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JARNÍ HRÁTKY

VELIKONOČNÍ OBCHŮZKY se stejně jako v loňském roce neuskuteční. Atmosféru svátků ale můžete
nasát při procházce Betlémem. Muzeum v přírodě Vysočina pověsilo na na ploty expozičních objektů
panely, na kterých si budete moci přečíst návody na tradiční jarní hry.Od 7. do 30. dubna si můžete
ověřit svoje znalosti jarních pranostik. Na expozičních objektech budou rozmístěny cedulky s jarními
pranostikami, jejichž znění je zpřeházeno. Podaří se vám je všechny správně spojit?

Termín splatnosti místního
poplatku za komunální odpad
se blíží
Více na straně 2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

5. května 2021

Slovo starosty
„Úspěch dne je
v jeho ránu,
úspěch roku
je v jeho
jaru.“
Nedávno
jsem četl
tohle čínské přísloví
a nějak mi
utkvělo v
hlavě. Uvědomil jsem si,
že zvláště letos jsem moc rád, že konečně
začíná jaro. Že slunce nabírá na
síle, že se mění vzduch.
Mimochodem, přátelé, podařilo
se Vám letos 1. dubna někoho
nachytat? Zakřičeli jste si
„Apríl!“? Pokud se Vám to povedlo, jenom dobře. Každé malé
potěšení – třeba aprílové, je v
téhle dlouze podivné době více
než důležité.
Jaro tedy začíná a nás v Hlinsku
čeká kromě jiného i řada dopravních omezení. A bude jich
letos skutečně hodně. Proto,
prosím, dopředu všechny o trpělivost. Máme sice za sebou už
opravu silnice v ulici Družstevní
na sídlišti, ale ty náročnější akce
nás teprve čekají. V centru
města to bude důležitá rekonstrukce kanalizace, pak rekonstrukce ulice Kavánova či Máchova a další.
K čínskému přísloví, které jsem
zmínil, si tedy ještě dovolím
dodat, že úspěch přijde tehdy,
když se nenecháme odradit a
věříme tomu, co děláme. Každý
z nás se totiž už někdy určitě
setkal s lidmi, kteří mají názor
doslova na vše. A většinou negativní. Většinou chtějí právě
jen odradit. V reálném životě
sice zatím nic moc nedokázali,
nic neřídili, nevybudovali, ani
pořádně neodpracovali, ale rozumu mají na rozdávání. Tak
ještě jednou: Jaro, konečně!
Mějte úspěšný duben a děkuji
za podporu. Miroslav Krčil
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Další stavební parcely na Drachtinách
už mají své majitele
Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání jednomyslně
odsouhlasilo a potvrdilo prodej
dalších téměř třiceti stavebních
parcel v lokalitě Drachtiny.
Město Hlinsko zvolilo pro prodej pozemků formu elektronické dražby, která se uskutečnila
na přelomu února a března letošního roku. V těchto dnech
jsou již tedy podepisovány
smlouvy s novými vlastníky,
kteří tak mohou začít s přípravou svých staveb. „Zájem o
parcely mne hodně těší. Vážím
si toho, že lidé u nás v regionu

chtějí bydlet a žít. Moc za to děkuji. Je to pro nás ale také velký
závazek. Musíme se snažit věci
nadále zlepšovat a pokračovat v
investicích do rozvoje města.
Konkrétně lokalita Drachtiny je
svojí polohou, myslím, velmi
atraktivní. Například z pohledu
dostupnosti škol, ale i klidových
zón,“ poznamenal starosta
Hlinska Miroslav Krčil. Práce na
výstavbě sítí na Drachtinách
teď pokračují na plné obrátky a
podle plánu. Letos v létě bude
celý projekt za téměř 50 milionů korun hotový. (red)

Místní poplatek za komunální odpad v roce 2021

Výše místního poplatku za
komunální odpad pro rok
2021 v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hlinsko č.
3/2020, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 660 Kč na
poplatníka a rok. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2021. Při platbách
je, stejně jako v letech minulých, nutno uvádět variabilní
symbol příslušného poplatníka. Poplatek lze uhradit i ve
dvou stejně vysokých splátkách
do 30. 4. 2021 a do 31. 10. 2021.
Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v
obci
b) fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
Od poplatku na dané poplatkové období bude osvobozena fyzická osoba přihlá-

šená v obci, u které bude písemně doloženo, že je:
– umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na
základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy
– umístěna do zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
– umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení
Dále bude od poplatku
osvobozena fyzická osoba
přihlášená v obci:
– která se celoročně (tj. od 1. 1.
do 31. 12.) zdržuje mimo území
České republiky. Pro účely
osvobození je tuto skutečnost
nutno doložit např. čestným
prohlášením (v termínu do 30.
4.). V případě setrvání v zahraničí i v dalším poplatkovém
období, již není poplatník povinen tuto skutečnost znovu dokládat. V případě změny skutečností, tzn. návratu zpět do
místa trvalého pobytu, platí
ohlašovací povinnost dle vyhlášky
– která je čtvrtým a dalším
nezaopatřeným dítětem v ro-

dině (zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře). Pro účely
osvobození je nutné podat žádost (v termínu do 30. 4.) a tuto
skutečnost doložit, a to vždy na
dané poplatkové období
– fyzická osoba přihlášená
v obci, která je zároveň fyzickou
osobou, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
pro jeden takový objekt (stavbu).
Odpovědnost za placení
poplatku:
a) Vznikne-li nedoplatek na
poplatku poplatníkovi, který je
ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti, nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující
jeho jmění, přechází poplatková
povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka. Správce poplatku vyměří poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.
b) U staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo
rodinných domů, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, jsou v případě
spoluvlastnictví spoluvlastníci
nemovitosti povinni platit po-

platkovou povinnost společně a
nerozdílně.
Další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách
města Hlinska:
http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/pravnipredpisy/vyhlasky-narizeni.
Na stránkách města
http: //www.hlisko.cz/
mestsky-urad/formularetiskopisy lze využít formuláře:
– prohlášení plátce místního
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve
věci vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba
– žádost o vrácení přeplatku
na místním poplatku (v případě
odstěhování, úmrtí)
– žádost o povolení splátkového kalendáře na úhradu
dlužné částky (z nezaplaceného
místního poplatku, z nezaplacené pokuty).
V případě jakýchkoli dotazů je možno se obrátit na
správce poplatku – odbor
kancelář tajemníka, úsek
provozně právní (tel.
469 315 314, 469 315 334) nebo na odbor finanční a ekonomický – pokladnu (tel.
469 326 127).
Soňa Pospíšilová,
Odbor kancelář tajemníka
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Gymnázium K. V. Raise
a Støední odborné uèilištì,
Hlinsko, Adámkova 55

