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DĚTSKÉ ODPOLEDNE

S KONČÍCÍMI PRÁZDNINAMI připravili pracovníci MKK Hlinečan a Domu dětí a mládeže zábavné
odpoledne pro děti. To se uskutečnilo na zahradě DDM, kde byly připraveny pro děti různé hry. Kvůli
počasí se koncertní show kapely pro děti s názvem Pískomil se vrací přesunula do vnitřních prostor
MFC. Ani tato malá organizační změna neubrala na faktu, že se jednalo o podařenou akci, která udělala
příchozím dětem velikou radost.

V letošním roce se v Hlinsku sešlo
hned několik investičních akcí, o
které vedení města usilovalo a
které připravovalo zhruba poslední
tři roky. ...5

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:
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Slovo starosty

Když jeden
příběh
končí,
zpravidla další
začíná.
Určitě
mi dáte
za pravdu,
že je velkým
dobrodružstvím stát na počátku právě toho dalšího příběhu. Na počátku
něčeho nového. Jaký asi bude?
Komedie, horor, detektivní román nebo romantický příběh se
šťastným koncem? Možná od
všeho kousek. Protože právě od
všeho kousek obvykle nabízí i
sám život. Skončily letní prázdniny. Začíná školní rok, tedy
nový příběh. Přál bych všem jeho aktérům, aby byl normální,
aby přinesl od všeho kousek a
hlavně, aby byl. Tenhle velký
nový příběh v sobě totiž ukrývá
spoustu dalších malých nebo i o
trochu větších příběhů. A jejich
začátky s sebou zase přinášejí
nová a nová dobrodružství,
která v sobě ukrývají příjemná a
někdy také tajemná očekávání.
Zažívat taková dobrodružství je
fajn. A být dokonce jejich součástí? No tak to je doslova k nezaplacení. V Hlinsku do lepšího
zázemí našich škol, do rozvoje
vzdělávání, investujeme nemalé peníze a hodláme v tom pokračovat. Jsem za to rád. Vím, že
se nám to v budoucnu v dobrém
vrátí. Je to naše priorita, i když
občas také poměrně dobrodružná. Všem školákům přeji, ať
v nadcházejících měsících prožijí dobrodružství o hodinách i o
přestávkách. Pedagogům přeji,
ať se jim daří být dobrými průvodci všech těch příběhů. A rodičům? Vzpomeňte na svá
školní léta vždy, než začnete
jednotlivá dobrodružství svých
ratolestí hodnotit. Mějte
úspěšné září a děkuji za podporu. Miroslav Krčil
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 611/2020 Sb.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se na
území České republiky konají
ve dvou dnech, kterými jsou:
pátek 8. října 2021, od 14.00
hodin do 22.00 hodin a sobota
9. října 2021, od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Hlasování do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR proběhne ve stálých volebních
okrscích na území České republiky i ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Volič
v zahraničí hlasuje na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Voliči, kteří budou
hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit
kandidáty z Ústeckého kraje,
hlasovací lístky obdrží ve volební místnosti.
Hlasování na území města
Hlinska proběhne na obvyklých místech v 15 volebních
okrscích:
– volební okrsek č. 1 – Hlinsko, K. Lidického 1213 (bývalá
MŠ)
– volební okrsek č. 2 – Hlinsko, K. Lidického 1213 (bývalá
MŠ)
– volební okrsek č. 3 – Základní škola Hlinsko, Ležáků

1449, Hlinsko
– volební okrsek č. 4 – Gymnázium K.V. Raise a Střední odborné učiliště, Adámkova třída
55, Hlinsko
– volební okrsek č. 5 – Městský úřad Hlinsko, Adámkova
třída 554
– volební okrsek č. 6 – Městský úřad Hlinsko, Adámkova
třída 554
– volební okrsek č. 7 – Mateřská škola, Rubešova 1250 – I,
Hlinsko
– volební okrsek č. 8 – Multifunkční centrum Hlinsko,
Adámkova třída 341, Hlinsko
– volební okrsek č. 9 – Mateřská škola, Budovatelů 1229,
Hlinsko
– volební okrsek č. 10 – Mateřská škola, Rubešova 1250 – II,
Hlinsko
– volební okrsek č. 11 – Středisko volného času POHODA A
POHODA COOL, Budovatelů
1229, Hlinsko
– volební okrsek č. 12 – Blatno
– hasičská zbrojnice
– volební okrsek č. 13 – Chlum
– hasičská zbrojnice
– volební okrsek č. 14 – Srní –
bývalá škola
-volební okrsek č. 15 – Čertovina – kulturní dům
V oznámení o době a místě
konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR budou uvedeny, které části obce
náleží do jednotlivých volebních okrsků a adresy volebních
místností v Hlinsku. Oznámení
o době a místě konání voleb

bude zveřejněno na úřední
desce městského úřadu nejpozději do 23. 9. 2021.
Voličem je státní občan České
republiky, který nejpozději 9.
října 2021 dovrší věku 18 let.
Každý volič si může na městském úřadě ověřit, zda je zapsán
ve stálém seznamu voličů a v
jakém volebním okrsku může
hlasovat (MÚ Hlinsko, Adámkova třída 554, Odbor Kancelář
tajemníka, úsek správní – tel.
469 326 177, 469 326 172).
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a
státní občanství České republiky
– platným občanským průkazem
– platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky potřebným
dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním
okrsku v místě svého trvalého
pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Volič může požádat obecní

