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ZIMA ODCHÁZÍ, COVID ZŮSTÁVÁ. Hlinecké svahy plné sněhu nemohly přivítat obvyklé zástupy lyžařů. Jako řada dalších sjezdovek padly za oběť pandemické bezradnosti shora a nedostatku obyčejného selského rozumu. Škoda...

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

Nová odpadová legislativa
aneb důvody pro čipování popelnic
Více na straně 7

6. dubna 2021

Slovo starosty

Lepší je dávat než brát. Myslím,
že na tom se shodneme. Koronavirus bere. Někomu vezme
chuť. Jinému vezme čich. A někdo přijde o oba tyto smysly.
Další z nás přicházejí o iluze, jiní
o jistoty. Ale hlavně, často je v
sázce zdraví a život. To je bohužel fakt.
Co by nám ale rozhodně koronavirus vzít přes všechny ty
složitosti, omezení a zdravotní
trápení neměl, to je chuť do života. Vím, že se to lehce řekne
nebo napíše a mnohem hůř se
to naplňuje v praxi. Vždyť právě
v březnu před rokem nám
všechny ty trable naplno zasáhly do života. I když si virus
samozřejmě připravoval půdu
pro expanzi mnohem dříve.
O to více si vážím třeba toho,
jak velký zájem byl o dalších 31
stavebních parcel na Drachtinách. Je to důkaz, že lidé chtějí v
Hlinsku bydlet a žít. Že tady vidí
svoji budoucnost. A že tedy naše Hlinsko díky tomu budoucnost má. A to je důležité zjištění
právě v této době. Pro mne
osobně je to také důkaz naděje,
kterou si nechci nechat pro sebe, ale kterou mohu a chci předat dál. Protože zkrátka je lepší
dávat, než brát…
Buďme, prosím, silní. Mějte
úspěšný březen, krásné jaro a
děkuji za podporu.
Miroslav Krčil
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Vlastníci lesů mohou žádat Pardubický kraj
o dotaci na těžbu kůrovcového dřeva
Pardubický kraj opět pomůže
menším vlastníkům lesů do 50
hektarů tím, že finančně podpoří těžbu dřeva napadeného
kůrovcem. Zároveň bude v činnosti pokračovat i krajský
kůrovcový kalamitní štáb.
Přestože se situace s šířením kůrovce zlepšila a podle
odborníků by škody v tomto
roce neměly být tak závažné, je
nutné s komplikacemi způsobenými zmíněným škůdcem i
nadále počítat. Právě z toho
důvodu bude pokračovat v činnosti třináctičlenný kůrovcový
štáb. Jeho členy jsou odborníci
z řad zástupců majitelů lesů,
drobných vlastníků lesů, orgánů státní správy lesů, dřevozpracujícího průmyslu, dopravců
a Českého hydrometeorologic-

bránit dalším negativním dopadům kůrovcové kalamity.
S tím souvisí i řešení vodního
režimu v krajině nebo doprava
dřeva a jeho zpracování.

NEZAPOMEŇTE POŽÁDAT

kého ústavu.
„Skutečnost, že nám v posledních měsících výrazně pomohlo počasí a dostatek vláhy,
neznamená, že můžeme zůstat
zcela v klidu. Problém nezmizel.
Naopak, musíme být i nadále

připraveni reagovat na vývoj
situace. Proto jsme navrhli, aby
kůrovcový štáb v činnosti pokračoval,“ uvedl radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.
Hlavním úkolem štábu je

Místní poplatek za komunální
odpad versus tzv. „rekreačky“
Povinnost hradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen „místní poplatek“) mají i
poplatníci, kteří na území města Hlinska (včetně místních
částí) vlastní byt, rodinný dům
či stavbu určenou pro individuální rekreaci, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba (dále „rekreační objekt“).
V takovém případě majitel objektu hradí místní poplatek ve
výši, která odpovídá poplatku za
jednu fyzickou osobu (v roce
2021 je to 660 Kč). V případě, že
je spoluvlastníků objektu více,
jsou povinni platit místní poplatek společně a nerozdílně.
Obecně závazná vyhláška č.
3/2020 o místním poplatku za
komunální odpad osvobozuje
od tohoto poplatku poplatníky,
kteří jsou přihlášeni k pobytu
ve městě a zároveň jsou vlastníky takového rekreačního objektu, a to pro jeden objekt určený k rekreaci. Pokud poplatník vlastní víc takových objektů, je osvobozen od poplatku
pouze za jeden takový objekt.
Každý poplatník, který vlastní

rekreační objekt, má ze zákona
tzv. ohlašovací povinnost, kdy
je povinen správci místního
poplatku ohlásit vznik či zánik
své poplatkové povinnosti, a to
nejpozději do 30 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit poplatek vznikla nebo zanikla (nabytí
nebo převod nemovitosti).
Ohlašovací povinnost se týká i
majitelů nemovitostí, kteří
vlastní pouze jeden takový rekreační objekt. Na stránkách
města Hlinska www.hlinsko.cz
v sekci „úřad“ – poplatky“ je
k dispozici tzv. „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“. Toto prohlášení lze získat i na pokladně Městského
úřadu Hlinsko na Adámkově
třídě 554, Hlinsko.
Vzhledem k blížící se splatnosti poplatku, vyzýváme nyní
majitele rekreačních objektů,
kteří svoji ohlašovací povinnost
dosud nesplnili, aby tak nepro-

