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První volnočasovkou v lednu byl klasicky debatní a filmový klub.  
Další týden jsme si šli zahrát bowling do restaurace v Blatně. Nejdříve 
to vypadalo, že budeme muset volnočasovku pro malou účast 
rozpustit, ale nakonec jsme se sešli v dostatečném počtu a mohli jsme 
si zahrát.  
Třetí volnočasovku jsme vyrazili na procházku. Šli jsme se podívat na 
sportovce na hlineckou sjezdovku. V místní restauraci jsme si potom 
dali občerstvení, popovídali si a vyrazili zpět.  
Poslední volnočasovka byla věnována stolním hrám. Tentokrát vedla 
Cannasta a Člověče nezlob se.  
Tento měsíc měl být ještě stolní tenis, ale pro malý zájem musel být 
zrušen.  
 

 
 
 

 
Obec Bradlo prošla několika historicky významnými obdobími. První 

období je úzce spjato s existencí kláštera ve Vilémově. Do jeho správy 

patřily dva újezdy. Na jižní straně Železných hor se nacházel první 
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újezd Libický, který sahal od Vilémova podél řeky Doubravy až k Libici, 

Chotěboři a dál na jih. Území druhého újezdu – Bojanovského – se 

táhlo mezi hřebenem Železných hor a dolním tokem řeky Chrudimky 

až k dnešní silnici vedoucí z Chrudimi do Kamenice. A k tomuto újezdu 

náleželo také Bradlo. Protože Bojanovský újezd přinášel klášteru málo 

zisku, přenechal opat Jaroslav a převor Všeslav zpustlý Bojanovský 

újezd panu Jindřichovi z Lichtenburka (Lichnice). Listina z roku 1329, 

která potvrzuje postoupení Bojanovského újezdu panu Jindřichu z 

Lichtenburka, je prvním písemným dokumentem, kde je existence 

naší obce prvně zaznamenána. Lze se domnívat, že první osadníci, 

kteří se v místech dnešního Bradla usadili, sem přišli kolem 13. století. 

Z úzkého údolí u řeky nápadně vyčnívaly příkré osamocené skály – 

bradla, podle kterých nová osada byla pojmenována. Další období je 

spojeno s lipeckým a nasavrckým panstvím. Lipku koupil od Bernarda 

Sobka Jan Kustoš. K majetku tohoto panství patřila i ves Bradlo na 

levém břehu řeky Chrudimky – Bradlo „hornij“. Měla samostatný 

majetek i rychtu, která byla na místě chalupy čp. 4. Kustošové byli 

poměrně zámožní a mohli si dovolit přikoupit i okolní vsi, mezi nimi i 

Bradlo „dolnij“, kde bylo několik selských usedlostí a poplužní dvůr. 

Tak se obě vsi Bradlo dostaly pod správu lipeckého panství, které 

náleželo k čáslavskému kraji. Roku 1715 koupil lipecké panství 

František Josef hrabě ze Šönfeldu, připojil ho ke svému nasavrckému 

panství a tím byly vsi Lipka a Horní a Dolní Bradlo přičleněny k 

chrudimskému kraji. Panství Nasavrky zdědil pak po své manželce 

Kateřině kníže Jan Adam z Auerspergu. Třetím významným obdobím v 

historii obce byl příchod sklářského mistra Jana Rückla a založení 

sklářské huti. Příslušníci jednotlivých větví sklářského rodu Rücklů 

užívali různé podoby jména - Rikl, Rykl, Riekl, Rückl a Rükl. Potomci 

zakladatele bradelské sklárny se podepisovali nejprve Rückl a později 

jen Rükl a to proto, že úřad v Nasavrkách chybně zapsal Františka 
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Rückla majitele firmy jako Rükla. Tato chyba už nebyla opravena. Jan 