úřad příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb.
Žádost lze podat:
– osobně do 6. října 2021 do
16:00 hodin; volič se dostaví na
úřad, prokáže svoji totožnost a
úřad o žádosti učiní úřední záznam. O voličský průkaz lze
osobně požádat na MÚ Hlinsko,
v budově Adámkova třída, č.p.
554, ve 4. patře – na evidenci
obyvatel (tel.: 469 326 177) nebo
na matrice (tel.: 469 326 172)
– podáním v písemné nebo
elektronické podobě s doručením úřadu nejpozději do 1.
října 2021 na listině opatřené
úředně ověřeným podpisem
voliče, nebo v elektronické
podobě prostřednictvím datové schránky voliče
Úřad vydá voličský průkaz
nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj. 23. září 2021. Předá jej
osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, nebo jej
voliči zašle. Voličský průkaz lze
zaslat na základě žádosti voliče i
na adresu zastupitelského úřadu, kde bude voličský průkaz
předán a následně může volič
přistoupit k hlasování.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat
duplikát.
Jitka Fodorová, Kancelář
tajemníka, úsek správní MÚ
Hlinsko

Moderní učebna pro výuku informatiky a fyziky
na Resslovce vyzkoušena!

V nedávné době naše škola v
Hlineckých novinách informovala o plánované rekonstrukci
učebny fyziky a informačních

technologií. Nyní již můžeme
sdělit, že koncem minulého
školního roku v době, kdy měli
žáci opět možnost prezenční
výuky, se tato nová učebna stala velkým překvapením jak pro
naše žáky, tak pro učitele. Žáci
byli nadšeni nejen jejím vzhledem, ale především vybavením
s nejrůznějšími moderními
ovládacími prvky. Po příchodu
do učebny uviděli novou výmalbu, zcela nový nábytek,
kvalitní zářivky po celém stropě

doplněné dvěma otočnými
ventilátory a především nové
pracovní stoly. Jaké bylo překvapení, když se po stisknutí
jediného tlačítka u učitelského
stolu otevřela všechna dvířka
na žákovských stolech a z nich
plynule vyjely automaticky zapnuté zcela nové monitory připravené k okamžitému použití.
Celková rekonstrukce učebny
vyšla na 1 700 000 Kč. Odborné
práce zajistily dodavatelské firmy, na její nové vizáži se podí-

leli i zaměstnanci školy. Věříme,
že se investice do „moderního“
vzdělávání dětí vyplatí. Současná doba nás všechny nutí umět
pracovat s počítačem a vyhledávat informace na internetu.
Naším cílem je žákům představit, jakým způsobem se dá počítač (internet) smysluplně využít, abychom jim ulehčili vstup
do budoucího života a aby se
později sami ve světě informačních technologií lépe orientovali. ZŠ Resslova Hlinsko
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Ministryně Maláčová navštívila Hlinsko.
Na radnici svým obyvatelům prý rozumějí
Ministryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová navštívila
spolu s poslancem Janem
Chvojkou a lídryní ČSSD za Pardubický kraj Alenou Šírovou
Hlinsko. Zatímco na radnici vše
funguje, při setkání s odbory v
místní firmě už taková idyla
nepanovala.
Na radnici Hlinska svým
obyvatelům podle ministryně
rozumějí. „Biotop na koupání
pro rodiny s dětmi, sportovní
hala pro všechny, fungující sociální služby, rozjíždějící se učňovské obory, parcely na domky pro mladé k dražbě. I takové
je desetitisícové Hlinsko,“
uvedla.
Prý je to i díky tomu, že místní místostarosta Zdeněk Eis v
barvách ČSSD říká: „Politika se

musí dělat pro lidi, ne pro
osobní zájmy.“
V místní firmě, kterou výprava sociálních demokratů navštívila, už taková idyla nepa-

Nové změny na úseku
občanských průkazů
S účinností od 2. srpna 2021
se vydávají strojově čitelné občanské průkazy s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších
12 let otisky prstů, uložené
v nosiči dat.
Další výrazné změny se týkají
ukončení platnosti občanského
průkazu.
Nově skončí platnost automaticky uplynutím 45 dnů ode
dne:
– ohlášení změny místa trvalého pobytu
– nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popř.
jmen, nebo příjmení
– nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, je-li
uvedeno v občanském průkazu
– změny pohlaví
Také nově platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne:
– uzavření manželství nebo
vzniku registrovaného partnerství
– úmrtí manžela nebo partnera, nebo
– nabytí právní moci rozhodnutí o:
1. rozvodu manželství nebo

zrušení registrovaného partnerství
2. zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného
partnerství
3. prohlášení manželství nebo
registrovaného partnerství za
neplatné, nebo
4. prohlášení manžela nebo
partnera za mrtvého
V této souvislosti zároveň
upozorňujeme, že platnost občanského průkazu končí i dnem
nabytí právní moci rozhodnutí
o zrušení údaje o místu trvalého
pobytu.
Od 2.8.2021 se již nevydává
potvrzení o občanském průkazu
(např. při odcizení, ztrátě).
Zapsání akademického titulu
do občanského průkazu již není
možné.
Převzít občanský průkaz lze
na základě plné moci s ověřeným podpisem (formulář přístupný na www.hlinsko.cz).
Podle nového zákona již nebude možné vydat pro účely
výkonu volebního práva ve
zrychleném režimu občanský
průkaz bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti 30 dnů.
Kancelář tajemníka, úsek
správní

nuje. Při setkání s odbory to
prý za všechny nejlíp a nejemotivněji shrnula třiapadesátiletá paní Pavla: “Lidi se modlí,
aby měli práci. Kmenoví za-

městnanci a ženský před důchodem se propouští, nabírají
se agenturní cizinci. Chlapi přes
šedesát už nezvládají lozit po
střechách. Děláme na 3 směnný
provoz, dvanáctky, máme minimální mzdu, museli jsme si
vybrat dovolené, když se firmě
nedařilo, už nemáme ani volné
dny na Vánoce, padáme na hubu. Jaký je to život? Když mají
lidi nahoře tak chytrý hlavy, ať
něco vymyslí, nebo ať si to tady
zkusí,“ sdílela Maláčová slova
místní zaměstnankyně.
Následně ocenila fakt, že tady zaměstnanci mají zastání u
odborářky a lídryně ČSSD za
Pardubický kraj Aleny Šírové,
která podle slov ministryně bojuje za lidi jako lvice.
Zdroj: Parlamentní listy