dleně učinili. Vyplněné prohlášení zašlete buď na adresu uvedenou v prohlášení, či elektronicky na e-mail:
pospisilova@hlinsko.cz (podepsané, naskenované).
Městský úřad Hlinsko, odbor
kancelář tajemníka, zahájil
v uplynulém měsíci detailní
kontrolu objektů s č.p. či č.e., ve
kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Správce
poplatku je oprávněn, v případě, kdy vlastník rekreačního
objektu neohlásí vznik své poplatkové povinnosti, uložit dle
daňového řádu pořádkovou
pokutu za závažné ztěžování
nebo maření správy poplatku, a
to až do výše 500 000 Kč. Jde o
pokutu za nesplnění registrační,
ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti, stanovené daňovým zákonem nebo správcem poplatku.
V případě dotazů je možno se
obrátit na správce poplatku –
odbor kancelář tajemníka, úsek
provozně právní (tel.
469 315 314 – S. Pospíšilová,
469 315 334 – M. Hubená).
Soňa Pospíšilová,
Odbor kancelář tajemníka

I v letošním roce Pardubický
kraj finančně podpoří malé
vlastníky lesů do 50 hektarů.
„Stále je ještě potřeba likvidovat
škody z minulého roku a zároveň zajistit včas odvoz nově
napadeného dřeva z lesa. Právě
drobní vlastníci jsou ti, kteří
potřebují naši pomoc, aby nečekali a dokázali dostat z lesa
dřevo co nejrychleji, i když situace na trhu je pro ně složitá.
Jejich žádosti o dotace přijímáme do 30. září,“ doplnil Miroslav
Krčil. (red)

Poplatek ze psů

Dovolujeme si upozornit, že se
blíží termín splatnosti místního
poplatku ze psů. Poplatek musí
být uhrazen v termínu do 31.3.
daného roku. Úhradu poplatku
je možné provést buď bezhotovostní platbou případně hotovostní platbou na pokladně
Městského úřadu Hlinsko. Pro
platbu je třeba mít k dispozici
variabilní symbol, příp. čárový
kód. V případě ztráty těchto
údajů bude na požádání správcem poplatku vystaven duplicitní doklad. V této záležitosti
se lze obrátit na paní Bc. Hanu
Dvořákovou (pokladna MÚ),
tel.: 469 326 127, e-mail:
dvorakova@hlinsko.cz.
Zároveň upozorňujeme na
ohlašovací povinnost a vznik a
zánik poplatkové povinnosti
(viz obecně závazná vyhláška
města č. 5/2019, o místním poplatku ze psů).
Odbor finanční a ekonomický
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na celou stránku 20 x 26,4 cm
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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Zápis do prvních tříd základních škol
Ředitelé Základní školy, Hlinsko, Resslova 603, Základní
školy Hlinsko, Ležáků 1449 a
Základní školy, Hlinsko, Smetanova 403, vyhlašují na den
22. dubna 2021 (čtvrtek) zápis
do 1. tříd pro školní rok
2021/2022.
Zápis se uskuteční ve všech
hlineckých základních školách
od 10 do 16 hodin.
U zápisu rodiče předloží:
– rodný list dítěte
– platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz,
pas)
– doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa potřebná pro žádost
o odklad povinné školní docházky dítěte, pokud o odklad

pro své dítě budou žádat
Informace k zápisům dětí
do 1. tříd školního roku
2021/2022
Vážení rodiče,
zápisy dětí do prvních tříd
školního roku 2021/2022 proběhnou ve všech hlineckých
základních školách ve čtvrtek
22. 4. 2021 v době od 10 do 16
hodin.
Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2015. Rovněž se týká
dětí, kterým byl v roce 2020
odložen začátek povinné školní
docházky.
Pokud u svého budoucího
prvňáčka zvažujete odklad
jeho povinné školní docházky, nejlépe abyste měli všechna

k tomu potřebná doporučení
(jimiž jsou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa) v době zápisu již
vyřízena a vzali jste je k zápisu
s sebou.
Za účelem posouzení školní
zralosti se můžete objednávat
již nyní např. v pedagogickopsychologické poradně Hlinsko,
Nádražní 548 (tel. 469 312 934),
abyste vše potřebné vyřídili v
dostatečném časovém předstihu. Je totiž třeba počítat s delšími objednacími lhůtami v pedagogických poradnách.
K zápisu mohou přijít i děti
mladší (narozené do 30. 6.
2016), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní
zralosti. Podmínkou přijetí dí-

těte narozeného v období od
září 2015 do konce prosince
2015 k plnění školní docházky
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou pro přijetí dítěte
narozeného od ledna 2016 do
konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře. Dokumenty je nutné předložit již
při zápisu.
Vzhledem k současné epidemické situaci nevíme, jak bude
zápis v dubnu probíhat. Sledujte proto, prosím, průběžně
webové stránky školy, kterou
jste pro své dítě zvolili.
Bc. Martin Vtípil,
vedoucí odboru sociálních
věcí, školství a zdravotnictví

