čtyřhra.

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

Kameničky
do 29. srpna
GALERIE ANTONÍNA
SLAVÍČKA
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12,
13 – 17 h
– budova bývalé fary –
do 25. července
RUDOLF HANYCH
Výstava obrazů
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12,
13 – 17 h
– výstavní síň obecního úřadu –

Země Keltů
30. – 31. července
LUGHNASAD
15. ročník festivalu s ústředním
tématem Galských válek.
Silný příběh postavený na historických událostech.
Keltsko – Římská bitva a klání.
Řemeslná soutěž s aukcí výrobků na dobročinné účely.
Hry pro děti a dospělé.
Přednášky nejen o životním
stylu a historii našich předků.
Vstupenky a merchandising již
v prodeji.
www.zemekeltu.cz
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
17. a 18. července od 9 do 17 h
VESELOKOPECKÝ JARMARK
Prodej výrobků vybraných lidových výrobců, doprovodný kulturní
program.
do 31. října
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického
kraje.
do 31. října
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA aneb Deset + jedna let
světovým kulturním dědictvím
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.
Návštěvní doba:
Od úterý do neděle v době od 9 do 18 h.
BETLÉM HLINSKO
do 5. září
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ HLINSKO
do 24. října
VODĚNÍ JIDÁŠE aneb Ó, Jidáši nevěrný, cos to učinil…
Výstava přibližuje obyčej vodění Jidáše, který je zapsán na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Městské muzeum a galerie

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.

do 19. září
62. VÝTVARNÉ HLINECKO
Přes práh divů/Pohádkové náměty v českém umění
1890 – 1950
15. července od 19 do 22 h se na půdě galerie uskuteční večerní
prohlídka s pohádkovým čtením pro děti.

ŽIVÁ HISTORIE, speciální programy pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Návštěvní doba: Úterý až neděle od 9 do 17 h, polední přestávka
od 12 do 12.30 h.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.nmvp.cz

Galerie

PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17
Muzeum
do 19. září
NÁVŠTĚVA – Současné umění ze sbírky města Chrudim
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17
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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