26-51-H/01

Elektrikáø
33-56-H/01

Truhláø

VYBAVENÍ ŠKOLY
- osm kmenových uèeben
- laboratoøe chemie a fyziky
- odborné uèebny biologie, chemie a
fyziky
- dvì uèebny výpoèetní techniky
- dvì jazykové uèebny
- tìlocvièna a menší sál, posilovna
- žákovská knihovna
- šatny, bufet, odpoèinkové prostory
pro žáky
- nové dílny pro praktickou výchovu
v rekonstruované budovì
v Polièské ulici

DALŠÍ MOŽNOSTI
A VÝHODY
- prospìchové stipendium
- sociální stipendium
- ubytování pro dojíždìjící studenty
- pøíspìvky na ubytování, dopravu
a stravování

ŠKOLNÍ VZDÌLÁVACÍ
PROGRAM
- støedoškolské vzdìlání s výuèním
listem
- možnost složit maturitní zkoušky
v následném studiu
- po skonèení studia perspektivní
uplatnìní v moderních firmách

PØEDMÌTY
- všeobecné vzdìlávací a odborné
pøedmìty
- praktická výuka v rámci studia
pøímo ve výrobních podnicích

Adresa školy:
Adámkova tøída 55, 539 01 Hlinsko
tel.: +420 469 311 190
e-mail: red@gymhlinsko.cz
www.gymhlinsko.cz
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Rozpis přistavení velkoobjemových kontejnerů v Hlinsku – rok 2021
Duben, září – listopad - rozměrný bioodpad, květen – objemný odpad
datum
Stanoviště

datum

říjen
duben
září říjen
květen
čas přistavení
listopad čas přistavení
rozměrný rozměrný
objemný
rozměrný
bioodpad bioodpad
odpad
bioodpad

Za Drahou

15:30 - 16:30

Tyršova - Fügnerova

17:00 - 18:00

Dukelských hrdinů - Bezručova

18:30 - 19:30

Květná - křižovatka

15:30 - 16:30

Ležáků - u garáží

17:00 - 18:00

Raisova - Purkyňova

18:30 - 19:30

Rokycanova

15:30 - 16:30

Táborská

17:00 - 18:00

Vinohradská č.p. 488

18:30 - 19:30

Vinohradská - garáže

18:30 - 19:30

Olšinky - č.p. 942

15:30 - 16:30

Pod Tvrzí ( u stadionu )

17:00 - 18:00

Nad Parkem

18:30 - 19:30

Jungmannova - most

15:30 - 16:30

Jungmannova - zbrojnice

15:30 - 16:30

Na Řekách

17:00 - 18:00

15.30 – 16.15
6.

20.9.

13.10.

16.45 – 17.30
15.30 – 16.15

7.

21.9.

14.10.

16.45 – 17.30

8.

22.9.

15.30 – 16.15
15.10.

16.45 – 17.30
18.00 – 18.45

22.9.
9.

23.9.

.

15.30 – 16.15

18.10.

16.45 – 17.30

12.

19.10.

15.30 – 16.15
16.45 – 17.30

12.

24.9.

19.10.

18.00 – 18.45

15:30 - 16:30

Kouty - trafostanice

17:00 - 18:00

Kouty - č.p. 67

17:00 - 18:00

Kouty - bytovky

18:30 - 19:30

Karlova - Máchova

15:30 - 16:30

Máchova - Taussigova

17:00 - 18:00

Rubešova - park

18:30 - 19:30

Resslova - Palackého (křižovatka)

15:30 - 16:30

Taussigova - Palackého

17:00 - 18:00

ČSA - Jiráskova

18:30 - 19:30

Purkyňova - Nade Mlýnkem

15:30 - 16:30

ČSA - kostel

17:00 - 18:00

16.45 – 17.30

Družstevní - slepá ulice

18:30 - 19:30

18.00 – 18.45

Stráněnská - nahoře

15:30 - 16:30

Stráněnská - dole

15:30 - 16:30

Na Drahách - DTJ

17:00 - 18:00

Hálkova

18:30 - 19:30

Smetanova - Českobratrská

15:30 - 16:30
18:30 - 19:30

Slavíčkova - na konci

15:30 - 16:30

Rataje - č.p. 947

17:00 - 18:00

Čertovina - obchod

18:30 - 19:30

Čertovina - konec

18:30 - 19:30

Blatno č.p. 39

15:30 - 16:30

Blatno (Homolkovi - křižovatka)

17:00 - 18:00

Blatno - kampelička

18:30 - 19:30

Chlum - zastávka

15:30 - 16:30

Chlum - zbrojnice

17:00 - 18:00

Srní - zbrojnice

18:30 - 19:30

Srní - náves

18:30 - 19:30

Zahrádkářská kolonie Rataje

15:30 - 16:30

Zahrádkářská kolonie Čertovina

17:00 - 18:00

Zahrádkářská kolonie Na Stráni

15:30 - 16:30

Zahrádkářská kolonie Drachtiny

17:00 - 18:00

13.

18.00 – 18.45

18:30 - 19:30

17:00 - 18:00

12.

19.15 – 20.00

Nejedlého

Veleslavínova

11.

18.00 – 18.45

Třebízského - garáže

Klicperova - parkoviště

10.

18.00 – 18.45

13.

13.

27.9.

27.9.

20.10.

14.

19.15 – 20.00
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30

17.

18.00 – 18.45
20.10.

19.15 – 20.00
15.30 – 16.15

14.

29.9.

21.10.

16.45 – 17.30

18.

18.00 – 18.45
15.

30.9.

22.10.

15.30 – 16.15
16.45 – 17.30

19.