Projekt Sluneční soustava

Gymnázium K. V. Raise a SOU,
Hlinsko se i přes pokračující
koronavirovou pandemii
v prvním pololetí školního roku
zapojilo do programu Průša pro
školy, jehož cílem je rozšířit 3D
tisk jako běžnou součást výuky
na všech stupních škol.
V rámci tohoto programu vytvářejí učitelé informatiky
z vybraných škol České republiky s pomocí zapůjčených 3D
tiskáren ucelenou databázi
projektů, které naleznou ve
školství využití. Naše škola vytvořila projekt s názvem Sluneční soustava, který těží
z mezipředmětových vztahů
fyziky a informatiky a jehož
výstupem je funkční model,
který zároveň rozšířil inventář
našeho fyzikálního kabinetu.
I když se do programu zapojilo několik stovek škol, byl
projekt našeho gymnázia hodnocen jako jeden z nejpropracovanějších a nejinspirativnějších, a proto byl zveřejněn pří-

mo na webových stránkách firmy Průša, kde slouží jako vzor
pro ostatní školy (https://proskoly.prusa3d.cz/projek
ty/)! A to není jediné ocenění
naší kvalitní práce – tiskárna
byla převedena do našeho majetku a díky tomu můžeme
v zapojení 3D tisku pokračovat i
nadále!
Tímto úspěchem naše aktivita rozhodně neskončila. V současné době s pomocí 3D tisku
realizujeme vlastní orientační
systém s cílem sjednotit způsob
značení dveří na naší škole
a jednoznačně všem příchozím
ukázat, že jsme moderní vzdělávací instituce, neustále pracujeme na zdokonalování našeho materiálního vybavení a
umíme s tímto vybavením pracovat nejen jako s demonstračním nástrojem, ale i ve prospěch nás všech.
Jiří Kos,
Gymnázium K.V. Raise
a SOU, Hlinsko

Pozor na podomní obchodníky!
Upozorňujeme občany, že se v našem městě v poslední době vyskytují osoby, které se představují jako „energetičtí poradci“ a přesvědčují k podpisu různých přihlášek, plných mocí a smluv. Podobně se v regionu vyskytly případy, kdy se různé osoby představují jako zdravotníci a pod touto záminkou se snaží dostat do
obydlí zejména seniorů. V našem městě je podomní prodej zakázaný. Apelujeme proto na občany, aby byli opatrní a nikoho cizího
do svých domů nepouštěli. (red)
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Stavba sportovní haly: Skelet je kompletní
I přes únorové mrazivé počasí
pokračují práce na jedné z nejvýznamnějších a nejnákladnějších investic našeho města.
Úspěšně jsme zvládli důležitou
etapu stavby – skelet budoucí
sportovní haly už máme kompletní. Jeho mnohatunové
komponenty uložila a sestavila
těžká technika s přesností na
milimetry.
Osazen je také střešní trapézový plech. Uvnitř haly v současné době dodavatelská firma
vyzdívá příčky a instaluje například základní kanalizační
rozvody. Dále probíhají práce na
výtahové šachtě, izolacích a vyzděny jsou hlavní boční stěny
objektu. Jasné kontury má také
školní sál, dvě nové třídy a postupně je dostávají i centrální
šatny pro školu.
V následujících týdnech se
tedy stavební ruch přesune
převážně dovnitř haly. Tribuny,
hrací plocha, zázemí... to vše už
je ale v hlavních rysech dnes
vidět. Na fotografiích si můžete

prohlédnout jednotlivé pohledy
právě na tribuny či do prostoru
hrací plochy.
Děkuji všem, kteří se na realizaci tohoto složitého díla podílejí. Miroslav Krčil, starosta
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MAS Hlinecko pořádá webináře
pro učitele a rodiče
Vzhledem k současné epidemiologické situaci, kdy není možné se osobně scházet, MAS Hlinecko organizuje vzdělávací
aktivity pro učitele, rodiče a
další zájemce prostřednictvím
on-line rozhraní, kam se účastníci mohou připojit z pohodlí
domova.
V lednu byl uspořádán online workshop pro rodiče na téma Podpora dítěte ve volbě
studijního oboru, který vedly
dvě odbornice z poradny z Královohradecké univerzity.
V únoru proběhl webinář pro
pedagogy a pedagogické asistenty s názvem Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve
výuce, kde předala účastníkům
své dlouholeté zkušenosti
z praxe Mgr. Jana Okrouhlá,
webinář Vyšetření v PPP – práce
se závěry a doporučeními z vyšetření s lektorkou PhDr. Andreou Šmejdovou z Pedagogicko-psychologické poradny
Pardubice a webinář Tresty a
odměny, sociální a citové týrání
dětí pod vedením známé psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové. Na začátku března se ko-

Datum: 23. 3. 2021 od 15:00
do 17:00 hodin
Téma: Šikana jako narušení
vztahů ve skupině
Lektor: PaedDr. Zdeněk
Martínek
Datum: 30. 3. 2021 od 13:00
do 16:30 hodin
Téma: Proč roste agresivita u
dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu – drzé dítě
Lektor: PhDr. Lidmila
Pekařová

nal webinář pro pedagogické
pracovníky z MŠ a 1. stupně ZŠ
na téma Nezastupitelné místo
pohádky ve vývoji dítěte – práce
s knihou Pohádky v dlaních
vepsané, kterou účastníkům
představila přímo její autorka
Lena Banszel Freyová.
Také na březen jsou naplánovány následující webináře,
na které si vás tímto Místní
akční skupina Hlinecko dovoluje pozvat:

Datum: 10. 3. 2021 od 14:00
do 17:30 hodin
Téma: Komunikace s dětmi,
aneb proč to neumíme
Lektor: PhDr. Lidmila
Pekařová

Účast na webinářích je bezplatná, přihlášky a případné
dotazy posílejte na:
groulikova@mashlinecko.cz.
Webináře jsou pořádány
v rámci projektu Místní akční
plán vzdělávání ORP Hlinsko II,
r.č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000
0583, financovaného z OP VVV.
Kancelář MAS Hlinecko