Rückl se narodil 9. 2. 1809 ve sklářské rodině v Kácově na 

Kutnohorsku. Od svých mladých let pracoval v tamních okolních 

sklárnách. Přestěhoval se za prací do Ostrova u Zbraslavic (tehdy 

Wostrova Cyránova), kde se také oženil s Annou Královou. Díky své píli 

a zručnosti si mohl už v sedmatřiceti letech tamější sklárnu 

pronajmout. Nejprve od firmy Lazar Pick a o jedenáct let později 

přímo od samotné vrchnosti, kterou byli právě Auerspergové. Ve 

sklárně začali pracovat i jeho tři synové Antonín, František a Jan. Za 

několik roků úspěšné práce měla rodina dostatek prostředků, aby 

mohla uvažovat o vlastní nové sklárně. Volba padla na Bradlo. Jistou 

roli v této volbě měly i velmi dobré vztahy skelmistra Rückla a knížete 

Auersperga. Ten přislíbil pro sklárnu dodávky dřeva ze svých lesů. V 

roce 1861 přišel do Bradla sklářský pomocník František Eisner a spolu 

s huťmistrem ověřovali podmínky pro sklářskou výrobu. Když zjistili, 

že základní suroviny - křemen, vápno a dřevo - jsou v blízkosti Bradla, 

že z křemene půjde bez problémů tavit sklo, bylo o stavbě huti 

rozhodnuto. V roce 1865 koupil Jan v Dolním Bradle tři statky. Statek 

Burkoňův čp. 1 – pozdější penzion, Dostálův čp. 3 a Horákův čp. 4, kde 

postavil dům pro rodinu a budovu sklárny s pecí. Tehdy se rod Rücklů 

rozdělil. Otec Jan ostrovskou sklárnu předal synovi Antonínovi a sám 

se s rodinou odstěhoval do Bradla. S ním přišli i skláři s rodinami – 

Anděl, Sevald, Eisner, Semerád, Jungwirth. František Anděl a František 

Sevald si vzali za manželky dcery Jana Rückla. Ještě dřív, než se začalo 

se stavbou, bylo nutné vykonat důležité přípravné práce. Vyrobit 

velké množství cihel, nalámat kámen, zajistit dříví na stavbu i na 

topení v huti a vybudovat stupník na drcení křemene. Ten byl 

postaven naproti sklárně na levém břehu Chrudimky při pile čp. 5 a v 

předstihu v něm již pracoval stoupař Josef Čech. Křemen se těžil za 

Lipkou a vozil se cestou přes Budín ke stupníku, kde vodní kolo 
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pohánělo dvě okovaná beranidla a ta střídavě bušila a drtila křemen. 

Se stavbou skelné hutě se začalo na jaře 1866 a už 3. ledna 1867 byla 

dokončena a slavnostně vysvěcena. Na počest kněžny Auerspergové 

byla huť nazvána „Vilemínina huť“. Byla to prostorná budova, s 

vysokou šindelovou střechou, uvnitř beze stropu. Uprostřed budovy 

stála tavící pec, v horní části pece se nacházela kruhová tavící komora 

se šesti až osmi tavícími pánvemi s otvory, ze kterých skláři píšťalou 

nabírali utavenou sklovinu. Ihned po vysvěcení byla pec zažehnuta a 

začalo se s výrobou foukaných a hutně tvarovaných skleněných 

produktů. Vyrábělo se zde duté křišťálové sklo, nejrozmanitějších 

tvarů. 

…pokračování příště 

Příspěvek od Jakuba Jančárka 
 
 

 

4.1.2017 

Téma: Program na únor 

           Výstup: Návrhy: Procházka, Kuželky v DS Drachtinka, tvoření. 

Téma: Výlety v roce 2017 

           Výstup: Stolní tenis; Pardubice – kino, prohlídka historického 

centra; Pardubice – hokej, nákupy; čarodějnice s Fokus HB; devět skal; 

rehabilitační pobyt; Podhůra – rozhledna, procházka; Kunětická hora 

+ parník; výlet se ZŠ Ležáků; obří akvarium HK; kino; vánoční večeře.  
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Téma: Rehabilitační pobyt 

           Výstup: Každý se zamyslí nad místem konání rehabilitačního 

pobytu. 

Téma: Lednová volnočasovka „navíc“ – stolní tenis 

           Výstup: Zjištění aktivních účastníků, přesný termín ještě 

upřesníme. 