18.00 – 18.45
16.

1.10.

19.

25.10.

26.10.
4.10.

19.

15.30 – 16.15

15.30 – 16.15
16.45 – 17.30

26.10.

20.

21.

18.00 – 18.45
19.15 – 20.00
15.30 – 16.15

20.

5.10.

27.10.

16.45 – 17.30

24.

18.00 – 18.45
21.

6.10.

15.30 – 16.15
29.10.

16.45 – 17.30
18.00 – 18.45

6.10.

25.

19.15 – 20.00
15.30 – 16.15

22.

7.10.

1.11.

16.45 – 17.30

26.

18.00 – 18.45
23.

8.10.

15.30 – 16.15
2.11.

16.45 – 17.30
18.00 – 18.45

8.10.

19.15 – 20.00

26.

11.10.

3.11.

27.

12.10.

4.11.

27.
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Činnost muzea nespočívá jen v pořádání výstav
Během loňského i letošního
uzavření Městského muzea a
galerie Hlinsko z důvodů vládních protiepidemických opatření se často setkáváme s udivenými dotazy typu: „Vy chodíte do práce?“ nebo „Co tam děláte, když je zavřeno?“
Činnost instituce typu muzea
nebo galerie není zdaleka jen o
pořádání výstav, i když je to
jedna ze stěžejních činností.
Řadu dalších aktivit, které jsou
stanoveny nejen Zřizovací listinou, ale také Zákonem č.
122/2000 o ochraně sbírek
muzejní povahy, je nezbytné
vykonávat i ve chvíli, kdy jsou
výstavní prostory veřejnosti
uzavřeny, jako je tomu bohužel
v současné době. Jsou to aktivity vycházející ze samotné podstaty sbírkotvorné instituce,
kterou muzeum nebo galerie je
a jejíž sbírka je zapsaná v tzv.
Centrální evidenci sbírek. Jedná
se v prvé řadě o vytipovávání a
následný sběr potencionálních
sbírkových předmětů, reprezentujících nejen historii, ale i
dobu současnou. Takový sbírkový předmět, ať už je to fotografie, plakát, kniha, obraz, socha, průmyslový výrobek, či
dokumentace nějakého jevu či
skutečnosti na paměťových
nosičích, musí být řádně katalogizován a následně zaevidován do příslušné podsbírky.
Předmět je tak zapsán do přírůstkové knihy, vystaven je o
něm interní doklad a především
evidenční karta, ve které je zachycena co nejobsáhlejší průvodní dokumentace, tedy původ, historie, autorství, vlastnictví nebo dokumentace místa, odkud předmět pochází.
Součástí jsou také údaje technického charakteru jako rozměr, materiál a také jeho stav a
případná potřeba restaurátorského nebo konzervátorského
zásahu. Předmět musí být následně uložen za adekvátních
podmínek. Městské muzeum a
galerie Hlinsko má ve svých
bohatých sbírkách zhruba 45
tisíc kusů sbírkových předmětů,
od těch největších jako tkalcovský stav, sochy, nebo třeba
soustruh na výrobu dřevěných
hraček, až po ty nejmenší, např.
mince, odznaky, či drobné nerosty. Zmiňovaný muzejní zákon ukládá povinnost, aby každý sbírkový předmět prošel

jednou za 10 let takzvanou inventarizací. Jde o fyzickou kontrolu daného sbírkového předmětu a jeho porovnání se záznamem v evidenci. Sleduje se
především stav předmětu a případná potřeba změny uložení
nebo restaurování. Inventarizace sbírkového fondu je tak
nikdy nekončící průběžnou
činností. Konzervování a restaurování je další okruh aktivit, kterým je věnována pozornost. Drobnější a technicky
méně náročné konzervování
probíhá v muzeu a galerii, na
složitějších restaurátorských
zákrocích už spolupracujeme s
externími odbornými pracovníky, dle aktuálních finančních
možností. Ruku v ruce s inventarizací jde také proces postupné digitalizace, tedy profesionální nafocení, případně detailní naskenování daného
sbírkového předmětu.
Také příprava výstav je poměrně náročným procesem a je
nezbytné všechny náležitosti
rozvrhnout se značným časovým předstihem. Důležitá je
příprava koncepce výstavy, následují žádosti a smluvní zajištění zápůjček z jiných institucí,
zajištění pojištění zapůjčených
předmětů a uměleckých děl a
také naplánování často logisticky komplikovaného transportu z mnoha míst po celé ČR.
Zároveň se pracuje na propagačních materiálech jako pozvánky, plakáty a katalogy k
výstavám. Ty opět vznikají s
nutným časovým předstihem. O
to smutnější je pak situace, kdy
musejí být předčasně ukončovány, nebo nemohou být aktuálně vůbec otevřeny. I za sou-

časné situace ale nemůžeme na
plánování výstav rezignovat,
abychom byli připraveni ve
chvíli, kdy se kulturní zařízení
budou moct opět otevřít veřejnosti. V současné době navíc
připravujeme on-line prohlídku
stálé expozice krajinářů nejen
Hlinecka PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU a pracujeme také na několika publikacích.
Období uzavření muzea a galerie jsme na jaře minulého roku
využili navíc například k vyklizení půdy pro připravovaný
projekt depozitáře. Při té příležitosti byla kompletně uklizena
a přerovnána druhá půda v galerii, kam byly přemístěny
předměty z půdy první. Úklid
půdy přinesl také několik překvapení, v čele s dvojicí
zmuchlaných pláten, v minulosti vyříznutých z rámu a nacpaných za jeden z trámů. Jedná
se o dva černobílé portréty Karla
a Terezie Adámkových (viz foto),
provedených technikou olej na
plátně a jejichž autorem je akademický malíř Karel Šťastný
(1865-1935), působící v Litomyšli. Obrazy se v současné době restaurují a do budoucna budou součástí stálé expozice rodiny Adámkových v muzeu. Během jara následovala kompletní
desinfekce prostor muzea i galerie. S předstihem byla připravována letní výstava KAREL LIDICKÝ, pro niž muselo být opraveno a nově natřeno velké
množství soklů a podstavců, dále bylo pro výstavu odborně čištěno několik desítek soch a
plastik. Jedna místnost ve sklepě
galerie byla vyhrazena a připravena pro přehledné uskladnění
vydaných publikací a katalogů.