Podívejte se netradičně do ZŠ Resslova Hlinsko!
Současná výjimečná doba s sebou přináší mnohá provizorní
řešení. I my jsme se museli rozhodnout, jak nahradit tradiční
Den otevřených dveří na Resslovce. Sice nevíme, co přinesou dny příští, ale rozhodli jsme
se, že když nebudeme moci
uskutečnit tuto oblíbenou aktivitu, kdy nás navštěvují zájemci o prohlídku naší školy,
musíme ji nabídnout jiným
způsobem.
V naší škole se snažíme spojit
tradiční osvědčenou výuku
s aplikacemi dnešní moderní
doby. Hledáme postupy a směry
vzdělávání, které naše žáky připraví na budoucí život a profesní orientaci. Tuto naši snahu
umocňujeme neustálým vylepšováním a modernizací školy.
V Hlinsku snad nenajdeme člověka, který by si nevšiml mimořádné a významné výstavby
sportovní haly, která úspěšně

pokračuje. Pro naši školu to
kromě nádherných sportovních
prostor znamená i významný
posun k výraznému zlepšení
výukových prostor.
Vedle této výstavby ale také
vylepšujeme stávající učebny.
Nedávno zmodernizovanou
školní kuchyňku nyní doplnila
zbrusu zmodernizovaná učebna
fyziky a výpočetní techniky.
Troufáme si tvrdit, že se jedná o
jednu z nejlepších, kterou je
možné spatřit. Naším velkým
přáním ovšem je, aby ji co
nejdříve již mohli využívat naši
žáci.
Rádi bychom vás tímto pozvali na návštěvu v podobě
prezentace, kterou najdete na
našich nových webových
stránkách www.zsresslovahlinsko.cz.
Jestli nám to umožní epidemiologická situace, rádi vás
uvítáme osobně. Máte-li zájem,

sledujte naše webové stránky.
Chcete-li se na něco zeptat, pište na zsresslovahlinsko@
zsresslova.cz nebo můžete zavolat na telefonní číslo 725

079 334.
Na návštěvu (i když možná
jen „virtuální“) se těší
Zaměstnanci ZŠ Resslova
Hlinsko
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Nová odpadová legislativa
aneb důvody pro čipování popelnic
Dne 23. prosince 2020 byl
schválen nový zákon o odpadech, který vstoupil v účinnost
hned 1. ledna letošního roku a
který od základu mění zaběhlé
postupy pro nakládání s odpady
i stávající filosofii výpočtu poplatku za komunální odpad.
Reaguje tak na již neudržitelný
stav, kdy téměř polovina komunálních odpadů v zemi je
ukládána na skládky. Nová legislativa nutí obce i nás všechny
k maximálnímu využívání odpadů, zlepšení jejich třídění a
recyklaci využitelných materiálů. Postupně se totiž bude navyšovat cena za tunu komunálního odpadu ukládaného na
skládky, a naopak se v jednotlivých letech bude snižovat limit
pro množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku v rámci tzv. třídicí slevy. Do roku 2030 musí
ČR recyklovat o třetinu více odpadu než v současné době, a
začne také platit úplný zákaz
skládkování recyklovatelných
odpadů. Více než kdy jindy tedy
bude platit, že „nejlepší odpad
je ten, který vůbec nevznikne“.
Proto musí jednotlivé obce
nejpozději v letošním roce přehodnotit či upravit svůj systém
odpadového hospodářství tak,
aby do budoucna požadavkům
legislativy vyhověl a zároveň
nezatížil obecní rozpočty nebo
jednotlivé poplatníky.
Stanovení poplatku bylo a je
výhradně záležitostí obce, přičemž většina obcí systém nakládání s odpady poměrně výrazně dotuje, aby občané obcí
nemuseli platit plné náklady.
Tak tomu je i v Hlinsku, kde
mohl být v uplynulých letech
celý systém dotován „díky“ příjmu z poplatku za uložení odpadu na skládku v Srní. Nový
zákon o odpadech však zavedl
povinný a postupně se zvyšující
odvod příjmu z tohoto poplatku
do státního rozpočtu (z letošních 20 % až na 80 % v letech
následujících) na úkor příjmů
do rozpočtu obce, na jejímž
území se skládka nachází. To
byl také jeden z hlavních důvodů, proč město muselo přistoupit k výraznějšímu a nepopulárnímu zvýšení poplatku za
komunální odpad již letos.
V souladu s evropskými

recyklačními cíli zavádí nový
zákon o odpadech také postupné zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, a to ze
současných 800 Kč za tunu v
roce 2021 až na 1 850 Kč v roce
2029. Pro každý rok lze však zároveň nově uplatnit tzv. třídicí
slevu, která letos činí 500 Kč za
tunu v případě, že se obec vejde
do limitu množství odpadu připadajícího na obyvatele a ukládaného na skládku. Tento limit
pro rok 2021 činí 200 kg za
obyvatele a rok a bude se postupně každý rok o 10 kg snižovat (až na 120 kg v roce 2029).
V Hlinsku jsme se předloni
(s množstvím odpadu 206 kg)
pohybovali mírně nad letošním
limitem, v roce 2020 (s množstvím 198 kg na obyvatele) jsme
jej dokonce dodrželi, což je
dobrá zpráva pro všechny, kteří
poctivě třídí. Je vidět, že tato
společná snaha smysl má.
Podle nového zákona na třídicí slevu dosáhnou všechny
obce, ale bude pouze na nich,
jak dlouho tuto slevu budou
v daném roce čerpat. Překročí-li
obec povolený limit (200 kg
v letošním roce), stoupne poplatek za uložení odpadu na
skládku (letos tedy na 800 Kč za
tunu), což už je poměrně dost.
Jestliže se nám ale podaří
v budoucích letech třídit
(zejména bioodpad a další druhy separovaného odpadu) ještě
více, zlepšovat využitelnost vytříděného odpadu a postupně
tak dál snižovat celkové množství odpadů, které končí na
skládce, můžeme využít
tzv. třídicí slevu, kterou nový
zákon o odpadech přináší, i po
celý rok. Nic jiného nám vlastně
nezbývá. V opačném případě a
bez dalších nových opatření reálně hrozí, že se celý systém
odpadového hospodářství bude
městu dále prodražovat. Nejde
zdaleka jen o stránku finanční.
To, jak se dnes budeme k odpadům a přírodě chovat, pocítíme
v budoucnu nejen my, ale i naše
děti a vnoučata.
Koho by problematika nového zákona o odpadech zajímala
podrobněji, může se podívat na
web Ministerstva životního
prostředí ČR (https://www.mzp.cz/cz/legislativa
_ metodicke_ pokyny_ odpady),