Téma: Předání informací o internetu zdarma pro ty, kdo mají kartu 

ZTP a zároveň operátora Vodafone. 

           Výstup: Nikdo z přítomných obě podmínky pro internet zdarma 

nesplňuje.   

Téma: Náměty, připomínky a stížnosti 

           Výstup: Nikdo z přítomných nemá za uplynulé období ani v tuto 

chvíli žádné připomínky ani stížnosti. 

 

 

Důvod dýchat 

Rebeccy Donovanové 

Strhující příběh o lásce, která mění životy, o nepopsatelné krutosti a 

nečekané šanci vykoupit se z pekla.                                                                                                                                                                                

V poklidném městě Weslyn, kde se většina lidí stará jen o to, zda jsou 

vidět a s kým, by se Emma Thomasová nejraději stala neviditelnou. 

Patří k nejlepším studentům, ale má spoustu starostí, aby zůstala 

nenápadná a nevzbudila žádnou pozornost. Musí nosit dlouhé rukávy, 
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aby zakryla své modřiny a nikdo nezjistil, jak vzdálený je její skutečný 

život od dokonalosti. 

Jednoho dne však vstoupí do jejího života láska. A ta ji donutí si 

uvědomit, že i ona je člověk a zaslouží si plnohodnotný život - a to i za 

cenu odhalení strašného tajemství, které se zoufale snaží skrývat. 

Důvod dýchat je první část bestsellerové trilogie Dech, která 

katapultovala spisovatelku Rebeccu Donovanovou na přední příčky 

prodejnosti v USA Today a The Wall Street Journal.   

Příspěvek od Helči Paulusové 

 

Počkám na tebe 

J.Lynn 

Na něco se vyplatí si počkat… 

Devatenáctiletá Avery Morganstenová nastupuje na malou univerzitu 

v Západní Virginii, tisíce kilometrů od domova. Domnívá se, že 

vzdálenost jí pomůže uniknout před tím, co se jí stalo před pěti lety na 

halloweenském večírku, kdy se její život navždy změnil. Nyní jen musí 

chodit včas na vyučování, nosit na levém zápěstí náramek, 

nepřitahovat k sobě zbytečnou pozornost a možná si najít pár přátel. 

Rozhodně neměla v úmyslu spřátelit se s jedním klukem, jenž by mohl 

otřást nejistou budoucností, kterou si pro sebe naplánovala. 

Něco se vyplatí prožít… 

Cameron Hamilton je metr devadesát vysoký sexy bůh s oslnivě 

modrýma očima, jemuž ženy padají k nohám. Má pozoruhodnou 

schopnost vyvolávat v Avery touhy, o nichž se domnívala, že jsou jí už 

navždy zapovězeny. Uvědomuje si, že se od něj musí držet dál, ale 

okouzlující a vtipný Cam s tím zatraceným dolíčkem na tváři se 

objevuje všude, kam se pohne. 
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O něčem by se nikdy nemělo mlčet… 

Když Avery obdrží několik výhružných zpráv a telefonátů, musí se 

postavit čelem minulosti, kterou toužila pohřbít. Někdo jí totiž odmítá 

dovolit, aby zapomněla na tu noc, kdy se všechno změnilo. Bude tu 

Cameron pro ni, aby jí pomohl, nebo ho stáhne s sebou do propasti? 

Za něco se vyplatí bojovat… 

Příspěvek od Dany Ročňákové. 

 

 
 Kulturní akce na Hlinecku – únor 2017 
 
MASOPUST NA VESELÉM KOPCI 

4. února od 10 do 16 h 

Veselý kopec 

Tradiční obchůzka masopustního průvodu v podání vesnické skupiny 

z Vortové. Ukázka obyčeje, který je součástí světového kulturního 

dědictví UNESCO.  