Přes léto se nám naštěstí podařilo výstavu Karla Lidického a
především 61. ročník Výtvarného Hlinecka uspořádat bez výraznějších problémů v plánovaných termínech a za sice nižší, ale přesto potěšující návštěvnosti. Naproti tomu musela být jarní výstava JAN
HONSA – sedlák s paletou přesunuta na letošní rok a ani letos
bohužel není jasné, zda-li se ji
podaří uspořádat. O něco lepší
osud potkal podzimní výstavu
malíře Adama Kašpara, která
byla ale otevřena pouhých 21
dní. Výstava Vincence Červinky,
plánovaná na zimu, byla nakonec přesunuta na rok 2022.
Podzimní uzávěru jsme využili k likvidaci výstavy soch
Karla Lidického. Při manipulaci
s plastikami bylo přistoupeno k
jejich kompletnímu profesionálnímu nafocení-digitalizaci.
Před jejich uklizením do sklepního depozitáře byla místnost
kompletně přeorganizována,
uklizena a doplněna regály. Na
jednotlivé sochy byly následně
ušity na míru textilní potahy
pro jejich bezpečnou manipulaci i zabránění usazování prachu. Připravována byla výstava
STOLETÉ LYŽE v muzeu. Pro
výstavu bylo ošetřeno několik
dřevěných saní a párů lyží proti
červotoči. Stejným ošetřením
prošlo také několik historických
dřevěných rámů na obrazy. Závěr roku patřil dokončování zápisu sbírky hraček. Od podzimu
jsme zintenzivnili spolupráci s
místní kabelovou televizí při
natáčení videí o zajímavých
exponátech a jejich uveřejnění
v TV a na internetu. Počátkem
roku 2021 jsme vlastními prostředky přeorganizovali kancelář v galerii. Vzhledem k ohrožení výstavy STOLETÉ LYŽE
jsme se pustili alespoň do přípravy publikace se stejným názvem, která je aktuálně k dispozici např. na e-shopu webu
www.mmghlinsko.cz.
Závěrem nezbývá než vyjádřit naději, že se výstavní prostory muzea i galerie brzy otevřou návštěvníkům a že zmiňované aktivity budou opět ve
stínu pořádání kvalitních výstav, ale i dalších kulturních, či
vzdělávacích akcí.
Martin Horák, ředitel
MMG Hlinsko
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Úspěchy ZUŠ Hlinsko v „Době covidové“

Naše společnost v současnosti
prochází těžkým obdobím, kdy
téměř každý jedinec a každá
organizace počítá škody za minulé období a odhaduje, jaké že
by snad ještě mohly být ty budoucí. Také Základní umělecká
škola v Hlinsku každodenně
řeší, jak nejlépe projít touto
těžkou dobou. Motivovat děti
ke spolupráci a udržet jejich
zájem o sebevzdělávání, je při
distanční výuce s pokračujícím
časem stále větší problém. Vláda správně pochopila, že učit
začátečníky – prvňáčky
distančně, je prakticky nemožné a aspoň po nějakou dobu jim
dovolila přístup do škol. Bohužel se tak trochu zapomnělo, že i
my v ZUŠkách máme svoje začátečníky, které máme naučit
například: jak se drží housle, jak
se pokládá ruka na klaviaturu,
jak správně foukat do flétničky
nebo jak správně držet štětec, či

tužku. Věřte, že je to úkol téměř
nadlidský. Přesto učitelé ZUŠ
Hlinsko situaci zvládají a
distanční výuka dál velmi
úspěšně pokračuje.
Slovo „úspěšně“, jsem použil
zcela záměrně. Máme za sebou
období přijímacích zkoušek na
střední školy s uměleckým zaměřením. Každoročně jsou mezi
našimi absolventy úspěšní
uchazeči o tato studia. Ani doba
nejrůznějších omezení normálního života nepřerušila tradici dobrých výsledků žáků naší
školy u přijímacích zkoušek.
Chtěl bych tedy pogratulovat
žákům a za přípravu poděkovat
jejich učitelům. Za výtvarný
obor to jsou ze třídy Jany
Kramperové: Kateřina Boušková, Ema Kramperová a Eliška
Lachmanová. Všechny budou
studovat Design a vizuální komunikaci na SUPŠ Helenín. Ve
studiu hudby budou pokračovat

na pardubické konzervatoři:
Anna Židková ze třídy Ondřeje
Kozderky, obor hra na housle a
ze třídy Markéty Břízové Lucie
Pudilová, obor hra na akordeon.
U posledně jmenované bych
se ještě rád trochu pozastavil.
Lucie Pudilová byla nejúspěšnější uchazečkou, neboť obdržela nejvyšší možné bodové
ohodnocení, jaké může přijímací komise udělit. Tím definitivně potvrdila, že její úspěch ve
světové akordeonové soutěži
při CMA na podzim minulého
roku (o kterém byli vážení čtenáři informováni v předcházejícím období) rozhodně nebyl
ničím náhodným. K tomuto
tvrzení doložíme další důkaz, a
to je účast a především skvělé
výsledky žáků z akordeonové
třídy Markéty Břízové na mezinárodní akordeonové soutěži
při Britské vysoké akordeonové
škole. Tato soutěž proběhla

v minulých týdnech on-line. Při
účasti desítek soutěžících z celého světa od Číny přes Rusko,
Polsko, Spojené království,
Francii až po Jihoafrickou republiku, byli výsledky čtyř žáků
akordeonové třídy ze ZUŠ Hlinsko zcela nepřehlédnutelné.
V kategorii Klasik do devíti let
získali Mikuláš Bříza a Vít Bárta
bronzové pásmo. V kategorii
Klasik do dvanácti let získala
stříbrné pásmo Daniela Váňová.
Výše zmíněná Lucie Pudilová
opět nechybí v tomto výčtu,
když v kategorii Varieté do patnácti let získala stříbrné pásmo.
Závěrem mi dovolte vyjádřit
naději, že probíhající těžké období všichni ve zdraví překleneme a především poděkovat
výše zmíněným žákům a učitelům za skvělou reprezentaci
ZUŠ Hlinsko.
Petr Klas, ředitel školy