„Nová odpadová legislativa“.
Je v zájmu každé obce, aby
měla do budoucna přesný přehled o tom, kolik odpadů na
skládku ukládá. Letos totiž bude
muset každá obec, s přihlédnutím k místním zvyklostem i
zkušenostem ostatních samospráv, zvolit pokud možno ten
nejvhodnější systém nakládání
s odpadem včetně s tím spojeného nastavení základu místního poplatku a upravit je novou obecně závaznou vyhláškou. Ať už se ale obec rozhodne
jakkoli, všechny zákonné možnosti jsou závislé na množství
odpadu v kg (nebo na objemu
nádoby na kg přepočteném).
Proto Hlinsko, stejně jako další
obce sdružené ve svazku, přistupuje k zavedení evidenčního
systému odpadových nádob. Je
nutné získat lepší přehled o počtu a objemu nádob obsloužených při jednotlivém svozu.
K vážení nádob pro domácnosti
lze přistoupit, až budou svozová
vozidla vybavena příslušným
technickým zařízením, k čemuž
by mělo dojít v letech následujících. Každá domácnost by pak
měla přesný přehled o množství
produkovaného směsného komunálního odpadu.
Jako první k evidenci přicházejí na řadu popelnice (plastové
a plechové) na směsný komunální odpad užívané občany,
(nikoli podnikateli). V uplynulých týdnech jsme prostřednictvím Hlineckých novin, webu a
mobilního rozhlasu požádali
vlastníky nádob o spolupráci a
označení popelnic číslem popisným (nebo evidenčním). To
se, doufejme, i v tomto krátkém
a navíc zimním čase podařilo a
můžeme přikročit k dalšímu
kroku, kterým je označení
těchto sběrných nádob čipem.
Upozorňujeme, že nádoba
neoznačená číslem popisným
(nebo evidenčním), nemůže být
očipována a v následujícím období ani svážena. Má-li domácnost odpadových nádob více,
budou očipovány všechny; doporučujeme však přehodnotit,
zda vše, co ve sběrných nádobách končí, je opravdu směsným komunálním odpadem.
Dle všeobecné praxe i z jiných
obcí a měst se počítá 1 nádoba
pro 4 osoby (a to dokonce při

14denním svozu).
V průběhu měsíce března
(poprvé v týdnu od 8. března)
budou pracovníci údržby města
ve spolupráci s Technickými
službami Hlinsko označovat
odpadové nádoby čipem a evidovat je do systému. U plechových nádob se čip přinýtuje do
spodní třetiny nádoby; u plastových nádob se buď jednoduše
přicvakne do konkrétního místa pod horním lemem nádoby,
nebo se rovněž přinýtuje (u nádob vyrobených před r. 2005).
Čipování bude probíhat ve
dny svozu a ve dnech následujících, a to po jednotlivých ulicích. Pokud by někdo den svozu
neznal, je rozpis uveden na
webové stránce města https://www.hlinsko.cz/mestskyurad/organizacnistruktura/odbor-zivotnihoprostredi/odpady („Rozpis svozu směsného komunálního odpadu, biopopelnic a separ. odpadu dle ulic a místních částí“).
Vlastníky nádob (označených
číslem popisným) si tedy nyní
dovolujeme požádat, aby popelnice z ulic po jejich výsypu
v den svozu výjimečně neuklízeli a počkali, až budou očipovány (např. do konce příslušného týdne). Jen tak bude možno zajistit plynulost čipování.
V případě technických problémů (např. chybějící nebo
nesprávně umístěný čip) lze
kontaktovat vedoucího čety
údržby p. Marka Havla, tel.
736 512 937.
Jakmile budou nádoby očipovány, proběhne nejpozději
při dalším svozu v následujícím
týdnu zaevidování nádob do
systému. Poté již bude možno
nádoby po jejich výsypu z ulic
zase normálně uklízet tak, jak
jsme zvyklí.
Pokud jde o podnikatelské
subjekty (tj. osoby fyzické či
právnické), ty by měly mít uzavřenou smlouvu na svoz odpadu z provozoven přímo s Technickými službami Hlinsko (příp.
jinou osobou oprávněnou
k nakládání s odpady) a označení nádob čipem či samolepkou by měly řešit přímo tam
(kontakt: Vendula Danielová,
469 326 558, 777 915 970, e-mail:
danielova@tshlinsko.cz).
Marta Nováková, tajemnice
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Celoplošná deratizace města
V letošním roce bude město Hlinsko opět provádět celoplošnou
deratizaci města. Stejně jako v minulých letech bude tuto záležitost zajišťovat firma DDD – Stanislav Kocůrek, tel. 777 311 774. Tato
spolupráce trvá již od roku 2004 a za uplynulá léta došlo k výraznému zlepšení v dané oblasti. Populaci hlodavců se daří držet na
takové úrovni, která neohrožuje hygienické podmínky ve městě.
Termín zahájení celoplošné deratizace je předběžně stanoven na 8.
března letošního roku, v závislosti na klimatických podmínkách.
Deratizace by měla být ukončena v první polovině měsíce května.
Z hlediska účelnosti by bylo vhodné, aby deratizační opatření byla
provedena ve stejném období i v objektech ve vlastnictví dalších
subjektů na území města Hlinska.
Bližší informace poskytne odbor investic a městského majetku,
pan Holec, tel. 469 315 337, příp. holec@hlinsko.cz. OIMM

