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První volnočasovkou v lednu byl klasicky debatní a filmový klub.  
Další týden jsme si měli jít zahrát ruské kuželky do domova seniorů. 
Bohužel byl o akci malý zájem, tak jsme ji museli zrušit.  
Třetí únorovou středu jsme měli ovšem akce hned dvě. Klasická 
volnočasovka byla věnována tvoření. Pod vedením Marušky se 
vybarvovaly relaxační mandaly, kterými jsme poté ozdobili chodbu.  
Druhou akcí byla návštěva hokejového utkání v Pardubicích. Za 
našeho velkého povzbuzování se zde utkal tým Pardubic 
s Chomutovem. Bohužel to nebylo moc platné, jelikož Pardubice 
prohrály.  
Další středu jsme měli jít na procházku, ale jelikož vydatně pršelo, 
rozhodli jsme se pro změnu programu a dívali se na film. U toho jsme 
připravovali lístky do tomboly na Benefiční ples.  
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Pokračování z minulého čísla… 

Bradelská sklárna neměla vlastní brusírnu. Sklo se v Bradle jen 

obrušovalo a začisťovalo a celou výrobu odebíraly velké firmy z 

Kamenického Šenova, Boru (Haida), Nižboru a menší brusírny ve 

Studenci a v Libici k dalšímu zdobení, broušení. Chod celé huti 

zajišťoval s otcem syn František a jako úředník a správce statku 

pracoval nejstarší syn Jan. Když v roce 1885 Jan Rückl st. zemřel, byl 

pochovaný na modletínském hřbitově. V jeho díle pokračoval syn 

František a jeho žena Růžena, rozená Vaňková. František Rükl byl 

velmi odborně vzdělaný. Přivedl bradelskou huť k takovému rozkvětu, 

že se dávala za příklad jiným sklárnám v celých Čechách. „Máme to 

jako v Bradle“, znamenalo vrchol dokonalosti. Po dvacetiletém 

provozu sklárny v roce 1886 podnikl skelmistr přestavbu pece. Byla to 

doba velkého výhasu. Přímé vytápění dřevem pod pecí bylo 

nahrazeno topením generátorovým plynem. Byl postaven vysoký 

komín, který odváděl z pece spálené plyny. Tento způsob vytápění se 

používal až do roku 1930, kdy se přešlo na vytápění uhelným plynem. 

V Bradle se vyrábělo převážně brusné křišťálové sklo. Ale počátkem 

20. stol. se vyrábělo také sklo měkčí – sodné, z něhož se zhotovovaly 

džbány, nádoby na potraviny, mísy a různé druhy nápojových skel. 

Sklo se vyrábělo i barevné, obzvláště vrstvené, opálové, mléčné, 

zlatorubínové. Skelmistr Jan se o své zaměstnance dobře staral. V 

začátcích jeho žena paní Anna vařila pro všechny skláře, ti pak jedli u 

nich v domě u jednoho dlouhého stolu. Nechal pro ně postavit byty – 

přední a zadní chalupu, byty na návsi tzv. Bída a pro mistry Blahobyt. 

Také jim propůjčoval hostinskou živnost v hostinci „Na statku“, 

přiděloval jim určitou výměru svých polí, dostávali dřevo apod. 
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Zpočátku pracoval se svými druhy u pece, nikdy se nad ně 

nevyvyšoval, byli jedna velká rodina a Jan byl pro skláře Zpravodaj 

Horního Bradla a místních částí 25 jejich „pantatínek“. Jeho syn 

František pokračoval i v této činnosti. Do nemocenské pokladny vložil 

pro své zaměstnance 500 zlatých pro podporu sklářům v nemoci a ve 

své závěti ustanovil jistinu 500 zlatých s tím, že vždy v den svého úmrtí 

(16.ledna) rozdá z ní modletínský farář úroky chudým. Po Františkově 

smrti 16. 1. 1892 se dědictví ujímá jeho žena Růžena, která se starala 

o provoz a rozvoj huti i obce. Jejím úmrtím odešla generace 

zakladatelů sklářství v Bradle. Dalším pokračovatelem byl syn Antonín. 

Vedením sklárny se ujal až po návratu z vojenské služby. Oženil se s 

Josefou Sázavskou a narodili se jim tři synové Antonín, Jan a Václav. 

Antonín se staral o dobrý chod sklárny a o její rozvoj. Z bývalého 

stupníku nechal zřídit vlastní elektrárnu, která vyráběla elektrický 

proud pro huť, dům, statek i kapli. A tak se v roce 1905 v těchto 

prostorech rozzářila elektrická světla. Odpadlo i ruční řezání dřeva a 

začala se používat elektrická pila. Druhý den po vyhlášení války v roce 

1914 odešel Antonín na frontu. Již od začátku září byl nezvěstný. Padl 

na frontě v Haliči. Práce ve sklárně byla v době války zastavena. 