 

MASOPUSTY 

Sobota 11. 2. od 7.30 h  HAMRY 

Sobota 11. 2.  od 8 h  VÍTANOV-STAN 

Sobota 18. 2. od 9 h  STUDNICE 

Sobota 18. 2. od 7 h  JENÍKOV 

Neděle 19. 2. od 7 h  HLINSKO-BLATNO 

Sobota 25. 2. od 8 h  VORTOVÁ 

Sobota 25. 2. od 8 h  VČELÁKOV 

Úterý 28. 2. od 9.30 do 16 h  ROZLOUČENÍ  S MASOPUSTEM 

Areál Betléma Hlinsko 
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VÝSTAVA FILMOVÝCH PLAKÁTŮ 

do 30. března 

Multifunkční centrum 

Výstava bude přístupná pondělí – čtvrtek od 8 do 15.30 hodin a při 

kulturních akcích dle programu MFC.  

 

HLINECKÉ A ÚNOROVÉ GÉČKO 

4. - 5. února od 10 hodin 

Multifunkční centrum 

Mezinárodní dvoudenní soutěž ve sportovním a společenském tanci 

pořádaná TKG Hlinsko. 

 

EVA URBANOVÁ & FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ 

Úterý 14. února od 19 hodin 

Multifunkční centrum 

Vstupenky v prodeji v hodnotě 450 a 400 Kč. 

 

BALADA PRO BANDITU 

Čtvrtek 16. února od 19 hodin 

Multifunkční centrum 

Divadlo Antonína Dvořáka Příbram 

Divadelní představení v rámci abonentního cyklu jaro 2017. Volné 

vstupenky k prodeji na www.mfc-hlinsko.cz 

 

NA STOJÁKA! 

Pondělí 20. února od 20 hodin 

Multifunkční centrum 

Těšit se můžete na Lukáše Pavláska, Karla Hynka, Daniela Čecha a 

Arnošta Frauenberga. 

Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě 

http://www.mfc-hlinsko.cz/
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MRAZÍK 

Středa 22. února od 17 hodin 

Multifunkční centrum 

Divadelní představení dramatického kroužku při DDM Hlinsko. 

 

BENEFIČNÍ PLES CDS MOTÝL HLINSKO - DS DRACHTINKA 

3.3.2017 

Multifunkční centrum 

 

 
Kapka naděje 

Lenka Svobodová 
 

Čirá a průhledná v dálce se třpytí, 

kapka ta naděje jak vzácné kvítí. 

Nad všechny poklady drahou cenu má, 

spatří ji člověk když už to nečeká. 

Jestli v nic nedoufáš můžeš ji chytit do svých dlaní, 

a možná pomůže splnit ti tvé přání. 

 

Kdo by hledal nenajde ji, 

schovaná je stříbrnou alejí. 

Stříbrná alej za mostem věčnosti stojí, 

kam noha smrtelná vkročit se bojí. 

Tam v temné jeskyňce schoulená čeká, 

a když je potřeba na světlo spěchá. 

 

Zářivá kapička mnoho příběhů skrývá, 
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a stále na nové dost místa mívá. 

Za noci temné luny svit, 

ukáže naději kam třeba je jít. 

Ukáže se však jen na okamžik krátký, 

a rychle spěchá opět zpátky. 
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Volnočasovky (každou středu od 13:30 do 16:30) 

 
1.2.  Debatní a filmový klub 

          8.2.  Ruské kuželky 
           15.2.  Tvoření 
         15.2.  Hokej Pardubice – info u svých KP 
         22.2.  Procházka 

1.3.  Debatní a filmový klub 
 

 

 
FOKUS Vysočina, středisko Hlinsko 

Karla Lidického 1213 
539 01 Hlinsko  

Web: www.fokusvysocina.cz 
Mobilní telefon na vedoucí (Míša Růžičková): 777 151 497 

 
Komunitní tým: 

E-mail: hlinsko@fokusvysocina.cz 
Jana Horynová: 777 151 494 
Lucie Motlová: 725 730 100 

Radka Tkáčiková: 778 701 282 
Marcela Boháčová (peer pracovník): 778 403 864 

 
Dobrovolnické centrum: 

E-mail: dc.hl@fokusvysocina.cz 
Hana Chmelíková:  774 151 489 

 
 