Prodloužení platnosti řidičských průkazů
a průkazů profesní způsobilosti řidiče
Nařízením Omnibus II je upraveno v čl. 3 odst. 1 prodloužení
platnosti řidičských průkazů,
kterým uplynula či uplyne
platnost v období od 1. 9. 2020
do 30. 6. 2021 o 10 měsíců od
konce platnosti daného řidičského průkazu.
Platnost řidičských průkazů,
která by v souladu s uvedenými
ustanoveními jinak uplynula
nebo by měla jinak uplynout
mezi 1. 9. 2020 a 30. 6. 2021, po-

važuje za prodlouženou o dobu
10 měsíců od data konce platnosti uvedeného v každém takovém řidičském průkazu (tzn.
že řidičský průkaz, kterému
uplynula platnost např.
dne 5. 12. 2020 je platný do 5. 10.
2021).
Nařízení Omnibus II reaguje i
na skutečnost, kdy v čl. 3 odst. 2
upravuje prodloužení platnosti
i u těch řidičských průkazů, jimž
platnost již jednou prodloužena

byla, tj. znovu jim uplynula či
uplyne v období od 1. 9. 2021 do
30. 6. 2021 se považuje za prodlouženou o 6 měsíců nebo do
1. 7. 2021 podle toho, co nastane
později (tzn. že řidičský průkaz,
jemuž už byla jednou platnost
prodloužena dle nařízení
2020/698 např. do 25. 10. 2020,
tj. platnost v řidičském průkazu
je 25. 3. 2020 je platný do 25. 4.
2021, ale při zohlednění druhé
možnosti je platný až do 1. 7.

2021.) Dále uvádíme druhou
možnost, a to kdy platnost řidičského průkazu uplynula v
souvislosti se zněním nařízení
2020/698 k datu 29. 3. 2021
(platnost v řidičském průkazu je
29. 8. 2020), řidičský průkaz je v
tomto případě prodloužen o
šest měsíců, jelikož tato skutečnost nastane později než
datum 1. 7. 2021 a je tudíž platný
až do 29. 9. 2021.
(red)
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Odbor investic a městského
majetku má nového vedoucího
Na začátku uplynulého měsíce
proběhla personální výměna na
pozici vedoucího odboru investic a městského majetku MÚ.
Dosavadní vedoucí odboru Ing.
Jaroslav Dvořák, který v této
funkci z důvodu odchodu do
důchodu končí, vedl odbor
téměř 17 let a podílel se tak na
všech významných investičních
akcích ve městě, které se podařilo v tomto období zrealizovat.
Kdo někdy v investiční oblasti
(anebo i v oblasti dotací) působil, jistě ví, o jak náročnou a
zodpovědnou práci jde, kolik
času člověk obětuje, kolik starostí tahle práce s sebou přinese
a že ne vždy se všechno podaří
hned a bez problémů.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych proto Ing. Dvořákovi, i za všechny své kolegy,
tímto způsobem veřejně poděkovat za náročnou a poctivou
práci, kterou pro naše město v

této nelehké oblasti veřejné
správy odvedl.
Do dalších let mu přejeme
zejména pevné zdraví, osobní
pohodu a dostatek energie i času na rodinu a záliby.

jednotlivé procesy uvnitř MÚ,
protože pro město Hlinsko v
nedávné době více než 3,5 roku
pracoval jako investiční referent.

ZKUŠENOST, ZNALOST

Podle mého názoru má náš staronový kolega veškeré předpoklady k tomu, aby obstál i v pozici vedoucího a svěřený odbor
vedl zodpovědně a v duchu týmové spolupráce tak, aby se
postupně podařilo odstranit
některé slabiny v jeho činnosti
a celkově tak zlepšit vnímání
práce odboru v očích veřejnosti.
K tomuto cíli všichni Ing. Duchečkovi přejeme hlavně stálé
zdraví, pevné nervy, spoustu
dobrých nápadů a podporu
spolehlivých a pilných spolupracovníků.

Od 1. března stojí v čele odboru
Ing. Ctibor Ducheček. Do funkce
byl jmenován Radou města
Hlinska na základě výsledků
výběrového řízení především
proto, že je zkušeným odborníkem s jasnou představou o
správném fungování odboru a
důležitosti jeho práce pro rozvoj
města. Vždyť jde o odbor MÚ,
který každoročně hospodaří s
nejvyšším objemem finančních
prostředků a spravuje majetek v
hodnotě více než 1,8 mld. Kč.
Kvalita jeho práce je proto více
sledovaná a ve městě dobře patrná na každém kroku.
Ing. Ducheček také velmi
dobře zná místní podmínky a

Zápis do prvních
tříd základních
škol

ODPOVĚDNÉ VEDENÍ

Marta Nováková,
tajemnice MÚ

Termín zápisů do prvních tříd
školního roku 2021/2022 byl v
Hlinsku stanoven na čtvrtek
22. dubna 2021. Organizace a
průběh zápisů však budou záviset na aktuální epidemické
situaci a platných mimořádných opatřeních.
Vážení rodiče, sledujte od začátku měsíce dubna webové
stránky školy, kterou jste pro
své dítě zvolili, kde najdete podrobné informace. Případné
dotazy vám rovněž zodpoví ředitelství příslušné školy.
Bc. Martin Vtípil,
vedoucí odboru sociálních
věcí, školství a zdravotnictví

Dotace na podporu obcí a spolků
Místní akční skupina Hlinecko
připravila dotační titul pro obce
a spolky ve výši 4,8 mil. Kč.
Od 24. března do 22. dubna

2021 mohou zájemci žádat o
finanční podporu na úpravu
veřejného prostranství, hasičských zbrojnic, kulturních,

spolkových zařízení a knihoven.
Je možné podávat projekty od
50 000 Kč výše, přičemž dotace
činí až 80 % výdajů.
V případě zájmu o dotaci najdete bližší informace na webu
MAS Hlinecko www.mashlinecko.cz pod odkazem Výzvy –

Program rozvoje venkova – výzva č. 5, kde jsou uvedeny i zaměstnankyně MAS, které rády
zodpovědí vaše dotazy.