Stolní kalendáře a nová
kniha Ludvíka Plašila

Vážení čtenáři,
od konce srpna jsou jako již
tradičně v prodeji nové stolní i
nástěnné kalendáře „Vysočina –
Železné hory – Podhůří“. Jedná
se o již 86. kalendář profesionálního fotografa Ludvíka Plašila.
Na jeho stránkách naleznete
řadu krásných fotografií z míst,
která většinou dobře znáte,
přesto je nyní uvidíte „trochu
jinak“ – očima fotografa. Některé snímky mohou sloužit jako tip na zajímavý výlet, jiné
vás jen potěší příjemnou atmosférou a dobrou kompozicí.
Za zmínku stojí také nová –
již šestá a jak autor tvrdí, už
poslední – kniha „Rekapitulace
– Vysočina, Železné hory, akty,
Island“. Jak už název napovídá,
jedná se o shrnutí fotografovy
tvorby.
Na jejich úctyhodných 272

stránkách naleznete ukázky
z předchozích autorových knih i
nové doposud nezveřejněné
záběry z okolí a fotografické
historky – příběhy, které se
Ludvíku Plašilovi při fotografování skutečně staly.

KDE JSOU K MÁNÍ
Kalendáře i kniha jsou k dostání
v Turistickém informačním
centru Hlinsko, v dobrých
knihkupectvích, trafikách i ve
fotoateliéru Ludvíka Plašila.
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Doprava je komplikovaná, prosím o trpělivost
Vážení spoluobčané,
v současné době probíhá v
našem městě několik investičních akcí, které značně omezují
dopravu a komplikují místním i
přespolním pohyb po městě,
průjezd Hlinskem a podobně.
Pro upřesnění je třeba říci, že
akce Resslova ulice/Blatno je
záležitostí krajské SUS, která ji i
investuje a jsme za to moc rádi,
jelikož blatenské mosty i jmenovaná komunikace jsou již ve
špatném stavu a oprava v pozdějších letech by hraničila s
bezpečnou uživatelností. V
dnešních dnech je most u
Kampeličky uzavřen částečně,
od 13. září se most uzavře úplně.
Podle posledních informací by
měl být most opravený a průjezdný do konce roku 2021. Objížďka je schválena přes Kladno.
Další velkou akcí je oprava kanalizace v ulici Komenského,
momentálně přes ulici Wilsonova do ulice Ležáků. Opět velice důležitá stavba. Všichni pamatujete mnohokrát zatope-

nou křižovatku od zlatnictví k
pekárně. Financování je v tomto případě na firmě VAK Chrudim. Uzavření Wilsonovy ulice
potrvá do 10. října 2021. Třetí
investicí, která omezuje dopravu kolem centra města, je projekt ul. Kavánova/Erbenova.
Každý řidič, který tuto komunikaci používá, dobře ví, jak bylo
nepříjemné po ní jet třeba i na
kole. Tuto stavbu investuje
město Hlinsko a první etapa
spěje do finále. V těchto dnech
je již průjezdná část od Oflendy
po ul. Purkyňova. Do konce října je naplánováno vybudovat
parkovací záliv před prodejnou
COOP a dokončení této komunikace na křižovatku s ul. Ležáků. Oprava ul. Erbenova nás čeká v roce 2022.
Objízdné trasy jsou navržené
renomovanou firmou a schválené dopravní policií. Rád bych
zdůraznil, že oficiální objížďka
ze směru od Poličky, nebo Ždírce nad Doubravou směrem na
Trhovou Kamenici, Srní apod.

pro automobily do 3,5t. vede
pouze ulicí Rokycanova, Husova, Jungmanova. Objížďka kolem pošty tj. ul. Na Sadech, dále
Nade Mlýnkem, Ležáků, Erbenova je určená pro osobní a autobusovou dopravu. Nákladní

auta nad 3,5t. kromě zásobování
mají povinnost jezdit přes Ždírec n/D.
Prosím vás tedy o trpělivost,
brzy se situace uklidní.
Petr Svoboda, místostarosta
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„Jsem rád, že se nám v Hlinsku daří investovat,
vyžaduje to ale i naši trpělivost,“ říká starosta
V letošním roce se nám v
Hlinsku sešlo hned několik investičních akcí, o které jsme
usilovali a které jsme připravovali zhruba poslední tři roky.
Investuje u nás Pardubický kraj,
společnost VaK Chrudim, v
blízkém okolí Hlinska pak
opravuje silnice a mosty stát
prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic. Samozřejmě i město Hlinsko realizuje své investiční záměry a na některých
dalších se podílí.
Rekonstrukce ulice Kavánova, rekonstrukce kanalizace v
centru města nebo rekonstrukce silnice směrem na Blatno
včetně stavby nových mostů.