Z redakční pošty

Můj chov křečků
zlatých
Když mi bylo 6 let, tak mi děda koupil
první párek křečků zlatých. Ti mi ale
utekli. Děda mi koupil další a já jsem se
jim začal od té doby věnovat víc. Občas
mi nějaký uteče, ale já ho chytnu. Jsou
totiž ochočení a zvyklí na ruku. Jejich
jména jsem vybíral třeba podle měst.
Mám například křečka jménem
Broďule. To je podle města Havlíčkův
Brod, kde jsem si ji koupil. Křeček se dožívá 2,5 až 3 roků. Co se týče
jídla, tak jim dávám klasické míchané krmení, které jde normálně
zakoupit v akvaristikách. Na přispívání jim dám piškoty, dropsy,
zeleninu a ovoce, např. mrkev nebo jablko.
Jako ubytování používám akvária a klece. Podestýlku měním podle
potřeby jednou až dvakrát týdně. Po vyčištění jim dám na dno
hobliny. Pozor, piliny jsou pro křečka špatnou podestýlkou. Může
přijít o srst! U křečka je dobré, aby se nenudil. Proto jsem jim koupil kolečko, rolničku nebo dřevěnou trubku. Křeček u mě má domeček nebo pelíšek, který jde koupit v akvaristikách. Já si je ale
vyrábím sám. Taky jsem si vyrobil domek jako jeskyni. Postup výroby najdete ke konci textu.
Mláďata se rodí holá a slepá. Začínají vidět až po 14 dnech života. U
mláděte už ve třech dnech je znát i barva, kterou bude mít po celý
život. Samička je zahřívá svým teplým tělem a zároveň jim dává
napít mléka. Mléko je zatím jejich jediná strava, jíst začnou v 5 až 8
dnech života. V 8 dnech života jsou také čilejší, někteří i vylézají
z hnízda. Jakmile samička zjistí, že mládě uteklo z hnízda, tak ho
přenese zpátky.
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Sčítání lidu bude elektronické,
ale lze použít i formulář
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26.
na 27. 3. 2021. V první fázi má
každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického
formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních
míst.
Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partneři z České
pošty, s. p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích
komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty
upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních
hygienických opatření.
Podrobnější info najdete mj. i na webu města nebo na stránkách
www.scitani.cz.

Vzpomínky
Vzpomeňte s námi
20. smutného výročí
úmrtí našich rodičů
Ludmily a Josefa
JANOVSKÝCH z Chlumu
u Hlinska.
S láskou a vděčností
stále vzpomínají děti
s rodinami.

Dne 9. února 2020 nás navždy opustil
Honza MOUČKA z Blatna.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Sestry Hanka a Marta

Návod pro výrobu jeskyně pro křečka
Co je potřeba:
1. Krabička (nejlepší je od čaje – to je pro jednoho křečka)
2. Hladká mouka
3. Voda
4. Písek
5. Papír (novinový papír)
Mouku smícháme s vodou do řídké kaše, tím vznikne lepidlo.
Papír zmačkáme do tvaru, jaký chceme.
Zmačkaný papír nalepíme na krabičku lepidlem z mouky (tvar je
na vaší fantazii).
Vše potřeme lepidlem a posypeme pískem.
Necháme zaschnout.
Nebojte se o křečky, když to začnou okusovat, nic se jim nestane.
Vojtěch Humpolec (10 let), žák ZŠ Smetanova

Je tomu už dlouhých 20 let, co nás
opustil pan Vladimír POTŮČEK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Potůčkova a Novotných
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Jarmarky a trhy
Blíží se sezona jarmarků a
farmářských trhů. Nejbližší
chystané akce jsou farmářský
trh, který se má konat 26.3., a
Svatojiřský jarmark dne 24.4.
S přihlédnutím ke stávající
covidové situaci, se však může stát, že se akce neuskuteční. Sledujte prosím naše
webové stránky, sociální sítě,
nebo se informujte v TIC na
tel.: 731 697 418.

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

Tìšíme se na jaro
K mnoha
krásným
brýlím
protisluneèní
clip v cenì!
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 140 ks zámkové dlažby. Tel.: 737 445 764.
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.
Nabízím k prodeji dámskou zdravotní pracovní židli zn. SpinaliS.
Cena dohodou. Dále prodám dvoulůžkový pletací stroj zn. Dopleta.
Výborný stav, náhradní díly a návod k dispozici. Tel.: 602 563 608.
Prodám elektromotor MEZ Mohelnice 1,5 kW, 1 410 ot./min., 380
V/220V, průměr 17 cm, délka 24 cm, cena 700 Kč. Tel.: 705 207 114.
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.
Prodám jablka GALA, mák modrý a kmín. Levně.
Více info na tel.: 720 102 472. (Sněžné)
Prodám kvalitní domácí tvaroh z kravského mléka.
Tel.: 728 189 093.
Pronajmu byt 3+1, 69 m² v Hlinsku, volný ihned. Tel.: 725 601 748.
Prodám Zetor 6718, bez PP, v pojízdném stavu. Cena 60 000 Kč.
Tel.: 728 189 093. (Sněžné)
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Hlinsku. Nejsem RK. Tel.: 724 357 476.
Koupím použité sněhové řetězy na Zetor 6945, na zadní kola.
Tel.: 728 189 093. (Sněžné)
Sháníme byt v Hlinsku. Nejsme RK. Tel.: 731 692 386.
Z pozůstalosti po letcích, vojácích, partyzánech, četnících, vysokých funkcionářích apod. koupím vyznamenání, odznaky, průkazy,
foto, písemnosti, části uniforem apod. Stačí SMS. Tel. 608 420 808.