Obnovena byla až v roce 1919. Vedením sklárny až do dospělosti 

Antonínových synů byli pověřeni pan Adler a pan Náprstek. Potom se 

vedení ujal nejstarší syn 

Antonín Rükl a bratři Jan a 

Václav mu pomáhali. 

Pracovalo se však pouze pět 

let do roku 1931 a výroba se 

zastavila. Byly ještě snahy o 

znovuobnovení výroby skla, 

nebo zavedení náhradního programu výroby optického skla, střídaly 

se pronájmy s opětovným uzavřením, ale prosperitu sklárny to 
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nevrátilo. Po válce v roce 1945 byla v polovině října opět zapálena pec 

s předpokladem obnovit sklářskou výrobu. Ale bohužel. 28. října 1945 

vyšel dekret o znárodnění podniků a o bradelské sklárně bylo 

rozhodnuto, aby byla trvale zastavena, jelikož „její další trvání není ve 

veřejném zájmu“. A tak sklárna, která pracovala osmdesát let, v únoru 

1946 natrvalo zanikla. 3. ledna 2017 uplyne 150 let ode dne, kdy byla 

poprvé zapálena pec v Rüklově sklárně v Dolním Bradle. Škoda, že její 

plamen vyhasl.  

Příspěvek od Jakuba Jančárka 
 
 
 

 

1.2.2017 

Téma: Program na březen 

           Výstup: Návrhy: bowling, stolní hry, stolní tenis, procházka + 

muzeum 

Téma: Březnová volnočasovka „navíc“ – výlet do Pardubic: prohlídka 

historického centra, kino 

           Výstup: Datum a program upřesníme během února. Případní 

zájemci se můžou hlásit svým KP. 

Téma: Výběr peněz na společné dárky k narozeninám           

Téma: Podepisování souhlasu s fotografováním 
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Hana Marie Körnerová 

Stanice odložených lásek 

Příběh dvou kamarádek Laděny a Kamily, které pocházejí ze stejné 

malé vesničky na břehu Labe, kam se také v průběhu života neustále 

vracejí. Jejich osudy se odehrávají v kulise událostí sedmdesátých, 

osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. Lásky šťastné i 

nešťastné, manželství vydařená i nevydařená, průšvihy, trapasy i 

humorné historky... 

Román o tom, jak ustát životní kotrmelce, nezbláznit se, oprášit 

kolena, na která tě život dostal, vstát a jít zase dál. 

 

Hana Marie Körnerová 

Heřmánkové údolí 

Strhující příběh ženy, které osud původně rozdal horší kartu než 

jiným. 

Byla silná, ačkoli si svou sílu neuvědomovala, a statečná, ačkoli o 

statečnosti nikdy nepřemýšlela. Dokázala najít obyčejné lidské štěstí i 

v tvrdé době a ještě tvrdších podmínkách. Přesto se nikdy necítila 

odstrčená či o něco ochuzená a dokázala prožít svůj život naplno. 

Sedmnáctiletá Anna přijíždí do ČSSR, do krajiny, kterou zná jen 

z vyprávění, ale která se v jejích představách jeví jako země zaslíbená. 

Neumí řeč a příbuzné zná jen z fotografií. Přesto doufá, že u nich 

najde nový domov - jedinou jistotu v nejistém světě, který ji 

obklopuje. Po příjezdu na místo se ale dovídá, že všechno je jinak. Ze 



3/2017 

7 

 

dne na den se ocitá v nádherné, ale téměř vylidněné krajině Českého 

Středohoří, s mužem, o němž ve skutečnosti nic neví... 

Příspěvek od Dany Ročňákové. 

 

Marie Podešvová 

Jen jednu růži 

Výběr svých nejlepších povídek posílá spisovatelka Marie Podešvová 

svým stálým, věrným a početným čtenářům v novém svazku, jemuž 

dala poetický název Jen jednu růži. Najdeme tu některé, které byly 

obsaženy v dnes již čtenářsky nedostupných svazcích. U nás na 

Kotárech, Setkání a Prsten, ale i povídky nové, jimiž stále 

obdivuhodně aktivní spisovatelka vypráví příběhy z prostředí svého 

druhého domova – Valašska. V povídkách Marie Podešvové je ukryto 

mnoho pozvání a mnoho důvěrné znalosti tohoto kraje, jehož 

romantickému kouzlu podlehli i jiní umělci, spisovatelé, malíři, 

muzikanti. Jsou to příběhy, jež napsal život takový, jaký se tu kdysi žil. I 

dnes již, téměř zapomenuté příběhy o křehkosti lidského citu i o 

hrubé síle, příběhy lehké jako krajkoví nevěstina čepce i příběhy těžké 

jako byla bída tohoto kraje. V každém z nich je uložen jeden tón, který 

slyšelo citlivé ucho prozaičky na cestách po pádolech a vrchách, jež 

zvučely velebností lesa a údery dřevorubeckých sekyr. Dohromady 

pak ty tóny tvoří nezapomenutelnou píseň kraje. Píseň, kterou zpívali  

lidé v těch povídkách, jež vytvářejí příběhy minulé, a i píseň kterou 

zpívají jejich vnukové a synové v příbězích našich dnů. 