Kancelář MAS Hlinecko

Děti staví a dospělí fotí

Za účelem podpory kvality
vzdělávání v polytechnických
dovednostech budou děti stavět
miniatury staveb z Hlinecka.
Nejnižší stupně základních škol
a školy mateřské obdržely od
MAS Hlinecko stavebnice Teifoc. Co jsou tyto stavebnice zač?
V podstatě se jedná o zmenšené
materiály pro stavby miniatur-

ních modelů domů. Děti si tak
mohou vytvořit miniaturu domečku od základů až po střechu. Jako motivaci pro jejich úsilí jsme vyhlásili také
meziškolní soutěž „O nejkrásnější stavby z Hlinecka.“
Zatímco děti staví své miniaturní domky, skupina dospělých
tvoří krátká edukativní videa

s regionální tématikou. V čele
tvůrčí skupiny stojí grafik Jaro-

slav Polívka, DiS., díky němuž
vznikají zajímavá videa – posoudit můžete sami na našem
youtube kanálu MAS Hlinecko.
Pokud se chcete také podílet na
tvorbě těchto videí, neváhejte
se obrátit na
cernik@mashlinecko.cz.
Tyto aktivity jsou realizovány
v rámci projektu financovaného
z OP VVV s názvem Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP
Hlinsko II s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000
9503.
Lukáš Černík, projektový
manažer MAP Hlinsko
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Kniha STOLETÉ
LYŽE je již
v prodeji

Knihu můžete objednat na eshopu www.mmghlinsko.cz/publikace a vyzvednutí si
domluvit třeba osobně tzv. přes
okénko v galerii (PO-ST 8-12 h).
STOLETÉ LYŽE, 131 stran, brožovaná s přebalem, vydalo
Městské muzeum a galerie
Hlinsko 2021, cena 120 Kč.

STABILNÍ, MODERNÍ A DYNAMICKY SE ROZVÍJEJÍCÍ
FIRMA HLEDÁ NOVÉ KOLEGY
OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍHO CENTRA

(25.000 – 45.000 KČ/M.)

 znalost teorie obrábění a nástrojů na obrábění
 znalost čtení výkresové dokumentace
 praxe s CNC obráběním je pro nás výhodou, ale rádi zaučíme i šikovného absolventa

PROGRAMÁTOR CNC OBRÁBĚCÍCH CENTER

(30.000 – 38.000 KČ/M.)

 výhodou je praxe v programování CNC strojů
 znalost teorie obrábění a nástrojů na obrábění
 znalost čtení výkresové dokumentace

KONTROLOR V NÁSTROJÁRNĚ

(25.000 – 35.000 KČ/M.)

 znalost čtení výkresové dokumentace, pečlivost
 praxe s měřením je pro nás výhodou, ale rádi zaučíme i šikovného absolventa

Co vám můžeme nabídnout:
 pravidelné informování o výsledcích a plánech na další
období, pravidelná hodnotící zpětná vazba od
nadřízeného, podpora oboustranné komunikace
 docházkový bonus 10 800 Kč ročně
 příspěvek na důchodové připojištění
 dotované závodní stravování
 5 týdnů dovolené

 věrnostní odměny, stabilizační odměny 2x za rok, rychlé
motivační odměny
 příspěvek na sport a péči o zdraví
 výhodné tel. tarify pro zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky
 firemní turistické akce, cyklovýlety
 spolupráce s odbory
 a mnohé další
Poctivě Vás zaškolíme a nablízku Vám vždy bude přidělený zkušený patron.
Mobil: +420 778 979 798 - Ing. Ladislav Mareš, email: personal@chss.cz
www.chss.cz
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Hledáme nové zamìstnance
na obsazení pracovní pozice

STAVEBNÍ DÌLNÍK
Pøivítáme uchazeèe se znalostmi, dovednostmi a kvalifikací
v oboru výstavby komunikací, inženýrských sítí vèetnì zednických
profesí, ale i všechny, kteøí mají zájem o práci v naší spoleènosti.
Nabízíme pøátelskou podnikovou kulturu, zajímavou práci a dobré
hmotné zázemí, širokou nabídku benefitù, velmi dobré ohodnocení
Vaší práce.
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. 723 688 948
tel.: 725 601 953
e-mail: lenka.svobodova@instav.cz e-mail: vladislav.kropacek@instav.cz

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

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

Tìšíme se na léto

Sleva
až 30%
na samozabarvující
sklíèka a loòské sluneèní brýle
Optika Petøíkovi
Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko
Pondìlí - Pátek 8,00 - 17,00, Sobota 9,00 - 11,00
Tel.: 736 535 055 a na
Otevírací dobu si ovìøte na: www.optika-petrikovi.cz
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Soukromá inzerce
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.
Prodám palivové dřevo – smrk, modřín, řezané v 1 m. Cena za 1 m³
600 Kč. Dále prodám palivové naštípané smrkové dřevo, délka 40
cm. Cena za 1 m³ 800 Kč. Lokalita Svratka. Tel.: 721 876 816.
Koupím starožitnou komodu, staré rádio a starou televizi.
Tel.: 721 876 816.
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Sodomka, Wagner, Dvořák, Hanych, Lukášek, Bukáček, Sigmund, Vovsová, Macoun, Porš, Jambor,
Panuška, Bubeníček, Kaván, Fiala, Cína – Jelínek, Němec, Zezula,
Odvárka, Balíček a další. Tel.: 603 294 594.
Hledám podnájem bytu pro mě a pro malého syna, 2+1 nebo 2+kk
nebo 1+1. Prosím nabídněte. Tel.: 725 866 757.
Vyměním větší RD pro více bytů nebo i podnikání v Hlinsku pod
nádražím za menší nejlépe v okrajové části města.
Tel.: 705 279 006.
Pronajmu byt 3+1, 69 m² v Hlinsku, volný od dubna 2021.
Tel.: 725 601 748.
Prodám suché smrkové fošny – tloušťka 5 cm, délka 5 m, šířka 30 –
40 cm, bez suku. Tel.: 469 313 005.
Koupím mladého beránka ovce kamerunské – možná výměna;
srnčí jen čistého chovu, bez barevných skvrn. Tel.: 469 313 005.
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Hlinsku. Nejsme RK. Tel.: 724 357 476.
Prodám téměř nepoužívanou malou kuchyňku – světlé dřevo, 2
závěsné skříňky 100x30hlx60v, 2 stojící skříňky 100x54hlx83v.
Deska pracovní 240 cm včetně levý nerezový dřez s vodovodní baterií teplá i studená voda. Tel.: 603 945 453.