První etapa má být zahájena v
září. To jsou některé z akcí, které s sebou přinášejí komplikace
především pro řidiče.
Na jedné straně jsem rád, že
se nám daří investovat, že umíme získat dotace a navíc, že do
Hlinska a do našeho regionu
vůbec dokážeme přivést a vyjednat také investiční prostředky dalších organizací jako
je například Pardubický kraj.
Děkuji za to.
Plně si ale zároveň uvědomuji, že tenhle úspěch má i
svoji druhou stránku – tu méně
populární, dopravní omezení.
Když jsem před časem na
stránkách našich Hlineckých

Nové víceúčelové hřiště
v Chlumu už slouží
veřejnosti

Chlum má nové sportovní
hřiště. Město Hlinsko investovalo v této své místní části do
jeho výstavby více než 3 miliony korun.
„Pokaždé jsem rád, když se
nám ve městě podaří nějaká
nová investice. A zvláště si vážím toho a mám radost, když se
další projekt podaří realizovat v
některé z našich městských
částí, jako například nyní v
Chlumu,“ poznamenal starosta
Miroslav Krčil. Výstavba víceúčelového sportovního hřiště je
první takto rozsáhlou investicí
do rozvoje občanské vybave-

novin informoval o tom, že letošní rok nebude z tohoto pohledu jednoduchý a žádal jsem
o trpělivost, tak si nyní svoji
žádost dovolím zopakovat.
Prosím, buďme ještě nějaký čas
trpěliví. Jsou to investice, které
naše město potřebuje. Jsou to
investice v zájmu efektivnější-

ho fungování Hlinska a celého
našeho regionu v příštích letech.
Jsem přesvědčený o tom, že se
nám naše současná trpělivost a
porozumění v budoucnu vyplatí.
Předem vám za ně děkuji.
Miroslav Krčil, starosta

Realizace dalších
projektů jsou zahájeny
nosti v této místní části. „V
uplynulých letech jsme investovali v Chlumu prostředky
především do oprav místních
komunikací. Jen za poslední tři
roky to bylo více než pět milionů korun. Opravili jsme ve spolupráci s místními hasiči také
letní parket. I veřejné prostranství v centru obce kolem kostela
dostalo nový ráz. A teď tedy
hřiště. Věřím, že ho bude využívat nejenom zdejší mládež,
ale že ke sportu přiláká všechny
věkové kategorie,“ doplnil starosta Krčil. (red)

Město Hlinsko zahájilo minulý měsíc realizaci dalších
projektů. V prvním případě je to
výstavba devíti podzemních
stanovišť kontejnerů na tříděný
odpad. Ve druhém pak vybudování druhé části kolumbária na
městském hřbitově. Realizovány jsou i některé opravy chodníků.
„Na projekt podzemních
kontejnerů se nám podařilo
získat více než desetimilionovou dotaci. Celkové náklady
přesáhnou dvanáct milionů
korun. Do podzemí osadíme
dohromady 36 kontejnerů na
separovaný odpad – na každé

stanoviště čtyři,“ vysvětlil starosta Hlinska Miroslav Krčil.
Kolumbárium
Stavbou další části kolumbária pak reaguje radnice na
poptávku po této službě. „První
sada schránek je již rozebrána.
Stejný počet, tedy 80, vznikne i
v druhé části, která bude prakticky zrcadlově umístěna v prostoru vedle kostela. Také zde
evidujeme velký zájem,“ poznamenal starosta Krčil.
Obě tyto investice budou dokončeny v průběhu letošního
podzimu. Naopak opravy a dostavba chodníků v Jiráskově a
Družstevní ulici už jsou hotové.
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Měsíc září bude kulturními akcemi nabitý
Pevně věříme, že se situace s
pandemií Covidu 19 opět nevyhrotí a my budeme moci uspořádat taneční lekce pro žáky 9.
tříd, odehrát plánovaná divadelní představení, koncerty a
jiné.
Hned zkraje září, přesněji 4.
září od 15 hodin, nás čeká ODPOLEDNE S DECHOVKOU. Věříme, že nám počasí dovolí
uspořádat koncert v zahradě za
Domem dětí a mládeže. Pokud
tomu tak nebude, akce se
uskuteční v divadelním sále
Multifunkčního centra.
Vstupné 50 Kč.
Příznivce divadla zveme v
úterý 7. září od 19 hodin na hru
Lakomec v hlavní roli s Pavlem
Zedníčkem a Janou Švandovou.
Vstupné 380 Kč přízemí, 350 Kč
balkón.

A

ZÁ KCE
Ř
Í

Středa 8. září bude patřit oblíbené travesti show s novým
zábavným pořadem nazvaným
,,Nemocnice na pokraji zká-

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU. V hlavní roli Petr Nárožný.

zy“. Začátek je od 19 hodin,
vstupné 320 v předprodeji, 350
Kč v den akce.
Neděle 19. září osloví cestovatele. Spolu s Jiřím Kolbabou
zhlédneme fotky z norského
království, které je mimořádně
přitažlivou zemí na Skandinávském poloostrově. Začátek je od

Zpátky
do školy
Pro děti
do 16ti let
k novým brýlím
plastová skla
za 50 %

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

www.optika-petrikovi.cz

18 hodin, vstupné 220 Kč.
V půlce září začne i Kurz
tance a společenské výchovy.
V letošním roce se uskuteční
pouze jeden kurz, a to vždy
každou středu. Veřejnosti bude
umožněn pouze vstup na dvě
prodloužené a na závěrečný
Věneček.

