Hlinsko
Kraj: Pardubický

Okres: Chrudim

Správní obvod: Hlinsko

GPS souřadnice: 49.762132N, 15.907557E

Nadmořská výška: 580 m n. m.

První pís. zmínka: 1349 (672 let)

Počet obyvatel: 9 512

PSČ: 539 01

Adresa URL: www.hlinsko.cz

Současnost obce Hlinsko
Město Hlinsko má dobrou občanskou vybavenost, nachází se zde mateřské a základní školy,
gymnázium, knihovna, kino, středisko pro děti a mládež, jsou zde zajišťěny zdravotní a sociální služby, je
zde řada sportovišť a kulturních stánků.
V novodobé historii se město Hlinsko stalo místním centrem sportu, kultury, průmyslu a čím dál častěji
řemesel, což výstižně dokazuje často používaný slogan „Hlinsko – brána do krajiny tradic". V
posledních letech došlo i k výraznému rozvoji cestovního ruchu. Během každého léta může město
Hlinsko nabídnout návštěvníkům zábavné kulturní i sportovní vyžití.
V zimě na Hlinecku ožívají folklorní tradice v místních zvycích masopustních obchůzek. Maškary mimo
obchůzek v domovských obcích, předvádějí pestrost a krásu svých masek na Veselém Kopci, který je
středem Souboru lidových staveb a řemesel Vysočina. Každoročně se v Hlinsku pořádají Adámkovy
folklorní slavnosti, kterých se účastní soubory nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Hlinsko
reprezentují soubory Vysočan a Vysočánek.
V průběhu druhé světové války vznikají nové podniky s netradiční výrobou. K nejvýznamnějším
patří továrna na zpracování mléka Nestlé a z Prahy přestěhované elektrotechnické závody
Prošvicovy, bývalá ETA. Z menších provozoven nelze opomenout pivovar, který svým výborným ležákem
Rychtář zásobuje široké okolí i specializované restaurace ve větších městech.
Ve městě Hlinsko je také muzeum s expozicí z historie Hlinecka. Návštěvníci zde mohou najít pamětní
síň rodiny Adámků, dozví se o historii školství, řemesel a další zajímavosti. Uvidí ukázky dobových
kostýmů, módních doplňků. V galerii je stálá expozice plastik Karla Lidického, kterou doplňuje výstava
obrazů. Vystavují se zde malíři, kteří se v okolí narodili, nebo na Vysočině tvořili svá díla.
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