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

duben| 2021
Vzpomínky
Dne 27. dubna 2021 to bude 5 let, kdy
navždy odešel milovaný syn a vnuk,
pan Lukáš BARTALOŠ z Chlumu.
Smutek a bolest v nás zůstává.
S láskou vzpomínají maminka
a babička

Dne 3. března 2021 zemřela po krátké
nemoci paní Marie FRNKOVÁ
(Bořilová). Odešla tiše, bez rozloučení
ve věku nedožitých 90-ti let.
Věnujte jí, prosím, vy, kteří jste ji znali
a měli rádi, alespoň touto cestou tichou
vzpomínku. Přátelé a známí

Dne 1. dubna 2021 by se dožil 100 let
pan František MAREK z Chlumu
u Hlinska.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Dne 25. dubna uplyne smutný rok, kdy
navždy odešla paní Jitka VOKOLKOVÁ
z Hlinska.
S láskou stále vzpomínají Martina,
Michal, Kuba a Marek.

Soukromá inzerce
Daruji za odvoz koberec o rozměrech 3,5 m x 4 m. V dobrém
stavu. Tel.: 728 029 035.
Prodám dětskou postel; propanbutanovou lahev 30 kg;
nový kuchyňský dvoudřez.
Tel.: 721 585 091.
Daruji za odvoz akumulační
kamna M 70AK a M30AK. Výborný stav. Tel.: 720 749 630.
Prodám dětské dívčí kolo. Tel.:
606 276 046

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz
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Příchod jara na Drachtince
Životy nás všech již celý rok
ovlivňuje pandemie Covid-19.
Domov seniorů Drachtinka žije
v mezích opatření životem,
který mají jeho klienti rádi. Zaměstnanci Domova navozují
domácí atmosféru každý den.
K zachování standardního
života a plnohodnotného trávení času jsou nastaveny veškeré dostupné ochranné mechanismy, které chrání obyvatele Domova před nákazou
Covid-19. K preventivním opatřením dochází pomocí pravidelného antigenního testování
zaměstnanců, od 9. března i
pravidelným testováním klientů, které bylo nařízeno vládním
opatřením. Personál je disciplinovaný, nikdo si nedovolí jít do
pracovní směny s nachlazením
nebo jiným projevem „nějakého“ onemocnění. Zaměstnancům se vždy před zahájením
pracovní směny měří tělesná
teplota. Dalším krokem v prevenci proti Covidu je dobrovolné očkování, které zaměstnanci
podstoupili. Očkování na Covid
absolvovalo také 56 klientů.
Zaměstnanci i klienti mají za
sebou již druhou očkovací dávku.
Domov seniorů Drachtinka
patří mezi domovy, které zahájily testování návštěv, aby se

mohly rodiny setkávat se svými
blízkými a nedocházelo tak k
dlouhodobému odloučení. Návštěva v Domově probíhá za
přísných opatření. Před absolvováním návštěvy podstupují
návštěvy klientů, ale i příchozí
dobrovolníci, lékaři antigenní
testování. Každá návštěva musí
mít během svého pobytu v Domově kryty dýchací cesty respirátorem a je jí měřena tělesná teplota a poptávány
symptomy onemocnění. Další
opatření se týká klientů, kteří
absolvují vycházku mimo areál
Domova. Po opuštění areálu
Domova musí klient absolvovat
nezbytnou dobu v karanténě.
V době karantény je ke klientovi přistupováno jako k infekční osobě a jsou u něho sle-

dovány symptomy onemocnění
a dále v časovém rozestupu
prováděny dva antigenní testy.
V případě negativních výsledků
u obou testů je od karantény
ustoupeno.
K životní pohodě klientů přispívá a je hojně využíván „Ježíškovský“ dárek rehabilitační
přístroj Thera Treiner tigo.
Přístroj Thera Treiner tigo
umožňuje buď pasivně s podporou motoru, nebo aktivně
proti brzdnému odporu procvičovat nohy nebo horní část těla.
Dále přístroj může pomocí motoru aktivovat zbytkovou svalovou sílu člověka. Výhodou
Thera Treineru je, že cvičení
může probíhat přímo z invalidního vozíku.
Pořízení přístroje je výsled-

Jak by třídění odpadu vypadat nemělo

kem vlny štědrosti organizací a
lidí, kteří jsou nakloněni poslání sociálních služeb. Nákup rehabilitačního přístroje finančně
podpořili paní Vlasta Domáčková z Hlinska, paní Jiřina Pocková, společnosti HARTMANN
– RICO a.s. Brno a MSM, spol.
s r.o. Příbram, dále obce Herálec, Jezbořice, Jeníkov, Miřetice,
Slavětín a anonymní dárci, kteří
odeslali své peníze na sbírkový
účet Drachtinky nebo vložili do
sbírkové kasičky. Všem dárcům
ze srdce děkujeme.
Klienti Domova jsou nyní ve
velkém očekávání jara a Velikonoc. Oslavy jara umocňuje
v Domově výzdoba Perníkové
vesničky, kterou Domovu zprostředkovala paní Ilona Vojancová a Muzeum v přírodě Vysočina Hlinsko. Perníčky napekla
vítězka soutěže Peče celé Česko
paní Petra Burianová. Obě dámy
přislíbily Domovu další spolupráci, na kterou se moc těšíme.
S novou nadějí vyhlížíme
slunné roční období, nové zážitky, procházky v parku
Drachtinky a sluníčko, které je
pro nás zdrojem energie
a radosti.
Miroslava Kábelová,
ředitelka Domova seniorů
Drachtinka

Z redakční pošty
Písnička dvou žákyň 5.A Základní školy Smetanova Hlinsko, která je napadla vzhledem
k současné situaci a nutnosti
online výuky:
Online škola
Škola začíná,
z postele vysílám,
zvonek ani neslyším.
Je to fakt online,
já chci být offline.
Domi já tě nevidím,
Tery já tě neslyším,
chceme, aby tato online škola
skončila,
konec školy ani nepoznám,
je to děs.