V prvním říjnovém týdnu nás
čeká představení pro děti Kouzelná školka – Michal na hraní. Představení se uskuteční v
neděli 3. října od 15 hodin. Hned
následující den 4. října od 19
hodin přijede z Prahy Halina
Pawlowská se svou talk show na
téma Manuál zralé ženy. Prvním divadelním představením z
předplatného bude hra V Paříži
bych tě nečekala, tatínku. V
hlavní roli se představí Petr
Nárožný. Vstupenky volně v
prodeji, začátek od 19 hodin. O
tom co pro vás chystáme v následujících dnech a týdnech se
dozvíte přímo na našich stránkách www.mfc-hlinsko.cz. Ti z
vás, kteří máte zakoupené
vstupenky na plánovaná představení, která se měla uskutečnit v covidové minulosti, jsou
stále v platnosti.
Přejeme vám příjemné zážitky, které strávíte návštěvou
Multifunkčního centra.
MKK Hlinečan

OBUV
TEXEVO
září| 2021
Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

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

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU
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TWENTY
ONE GALLERY
-ZDRAVOTNÍ OBUV CERTIFIKOVANÁ IQC Z
-TREKKING + SOFTSHELL
+ LOGO
malířů. I přesSHOES
to, že i dnes
jsou
zde
aktivně
tvořící
výtvarníci,
-MOTO FASHION SHOES
tento podtitul si již okolí Hlin-STEEL EXCENTRIC
YOUNG STYLES
ska nenese.
-ODĚVY BRANDITRádi
+ LOGO
bychom napomohli Hlinecku vrátit se na českou umě-SPORTOVNÍ OBUV
leckou mapu v plné síle, a to
-KABELKY,PENĚŽENKY,BATOHY
právě prostřednictvím podpory
VÝHODNÉ CENYmladých
!!
studentů výtvarného
Městské muzeum a galerie
Hlinsko razantně expanduje do
budovy zdejšího Multifunkčního centra. V prostorách galerie v
prvním patře foyer od druhé
poloviny tohoto roku dostanou
prostor začínající umělci z řad
studentů středních, vyšších a
vysokých uměleckých škol, případně čerství absolventi.
Hlinecko bylo historicky regionem známým jako oblast

umění, které by samostatná
výstava mohla takzvaně „nakopnout“ v jejich začínající
umělecké kariéře.
Galerie představí čtyři výstavy ročně, většinou věnované
jednomu autorovi, či autorce.
Vzhledem k zaměření na mladé
umění ponese galerie název
TWENTY ONE GALLERY (v českém překladu Galerie dvacet
jedna). Číslo 21 v názvu galerie
skrývá trojici významů. Za prvé
jde o rok, od kdy galerie spouští
svůj provoz, tedy rok 2021. Dále
poukazuje na jednadvacáté
století, ve kterém se časově nacházíme, z čehož plyne i zaměření na umění zcela současné. V
neposlední řadě číslice odkazuje
na nízký věk vystavujících začínajících umělců.
První vystavující bude Kristýna Hamáková, studentka estetiky na Masarykově univerzitě v Brně, která zde představí
několik svých malířských cyklů,
a to od neděle 5. září, kdy bude
výstava i činnost Twenty One
Gallery v Multifunkčním centru
od 17 hodin oficiálně zahájena.

OZVĚTE SE NÁM
Pokud studujete, nebo víte o
někom, kdo studuje třetím, nebo čtvrtým rokem střední
uměleckou školu, případně
vyšší či vysokou školu výtvarného zaměření, nebo je jejím
čerstvým absolventem, kontaktujte Městské muzeum a galerii Hlinsko mailem
(muzeum@hlinsko.cz), telefonicky (469 311 267) nebo osobně. www.mmghlinsko.cz

Cihelka Blatno
Sobota 11. září od 20 h
MOGUL ROCK
Sobota 18. září od 20 h
POŘEZANEJ KSICHT VOL. 6

8| Hlinecké noviny

září| 2021

Soukromá inzerce
Hledám podnájem bytu 1+1, 2+kk nebo 2+1 na sídlišti.
Tel.: 797 635 476.
Poptáváme natření zábradlí a dřevěných roštů na terase RD.
Cena dohodou. Tel.: 776 245 855.
Prodám český česnek – modrý paličák, cena 150 Kč/kg.
Tel.: 720 102 472.
Prodám domácí mák a kmín. Tel.: 720 102 472.
Prodám malotraktor TERA + rotavátor, náhradní motor, kola s
převodovkou. Vše pouze dohromady. Cena 13.000 Kč, možná dohoda. Tel.: 724 218 646.
Důchodce hledá pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 v Hlinsku a okolí.
Tel.: 702 382 552.
Koupím byt 3+1 nebo 3+kk v Hlinsku. Nejsem RK. Tel.: 724 357 476.
Koupím kočárky značky: Stegner, Zekiwa nebo Liberta. V jakémkoliv stavu. Za nabídky předem děkuji. Tel.:774 715 432.
Prodám horské kolo, nový kuchyňský dvoudřez, část nábytkové
stěny, dětské kolo 5-7 let, motor 380 V, činky na posilování, kompletní kolo na auto, vel. 195/50 R15, nepoužitou čtyřtrubicovou zářivku. Tel.: 721 585 091.
Daruji koťátka – bílo strakaté, černé a mouraté. Tel.: 721 460 036.
Prodám elektrické městské kolo, málo používané, cena dohodou;
robot Sencor s příslušenstvím, téměř nepoužívaný. Cena 8.000 Kč,
možná sleva. Tel.: 737 076 298.