Prosperující firma v plastikáøském prùmyslu zabývající se vývojem a výrobou
inovativních specifických plastových profilù s distribucí po celém svìtì hledá
do rozšíøujícího se provozu vhodné kandidáty na pozice:

pøípraváø výroby
popis práce
pøíprava výrobní linky podle zadání mistra
obsluha a jednoduchá údržba linky
èištìní a zaskladnìní forem
3-smìnný provoz

požadavky
manuální zruènost
fyzická zdatnost

nabízíme
práce ve stabilní rodinné firmì s mezinárodním pùsobením
vysoké finaèní ohodnocení za smìnný provoz
pøíspìvek na dojíždìní
pøíspìvek na stravování
docházkový bonus
dny volna za odpravané roky
firemní akce

máte zájem?
Pak nám zašlete Váš životopis – ideálnì emailem – na adresu:

Extruindustrie CR s.r.o.
Prùmyslová 505
582 63 Ždírec nad Doubravou

annonce@extruindustrie.cz
www.extruindustrie.cz

Tel.: +420 569 695 002 nebo 720 934 596 - p. Ing. Kadeøábek

Redakce Hlineckých novin přeje
všem svým čtenářům pěkné
nadcházející jaro a hlavně pevné zdraví všem.

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz
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Virtuální prohlídka Ležákovky,
pozvánka k zápisu do 1. třídy
Vzhledem ke stávající situaci si
vás dovolujeme pozvat na virtuální prohlídku Ležákovky.
Využijte našich webových stránek (www.zslezaku.cz) a možnosti seznámit se detailněji s
naší školou a prostředím, ve
kterém se naše děti učí. Virtuální prohlídku doplňuje řada
fotografií z různých tříd a odborných učeben.
Těšíme se, až vás budeme
moci ve škole přivítat osobně.
Doufáme, že se začátkem dubna
podaří uskutečnit pro vaše děti
připravovaný den otevřených
dveří na téma „Indiáni z Ležákovky“.
O případném termínu vás
budeme informovat prostřednictvím webových stránek a
Facebooku školy. Přejeme vám
příjemnou procházku naší školou, snad se vám u nás bude líbit.

Vážení rodiče, milí budoucí
prvňáčci, zápis dětí do 1. tříd se
na naší škole uskuteční ve čtvr-

tek 22. dubna v čase od 10 do 16
hodin.
Co vám Ležákovka nabízí?

– barevné a útulné třídy s interaktivními tabulemi a vstřícné učitele
– vzdušné vnitřní prostory
školy s herními prvky
– angličtinu hravou formou
od 1. třídy
– informatiku od 3. třídy
– výuku klasické matematiky
(učebnice Alter)
– péči logopedické asistentky
– školní družinu od 6.15 do
16.30 hodin
– řadu bezplatných kroužků
v rámci školní družiny
– školy v přírodě
– vše pod jednou střechou
(třídy, družina i jídelna)
– nově zrekonstruované a
moderně vybavené odborné
učebny
– zrekonstruovaná sociální
zařízení
Těšíme se na vás.
Učitelé z Ležákovky

Také v Hamrech
Přihlášky do Kurzu
najdete potřebné zimní tance a společenské
vybavení pro děti
výchovy podzim 2021

Spolu s jinými obchody a obchůdky s vybavením pro děti
byl otevřen i obchůdek Na jevišti, který je součástí azylového
domu v Hamrech u Hlinska. Pro
své děti zde mohou maminky i
další pečující nakoupit levně
hezkou „výbavu“ pro děti každého věku. V obchůdku je
k dispozici (již použité, ale hezké) oblečení i obuv za symbolickou cenu 10 Kč. Výtěžek
z prodeje je využit na provoz
azylového domu. Mezi nedávné

návštěvníky patřila i maminka
Olga. Při odchodu šťastně mávala „igelitkou“ a sdělovala:
„Rovných deset kousků jsem si
od vás vzala! A za stovku! No,
neber to!“
A tak neváhejte, naložte dítko
a přijeďte si nakoupit (z Hlinska
pouhé 4 km). Při nákupu jsou
samozřejmě dodržována hygienická opatření, a tak vše probíhá bezpečně a spokojeně. Více
informací na www.dlanzivotu.cz.
Pavla Glogarová