POZNÁTE, o jaký druh odpadu jde
– papír nebo plast?

KANYSTRY OD OLEJŮ nejsou
běžným plastem, patří do nebezpečného odpadu.

ANI SKLO nebo znečištěný polystyren do plastů nepatří.

Dominika Rychlá,
Tereza Navrátilová, žákyně
5.A ZŠ Smetanova Hlinsko

12| Hlinecké noviny

duben| 2021

Roste nám v Hlinsku nová Kvitová?
Nyní 15letá Majda Smékalová
sportuje a hraje tenis již od raného dětství. V současné době
hraje za TK AGROFERT Prostějov, kam z Hlinska přestoupila v
r. 2018. Reprezentuje Českou
republiku v kategorii starších
žákyň a také soutěží již za dorostenky. Organizované soutěže
hraje od r. 2010 v malebném
Hlinsku (minitenis, babytenis
ap.), kde na místních sportovištích byli jejími trenéry kromě
otce Pavla samozřejmě Tereza
Wasserbauerová a Bohouš
Štěrba junior, kteří postupně
poznali, že Majda má veliký
přirozený talent a toto rozvíjeli
s grandiózní vervou a chutí.
Zvláště trenér pan B. Štěrba se
naší naději věnoval nejvíce.
Dívka patří mezi 4 nejlepší na
žebříčku starších žákyň, v roce
2020 se stala dokonce mistryní
republiky v této kategorii. Zabojovala si i úspěšně za reprezentaci ČR dívek do 14 let na
Mistrovství Evropy družstev
v Rakovníku „Winter CUP
2020“ se spoluhráčkami S. Bejlek a L. Urbanovou. Postupně
porazily Polsko, Francii, Německo a ve finále Rusko 2:1 na
zápasy. Ze samostatných úspěchů na tuzemských a zahranič-

ních podnicích můžeme jmenovat v předešlé době třeba 2.
místo na turnaji v rakouském
Kufsteinu, špičkový turnaj v
Milovicích vyhrála a na silně
obsazeném turnaji hráček do 14
let ve francouzském Essonne
postoupila až do čtvrtfinále. V
roce 2020 Majdě patřilo 18.
místo na světovém neoficiálním žebříčku hráček do 14 let.

Tento rok si také radostně zahrála na prestižní Pardubické
Juniorce, kde podlehla ve 2. kole
nasazené hráčce. V minulosti
sem jezdili i příznivci tenisu
všeho druhu z Hlinska třeba
podporovat další hlineckou naději Adélku Wasserbauerovou.
Majda zde může jako hráčka
ještě sbírat tenisové zkušenosti
a jistě i poháry další 4 roky.

Dala si pro další sezonu a budoucnost cíl udržet se v juniorské reprezentaci a také se třeba
dostat do pořadí 500 na světovém žebříčku juniorek. Úspěšné
prvořadé studium na Sportovním gymnáziu J. Wolkera v
Prostějově bude jistě patřit k
tenisovému působení v tomto
městě.
Rodiče Pavel a Andrea dělají
všechno pro to, aby Majda měla
spoustu perfektních podmínek
k rozvoji nejen tenisové osobnosti mladé hráčky, podporují ji
finančně, fyzicky i psychicky a
příležitostně také shánějí
sponzorské prostředky z řad
kamarádských podnikatelů a
firem, protože jak jistě všichni
víme – tenis je náročný sport po
všech stránkách, a proto děkují
předem za případné další podpůrné signály do budoucna,
které jsou důležité rovněž i v
udržení se v širokém spektru
seniorské reprezentace. Závěrem přejeme této sympatické
mladé hráčce z našeho města
pevné zdraví do další tenisové
činnosti, radost ze hry a nové
zkušenosti ve škole, na kurtech
i v osobním životě!
Š. Bona – Sekce neregistrovaných
tenistů Hlinsko

Hlinečánek v době vládních
opatření nabídl venkovní hry
Od začátku roku je naše herna v
Hlinečánku pro veřejnost bohužel uzavřena. Proto jsme
v lednu a v únoru připravili
venkovní hry v přírodě. Děti
měly vždy za úkol vyhledat 10
stanovišť připravených tak, aby
byly na vzdálenost od sebe
dobře viditelné. Na konci každé
hry je čekalo 11. zastavení s pokladem plným drobných odměn.
První z řady her byla Tříkrálová šipkovaná pro rodiče a děti,
jejíž trasa vedla od hlineckého
zimního stadionu a pokračovala

parkem nad stadionem.
Další šipkovaná blíže seznámila děti s lesními zvířátky a s
jejich způsobem života v zimě.
Na téměř kilometrové trase
mohly děti se svými rodiči potkat 10 lesních zvířátek s úkoly.
Umístění hry (na cestě k Lázním) usnadnilo dostupnost i
rodičům s kočárky.
Zatím poslední venkovní
hrou byla masopustní šipkovaná. Každé zastavení představilo
jednu z tradičních masek masopustní obchůzky na Hlinecku.
Hru jsme vzhledem k velmi

mrazivému počasí umístili v
parku u Domova seniorů
Drachtinka.
V březnu jsme bohužel
(vzhledem k vládním opatřením) byli nuceni přerušit i tyto
venkovní aktivity. Máme připravené další tematické venkovní hry, až to bude možné,
opět se k nim rádi vrátíme.
Od ledna letošního roku nabízíme novou službu: základní
individuální poradenství pro
rodiny s dětmi. Zprostředkujeme telefonní či emailový kontakt pro naše příznivce hledající

jakoukoliv odbornou pomoc
v oblasti zdraví, psychologických potřeb, finančního či
právního poradenství, volnočasových aktivit na míru apod.
Aktuální informace naleznete
vždy na našem facebookovém
profilu, nebo nás kontaktujte
na telefonním čísle 728 460 403
či prostřednictvím emailu
hlinecanek@email.cz. Informace o nás naleznete i na
webových stránkách www.hlinecanek.cz
Za MC Hlinečánek
Mgr. Lenka Sodomková
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