Instav

Hledáme nové zamìstnance
na obsazení pracovní pozice

STAVBYVEDOUCÍ
Kromì tvrdé práce nabízíme spolehlivé pracovní a existenèní
zázemí, pøátelskou podnikovou kulturu, dynamický a myšlenkovì
mladý pracovní kolektiv, prostor pro seberealizaci a dobré
ohodnocení Vaší práce.
Potìšíte nás vysokoškolským èi støedoškolským stavebním
vzdìláním, zpùsobilostí k týmové práci, komunikaèními
dovednostmi. Praxe v oboru vítána, ale i absolventi u nás mají
dveøe otevøené.
Pøihlášky uchazeèù pøijímáme nejradìji e-mailem, telefonicky
nebo osobnì, ale i poštou, prostì o sobì dejte nìjak vìdìt.
Termín nástupu podle možností vybraných uchazeèù

Kontakt:
Lenka Svobodová,
Ing. Vladislav Kropáèek,
tel.: 725 601 953
tel. 723 688 948
e-mail: lenka.svobodova@instav.cz e-mail: vladislav.kropacek@instav.cz

INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833
539 01 Hlinsko v Èechách

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

www.instav.cz
tel. 469 311 847
e-mail: info@instav.cz

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

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

září| 2021
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MC Hlinečánek

Knihovna

Pondělí
od 8 do 11 h – herna s tvořením (vstupné 40 Kč/rodina)
od 14 do 17 h – hrátky s angličtinou
od 17.30 do 19.30 h – předporodní kurz s porodní asistentkou
Úterý
od 9 do11 h – herna s písničkou (vstupné 40 Kč/rodina)
od 14.30 do 15 h – cvičení s miminky 3 – 9 měsíců
od 15 do 16 h – cvičení s dětmi od 1 roku
od 16 do 17 h – cvičení pro maminky s dětmi
od 17.30 do 19 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
(cena lekce 70 Kč)
Čtvrtek
od 8 do 11 h – volná herna (vstupné 40 Kč/rodina)
od 15.30 do 16.30 h – angličtina s Pam
od 16.30 do 17.30 h – malá technická univerzita
Pátek
od 8 do 11 h – cvičení s dětmi 9 – 12 měsíců, 1x měsíčně setkání
dvojčátek
od 15 do 17 h – setkání maminek – volná herna (vstupné 40
Kč/rodina)
Další připravované aktivity
Středa 8. 9. od 10 do 13 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů, poradenství
Sobota 25. 9. od 14 h – Den krásy s obličejovou jógou a přírodní
kosmetikou
Kurz první pomoci – termín bude upřesněn
Laktační poradenství – individuálně dle dohody
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel: 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 19. září
62. VÝTVARNÉ HLINECKO
Přes práh světa divů/Pohádkové náměty v českém umění
1890 – 1950
Sobota 11. září od 19 do 22 h se na půdě galerie uskuteční večerní
prohlídka s pohádkovým čtením pro děti.
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17h
Muzeum
do 19. září
NÁVŠTĚVA – Současné umění ze sbírky města Chrudim
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo, rodina
Adámkových
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko Tel.: 469
311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz; www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie

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

Tel.: 469 311 197

www.knihovna.hlinsko.cz

Kino
5. neděle
16.00
Chlupáčci
Animovaný film USA, dabing, 84 minut, P , vstupné 120 Kč dospělí,
100 Kč děti.
10. pátek
19.00
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Komedie ČR, 115 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.
12. neděle
16.00
Gump – pes, který naučil lidi žít
Rodinný film ČR, 92 minut, P, vstupné 120 Kč dospělí, 100 Kč děti.
23. čtvrtek
19.00
Deníček moderního fotra
Komedie ČR, 101 minut, P, vstupné 140 Kč.
24. pátek
18.00
Rychle a zběsile 9
Akční film USA, dabing, 145 minut, 12-N, vstupné 130 Kč.
26. neděle
16.00
Tlapková patrola ve filmu
Animovaný film USA, dabing, P, vstupné 130 Kč dospělí, 110 Kč děti.
27. pondělí
19.00
Večírek
Komedie ČR, 90 minut, P, vstupné 130 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731 697
418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

Olšinky
Sobota 4. září od 9 h
MEMORIÁL MICHALA DENKA
Hasičská soutěž v požárním útoku.
Sobota 11. září od 8.30 h
MEMORIÁL FRANTY
AKRMANA A PEPÍKA KUDLÁČKA
Čtyřhra.
Čtvrtek 16. září od 15 h
CROSS ALEJ 2021
Hlinsko – Olšinky – trať v délce 4500 m.
Sobota 18. září od 9 h
SAAR CHALLENGE
Ultratrailový závod Žďárskými vrchy, 3 trasy – 70, 44 a 21 km.
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Úterý 7. září od 19 h
Lakomec
Divadlo Kalich
V hlavních rolích Jana Švandová a Pavel Zedníček. Divadlo na volnou kasu. Vstupné 380 Kč přízemí, 350 Kč balkón.
Středa 8. září od 19 h
Nemocnice na pokraji zkázy
Oblíbená travesty show přijíždí do našeho města, s novým zábavným pořadem. Vstupné 320 v předprodeji, 350 Kč v den akce.
Pondělí 13. září od 17 h
Zastupitelstvo města Hlinska
Veřejnost je srdečně zvána.
Středa 15. září od 19 h
Zahájení Kurzu tance a společenské výchovy 2021
Veřejnosti nebude vstup povolen. Volný vstup bude pouze na dvě
prodloužené a závěrečný Věneček.
Neděle 19. září od 18 h
Jiří Kolbaba – Norsko – oslava přírody
Cestovatelská beseda. Vstupné 220 Kč.
Sobota 4. září od 15 h
Odpoledne s dechovkou
Zahrada za Domem dětí a mládeže
Koncert tří dechových kapel – Mrákotinka, Poličanka a Hlinečanka.
V případě špatného počasí se akce přesouvá do vnitřních prostor
Multifunkčního centra.
Vstupné: 50 Kč
Připravujeme na říjen
Neděle 3. října od 15 h
Michal na hraní
Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Vstupné 200 Kč do přízemí, balkón 180 Kč.
Pondělí 4. října od 19 h
Manuál zralé ženy
Talk show Haliny Pawlowské. Vstupné 350 Kč.
Čtvrtek 7. října od 18 h
Cesty za podzemím
Beseda s prezidentem společnosti CMA, která se zabývá výzkumem
historického podzemí. Vstupné 100 Kč.
Pátek 8. října od 19 h
Chanson Trio Coucou
Základem jejich repertoáru je crossoverová autorská tvorba, ve
které se spojují prvky klasické hudby, chansonu, jazzu a popu.
Vstupné 180 Kč.
Sobota 9. října od 19 h
V Paříži bych tě nečekala, tatínku
Komedie Jeana Barbiera o pařížském dobrodružství sympatického
venkovana nabízí dvě hodiny emocí a smíchu. Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu – podzim 2021. Vstupné 430 Kč.
Neděle 10. října od 15 h
O princezně, která ráčkovala
Více akcí a informací k uvedeným představením a rezervace vstupenek naleznete na www.mfc-hlinsko.cz