V minulých letech probíhal zápis do Kurzu tance a společenské výchovy od začátku měsíce
března. V letošním roce bohužel
nevíme, jak se bude situace
s nákazou vyvíjet dál, proto
jsme se rozhodli, že zápis proběhne až v úterý 1. června 2021.
To už snad budeme vědět více.
Princip ponecháme stejný jako
v minulých letech – přihláška
bude pouze elektronickou cestou.
Termín pro přihlášení bude
úterý 1. června 2021. Přihlášky
zaslané před tímto datem nebudou akceptovány. Na našich
stránkách www.mfc-hlinsko.cz
pod Kurzem tance – podzim
2021 si budete moci během
měsíce května stáhnout přihlášku a vyplněnou zaslat
v úterý 1. června na emailovou
adresu tanecnikurz@hlinsko.cz.
Veškeré informace ohledně
platby zašleme po obdržení
přihlášky. Cena kurzovného
bude 2 000 Kč za osobu. Stále
platí, že zájemce do tanečních

bereme pouze v páru.
Doufáme, že se nám podaří
dotančit i oba kurzy, které začaly v září 2020. Do konce kurzů
nám zbývá 8 večerů a závěrečná
lekce, kde účastníci ukazují své
nabyté dovednosti. Všechny
účastníky budeme při nějakém
posunu ihned informovat.
Doufáme, že to bude již brzy.
MKK Hlinečan

12| Hlinecké noviny

březen| 2021

Tipy na výlet po okolí – předjaří 2021
Půjdete po silnici cca 150 m a
pak zabočíte vlevo a již po 50 m
se vám otevřou úžasné obzory.
Z vyhlídky uvidíte i část rokle.
Ta se nazývá Lovětínská a dá se
také projít. Výchozím místem
může být např. obec Rudov, kde
se dáte po žluté turistické značce směrem do Třemošnice, do
místní části Závratec. V Závratci
se zachovala velká vápenka,
která je vyhlášena technickou
památkou. Město Třemošnice ji
v roce 2010 opravilo a otevřelo
jako muzeum vápenictví.
První kvízová otázka: Víte,
jak se vápenka v Třemošnici
nazývá?

Turistické informační centrum
opět přichází s nápady, jak
v těchto dnech trávit čas. Některé památky, hlavně ty přírodní, lze navštěvovat po celý
rok a i teď v době nouzového
stavu, kdy je většina vnitřních
památek jako muzeí, hradů a
zámků zavřených.
V tomto vydání Hlineckých
novin naleznete další dva tipy
na výlet s celou rodinou. Jedná
se o dvě zříceniny hradů z naší
turistické oblasti ChrudimskoHlinecko. Ke všem tipům jsme
přidali i dobré nápady a vlastní
zkušenosti. U každého tipu je na
konci kvízová otázka, zkusíte
odpovědět či si tipnout?
(správné odpovědi naleznete na
konci celého článku)
Lichnice
Zřícenina hradu Lichnice je
od Hlinska vzdálena 30 km.
Hrad Lichnice byl vystavěn již
v roce 1250 a jeho původní
jméno je Světlík. Hrad leží nad
Třemošnicí u hranice přírodní
památky Kaňkovy hory a je
součástí CHKO Železné hory.
Zaparkovat můžete např. na

odstavném parkovišti přímo
pod hradem. Z parkoviště se
vydáte nahoru směrem k hradu,
kam dorazíte do 10 min. Vzdálenost od parkoviště je pouhých
250 m. Součástí zříceniny je od
roku 2017 i rozhledna Milada,
která vznikla na jedné z části
dochované věže. Z hradu a rozhledny jsou nádherné výhledy.
Z části kolem hradu vede stezka, ze které si můžete hrad prohlédnout i z nevšedních úhlů.
Milovníkům přírody, hlavně
památných stromů, doporučíme navštívit pod hradem přes
700 let starý dub letní. Nachází
se v obci Podhradí u domu s č.p.
1. Přesto, že se sám Jan Žižka
nikdy neúčastnil tažení s husity
na Lichnici, je tento strom po
něm pojmenován. Jeho neuvěřitelně košatá koruna a devítimetrový obvod dělá z tohoto
stromu jeden z nejvýznamnějších stromů v celé České republice.
Pokud máte rádi krásné výhledy doporučujeme navštívit i
vyhlídku Dívčí kámen. K ní se
dostanete od parkoviště na
druhou stranu, než-li k hradu.

Žumberk
Máte jen chvilku času a chcete si po nedělním obědě udělat
krátký a rychlý výlet. Máte na to
např. jen 2 hodinky? Tak tento
tip je ideálním nápadem, jak
strávit tento čas. Zřícenina hradu Žumberk je vzdálena cca 20
minut jízdy autem z Hlinska.
Necelých 17 km směr Slatiňany.
Výlet je vhodný pro celou rodinu, ale pozor, vstup je jen na
vlastní nebezpečí a je k tomu
potřeba tak přistupovat. Mnoho
návštěvníků tam nepotkáte,
nepatří to mezi nejnavštěvovanější památky naší oblasti, ale
na to, jak rozsáhlé zříceniny

jsou dochovány, je to s podivem.
Vznik gotického hradu je datován do 13.-14. století. Zřícenina hradu stojí na západním
konci městyse Žumberk. Vede
k němu přístupová cesta po rovině, protože parkoviště na náměstíčku leží ve stejné nadmořské výšce. Na náměstí uvidíte krásnou barokní sochu sv.
Jana Nepomuckého, která je
nově opravena. Cesta od parkoviště vás zavede po pouhých
200 m přímo ke zřícenině.
Stezka je značena modrou turistikou značkou. Po cestě si
můžete prohlédnout nádherný
kostel Všech svatých. U kostela
je zachovaná i zvonice s dřevěným patrem.
Druhá kvízová otázka: Víte,
že přímo v obci i v jejím okolí
je mnoho lomů? Žumberk je
znám hlavně těžbou čeho?
Odpověď 1) Berlova vápenka
(po Davidu Berlovi, který vápenku zakoupil v roce 1890 a
následně rozšířil.)
Odpověď 2) Je znám červenou
Žumbereckou žulou. Lomy
v Žumberku jsou stále činné a
přístupné pouze po dohodě
s provozovatelem.
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