Příspěvek od Helči Paulusové 
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 Kulturní akce na Hlinecku – březen 2017 

 

3. března -  9. dubna  

Městské muzeum a galerie 

PAVEL REMAR 

Stromovous 

Soubor fotografií pořízených autorem v původních pralesních 

porostech Železných hor či rodné Vysočiny. 

KATEŘINA ŽÁKOVÁ 

Keramika - kamenina, užitková i ozdobná, ručně točená na hrnčířském 

kruhu, každý kus originál, ručně zdobená vyškrábanou technikou.  

Otevřeno: Út – Ne  9 – 12, 13  – 16 h 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA 

Středa 8. března od 17 h  

Multifunkční centrum 

Veřejnost je srdečně zvána.  

 

OTHELLO (Východočeské divadlo Pardubice) 

Čtvrtek 9. března od 19 h  

Multifunkční centrum 
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Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu jaro 2017. Volné 
vstupenky v hodnotě 300 Kč v prodeji na www.mfc-hlinsko.cz  

 

NOVINKY V ČESKÉM A ŠVÝCARSKÉM PODZEMÍ 2016 

Úterý 21. března od 18 h 

 Multifunkční centrum 

Poutavé vyprávění Ladislava Lahody, prezidenta CMA – společnosti 
pro výzkum historického podzemí, vás zavede do starých dolů, 
opuštěných tunelů, válečných pevností i podzemních továren.  
Vstupné 60 Kč. 

 

HLINECKÁ NOTA  

Úterý 28. března  

Multifunkční centrum 

ZŠ Resslova Hlinsko a Matěj Voda pořádají pěveckou soutěž pro žáky 
1. - 9. tříd hlineckých škol a nižších tříd Gymnázia K.V. Raise Hlinsko. 
Vstupné dobrovolné. Přijďte podpořit naše pěvecké talenty! 

 

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 

http://www.mfc-hlinsko.cz/
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Koláče – po zadělání se hned dělají 

 

½ kg selské (hladké) mouky, 2 vanilkové pudinky, 2 vanilkové cukry 

Kvásek: 6 dkg cukru, kostka droždí, 260 ml mléka, zadělat s ostatními 

surovinami a hned dělat koláče, mor. koláče, moc dobře se to dělá! 

Ostatní suroviny: 2 žloutky, špetka soli, 200 ml oleje. 

 

Eskymo řezy         

 

2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek cukru krupice, 1 hrnek kokosu, 1 hrnek 

mléka, ½ hrnku oleje, 3 vejce, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, 1 

lžíce kakaa 

Krém: ½ l mléka, 2 kokosové pudinky, cukr dle chuti – uvařit,                                                                                

1 máslo, zakysaná smetana; máslo vyšleháme a po lžících přidáváme 

pudink a smetanu 

Na vystydlý korpus natřeme krém a posypeme kokosem nebo 

pocákáme rozpuštěnou čokoládou. 

 

Příspěvky od Dany Ročňákové 

 

 

 

„Život znamená snít.“    Schiller 

„Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet.“    Byron 

„Svět je hezký a stojí za to o něj bojovat.“    Hemingway 

„Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho v té či oné 

chvíli třeba.“ 
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 „Až Ti bude úzko otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za 
zády.“ – Jan Werich 
„Život není utrpení ani blaho. Život je prázdné plátno a člověk musí 
být velmi dovedný.“– Osho 
„Jsou okamžiky, kdy stojí za to podstupovat riziko a dělat šílené věci.  
– Paulo Coelho 
„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, 
jaký mu dáme.“– Seneca 
 „Ten, kdo chce mít něco, co ještě nikdy neměl, bude také muset 
udělat něco, co ještě nikdy neudělal“– Nossrat Peseschkian 
„Život vám dává přesně to, co od něj očekáváte.“– Christian Godefroy 
„Jít do neznáma je lepší než zůstat tam, kde nic není.“– Spencer 
Johnson 
„Kdo se nemění, nemůže růst. Kdo neroste, jako by nežil.“– Gail 
Sheehy 
 
Zdroj: Dana Ročňáková + http://citaty.net  
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Volnočasovky (každou středu od 13:30 do 16:30) 

 
1.3.  Debatní a filmový klub 

          8.3.  Bowling 
           15.3.  Stolní hry 
         22.3.  Stolní tenis 
         29.3.  Procházka, galerie 

5.4.  Debatní a filmový klub 
 

Koncem března si uděláme výlet do Pardubic. Navštívíme historické 
centrum, obchodní centrum a kino. Bližší informace dodají klíčové 
pracovnice v průběhu března. 

 

 
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 



 

 

 
 