září| 2021
Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
Sobota 4. září od 9 do 16 h
POSVÍCENÍ
Ochutnávky tradičního pečiva, pečení v chlebové peci, malý posvícenský jarmark, ukázka tradičního obyčeje stínání kohouta.
Sobota 2. října od 10 do 16 h
BRAMBOROVÁ SOBOTA
Příležitost k ochutnání tradičních jídel z brambor i dozvědět se vše
o pěstování, uskladnění i využití. Doprovodný kulturní program.
do 31. října
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků 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:
Úterý až neděle v době od 9 do 17 h.
BETLÉM HLINSKO
do 5. září
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ HLINSKO
Pátek 17. září od 19 do 22 h
BETLÉMSKÁ MUZEJNÍ NOC
Příležitost zažít Betlém jinak.
Součást XVII. Festivalu muzejních nocí.
Neděle 3. října od 10 do 16 h
DEN ARCHITEKTURY
Komentované prohlídky a doprovodné programy věnované zajímavostem památkové rezervace Betlém Hlinsko.
Volný vstup do areálu.
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.
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 i 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 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.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.nmvp.cz
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Kam za sportem
Fotbal
So 4. 9.
Ne 5. 9.
Ne 12. 9.
So 18. 9.
Ne 19. 9.
So 25. 9.
Ne 3. 10.

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU

Hl. – Moravany
Hl. – Dvůr Králové n. Lab.
Hl. – Choceň
Hl. – Ústí nad Orlicí
Hl. – Náchod
Hl. – Mor. Třebová
Hl. – Vysoké Mýto

9.30, 11.15
17.00
10.30
9.30, 11.15
15.30
10.30
15.00

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

IZOMAT CUP – Český
pohár horských kol 2021

Největší sportovní akce v regionu se konala na přelomu
července a srpna v hlineckém
Ski areálu. Cyklistický klub CK
MTB Maraton pořádal čtvrtý
závod Českého poháru pod názvem IZOMAT CUP 2021. Zařazení hlineckého závodu do kategorie C1 přilákalo do Hlinska
přes sedm set závodníků z devíti zemí, aby bojovali na těžké
technické trati o cenné body do
žebříčku UCI. Sobotní program
odstartovala kategorie kadetů,
kde srdnatě bojoval se stovkou
soupeřů hlinecký odchovanec
Vojta Bříza, který dnes závodí za
team EXPRES CZ TUFO TEAM
Kolín. Vojta se dokázal probojovat z úplného konce startovního pole až do třetí desítky. Což
vzhledem k náročnosti tratě a
kvalitě soupeřů zaslouží velkou
pochvalu. Další želízka v ohni
měli hlinečtí fanoušci mezi závodníky elitní kategorie mužů.
Marek Rauchfuss ČESKÁ
SPOŘITELNA – ACCOLADE, Filip
Adel Superior Velsbike Team a
Jakub Kučera EXPRES CZ – TUFO TEAM KOLÍN, kluci, kteří na
hlinecké trati vyrůstali, stáli na
startu tohoto závodu v nabité
konkurenci s touhou fanouškům udělat co největší ra-

Po
15.00 – 21.00
Út – Pá 6.30 – 7.45 15.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 40 Kč/1 hod., děti do 15 let – 30 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
V pondělí 6. září 2021 nebude sanitární den, pro veřejnost bude
otevřeno od 15:00 do 21:00 hodin.
Od 6. září 2021 se bude každé pondělí vždy od 13:00 do 14:00 hodin
konat pravidelné cvičení ve vodě pro seniory.
Pro stálé zákazníky jsme jako bonus automaticky upravili platnost všech permanentních vstupenek zakoupených v minulém
roce, a to do bazénu a squashe do 31.1.2022, do sauny do 28.2.2022.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 70 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání

V Hlinsku se bude
2. října konat Český
pohár v cyklokrosu
dost a předvést doma co nejlepší výsledek. Nejlépe využil
své síly a znalosti domácí tratě
právě Marek Rauchfuss. Celkové
sedmé místo bylo předzvěstí
Markovi stoupající formy před
blížícím se Mistrovstvím ČR.
Vítězem závodu kategorie elite
a hvězdou sobotního programu
se stal polský závodník
Bartłomiej Wawak, který po
návratu z olympijského Tokia
zamířil právě na hlinecký závod.
Závod žen ovládla česká reprezentantka Jana Czeczinkarová.
Nedělní program patřil dětským kategoriím od odrážedel
po starší žáky. Bohužel závody
žactva ovlivnil déšť a pořadatelé
byli po dohodě s hlavním rozhodčím nuceni z důvodu bezpečnosti o některé technické
pasáže žákovský okruh zkrátit.
V závodě mladších žáků se poprali o první body z Českého
poháru Filip Staněk a Ondra
Poslušný z pořádajícího CK MTB
Maraton.
Závěrem patří velký dík
sponzorům, partnerům a celému početnému teamu, který
náročný bikový víkend zabezpečoval.
Za CK MTB Maraton
Petr Svoboda

Po roční pauze, která byla zapříčiněna koronavirovou situací
bude Hlinsko opět hostit kompletní českou cyklokrosovou
špičku i zahraniční závodníky.
Závod se pojede tradičně na
trati v okolí sportovního areálu
v Olšinkách. Díky dohodě s novými vlastníky pozemku za
parkem se trať vrací z části na
přilehlou louku. To naši náročnou trať znovu divácky zatraktivní.
Přijet by měla kompletní
česká špička, včetně úřadujícího
Mistra České republiky Michaela Boroše. Ze zahraničí by do
Hlinska měli dorazit opět zá-

vodníci z Polska, Maďarska,
Slovenska, Rakouska a Německa. Jednání o možném startu
probíhá i s některými jezdci z
Belgie. Domácí barvy budou
hájit v kategorii ELITE závodníci Daniel Mayer a Vojtěch
Vodrážka.
Zveme všechny fanoušky
cyklokrosu do parku v Olšinkách a přilehlého okolí zimního
stadionu. Závody začínají v 9:45
hodin startem mládežnických
kategorií a start hlavního závodu mužů ELITE a kategorie do
23 let odstartuje ve 14:30 hodin.
Leoš Chvojka, Klub cyklistiky Hlinsko
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Pozvánka na půlmaraton

42. ročník Hlineckého půlmaratonu a doprovodného závodu Hlinecká osmička se budou konat 25. 9. Společný start
bude v 11:00 hodin na fotbalovém stadionu. Pořadatel MK
Hlinsko. Předem přihlášení závodníci obdrží pamětní medaili
a občerstvení. Přihlášky on-line
do 18. 9. na webových stránkách
www.mkhlinsko.wz.cz nebo
na emailu
ivaleszkowova@seznam.cz.
Přihláška by měla obsahovat –

září| 2021
Vzpomínky
Dne 6. září by se dožil 70 let pan
Jaromír HRANÁČ, milovaný manžel,
tatínek a dědeček. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají manželka
a dcera s rodinou

cele jméno, rok narození, co
poběží – osmičku nebo půlmaraton, oddíl nebo město. Prezentace v den závodu 9:00 –
10:30 hodin. Více na webu
www.mkhlinsko.wz.cz. Kontakt
na ředitele závodu Josef Leszkow, tel. 702 382 594, email:
pepa.leszkow@seznam.cz.
Přijďte si zaběhnout těžký,
ale krásný půlmaraton nebo lidový běh hlineckou osmičku.
MK Hlinsko a Mgr. Iva
Leszkowová, jednatel MK

Již smutných 11 let uplynulo od úmrtí
našeho milovaného manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka, pana
Josefa KREJZY.
Stále vzpomínáme všichni, kteří jsme ho
měli moc rádi.
Manželka a děti s rodinami.
Čas plyne, bolest v srdci zůstává.
Dne 18. září 2021 uplyne jeden smutný
rok, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Karel PÁTEK.
S láskou v srdci vzpomíná manželka Dana,
dcera Dana a dcera Lenka s rodinou.

Vzpomínky zůstávají, přestože
čas plyne dál. Koncem září nás
před 11 a 10 lety opustili manželé
František a Marie
ZDRAŽILOVI z Blatna.
S láskou vzpomíná dcera a syn
s rodinami.

Pozvánka na Skautskou
kavárnu
Srdečně vás zveme na Skautskou kavárnu, která se uskuteční ve dnech 18. a 19. září u
Centra Jana XXIII. v Hlinsku. V
naší nabídce nebude chybět
dobrá káva, horká čokoláda, čaj,
či široký výběr sladkých i slaných dobrot. Po úspěchu z loňska se můžete i letos těšit na
naše palačinky, které si lze vychutnat nejen při skautské snídani. Nabídneme bohatý doprovodný program. Vystoupí
zde například Václav Truksa z
Liberce nebo bratr Vlk se svým
vyprávěním o válečných skautech. Pro děti bude připravena
zábavná stezka se stanovišti a
další aktivity v prostředí kavárny, sobotní večer bude věnován
promítání dokumentárního filmu. To vše a mnohem více pro

Blahopřání
V sobotu dne 21. srpna 2021 oslavil
pan Jaromír ZÁRYBNICKÝ ze Srní své
90. narozeniny.
Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti přeji všichni Srňáci.

Poděkování
vás chystáme a těšíme se na vás.
Junák – český skaut, středisko Skála Hlinsko, z.s.

Děkuji všem, kteří se přišli naposled rozloučit s mým manželem
Petrem BAUDYŠEM. Děkuji hlavně za krásné květiny a za
projevy ústní i písemné soustrasti, které mně pomohly překonat
nejhorší chvíle smutku nad úmrtím manžela.
Marie Baudyšová
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