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FARMÁŘSKÝ TRH

PO DLOUHÉ DOBĚ se v Hlinsku uskutečnil farmářský trh. Návštěvníci se zaměřili především na koupi
jarní sadby a květin, ale potěšili je i produkty prodejců sýrů, medu, pečiva, koření sušeného ovoce,
perníčků a mnoha dalších. Počasí nám přálo a akce se dle ohlasů vydařila.

V areálu městského hřbitova
vyroste v létě druhá část
kolumbária. Kapacita první části
tohoto pietního místa, které zde
nově vniklo před nedávnem, je
v současné době vyčerpána
strana 2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

4. června 2021

Slovo starosty

Kolik úderů ještě unese české
školství? Nenapadla Vás v posledních měsících také podobná
otázka? Musím přiznat, že si ji
kladu docela pravidelně. Vždy,
když slyším, že děti do škol ještě
pustit nemůžeme. Vždy, když
slyším o testování, jehož výsledky jsou až neuvěřitelně
(ne)pozitivní. Vždy, když slyším
o problémech státu třeba s nákupem testů pro školy. A tak
bych mohl pokračovat. Vždy si
při tom také znovu a znovu
uvědomím, že rozhodně nemáme co závidět učitelům a možná
ještě více žákům a studentům.
Květen. Měsíc tak důležitý pro
maturanty a vůbec pro všechny,
kteří zakončují svá studia. V
minulých letech zpravidla měsíc zkoušek z dospělosti. Teď mi
připadá, že zkoušku z dospělosti
skládají nejenom maturanti, ale
i ostatní žáci vlastně celý rok. A
s nimi si ji samozřejmě „střihli“
i jejich učitelé. No a rodiče nevyjímaje.
Květen – to je ale také měsíc,
kdy bychom neměli promarnit
unikátní příležitost, která se
jindy v roce nenaskytne. Totiž,
tradici polibku pod rozkvetlou
třešní. Žena, která ho obdrží, by
měla celý příští rok oplývat
krásou, přitažlivostí a plodností.
Nezapomeňte tedy, taková pusa
pod rozkvetlým stromem (bez
respirátoru) určitě dělá zázraky.
A vlastně může být i docela příjemnou zkouškou z dospělosti.
Mějte úspěšný květen a děkuji
za podporu.
Miroslav Krčil
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Hlinsko chystá
výstavbu druhé části
kolumbária

V areálu městského hřbitova v
Hlinsku vyroste letos v létě
druhá část kolumbária. Kapacita první části tohoto pietního
místa, které zde nově vniklo
před nedávnem v rámci generální rekonstrukce hřbitova, je v
současné době vyčerpána.
Celkem 80 míst. Stejný počet
má obsahovat i druhá etapa.
Stavba bude zrcadlově umístěna naproti stávajícímu kolumbáriu. „Reagujeme na vývoj situace, na aktuální poptávku a

požadavky občanů našeho
města. Zájem je podle našeho
názoru mimo jiné i důkazem
toho, že díky generální rekonstrukci hřbitova tady vzniklo
další skutečně důstojné pietní
místo a je dobře, že jsme se jako
město k této investici rozhodli.
V dalším období nás pak čeká
ještě oprava objektu márnice
tak, aby byla renovace celého
areálu hřbitova skutečně kompletní,“ vysvětlil starosta Hlinska Miroslav Krčil. (red)
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Kraj letos podpoří 106
venkovských obchodů
Z Programu obnovy venkova
(POV) Pardubického kraje získají obce letos zhruba 34 milióny korun na více než 300 projektů. Dalšími šesti miliony byly podpořeny všechny žádosti
týkající se venkovských prodejen.
„Naše základní filozofie pro
letošní rok je taková, že nechceme podporu drobit a nejvíce chceme pomoci těm
nejmenším, kteří jsou v dnešní
době nejzranitelnější. To znamená obcím do 100 obyvatel,“
uvedl radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Pardubického kraje Miroslav Krčil.
Pro ně je připravena částka 250
tisíc na jeden projekt bez nutnosti spoluúčasti. V případě
obcí od 101 do 300 obyvatel je
to částka 110 tisíc korun se
spoluúčastí minimálně 40 procent. U obcí od 301 do 2000
obyvatel pak částka stejná – 110
tisíc korun, ovšem s minimální
spoluúčastí 50 procent.

„Jsem přesvědčen o tom, že
v této složité době je potřeba
poskytnout peníze přímo obcím bez dalšího přerozdělování.
Na konkrétní projekty, konkrétní investice a opravy. Vidím
to jako nejefektivnější způsob
podpory venkova,“ dodal Krčil.
Pro letošní rok bylo v rámci
POV Pardubického kraje podáno 450 žádostí v hodnotě bezmála 100 milionů korun. Podpory venkovských prodejen se
týkalo 106 žádostí v součtu přes
šest milionů korun, 28 žádostí
podaly mikroregiony a 13 žádostí místní akční skupiny.
„Věřím, že se celospolečenská
situace v brzké době začne
zlepšovat, že pandemie nemoci
covid-19 ustoupí, a že Pardubický kraj bude moci postupně
podporu venkova opět navyšovat. Udělám maximum pro to,
abychom v dalších letech mohli
podpořit náš venkov větší
sumou peněz,“ sdělil Miroslav
Krčil. (red)
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Město Hlinsko ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Endipra s.r.o. otevírá v Hlinsku

od 3. května 2021 centrum očkování proti onemocnění COVID-19.
Centrum naleznete na Poliklinice Hlinsko, Nádražní 548 - budova B (přístup hlavním vchodem).
Registraci a následnou rezervaci termínu očkování v tomto centru je třeba vyřídit prostřednictvím centrálního systému
registrací na adrese https://registrace.mzcr.cz/. Pomoc při registraci vám poskytne MÚ Hlinsko na číslech: 469 315 355,
469 315 356, 469 315 370.
Kontakt na hlinecké očkovací centrum: mobil 603 394 909, e-mail: ockovanihlinsko@seznam.cz
K očkování v obdrženém termínu se, prosíme, dostavte včas, avšak ne s velkým časovým předstihem, aby nedocházelo ke
zbytečnému shromažďování osob v prostorách centra. Prosíme, aby osobu, která jde na očkování a potřebuje doprovod,
doprovázela maximálně 1 další osoba.
S sebou si nezapomeňte přinést občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a pokud možno vyplněný dotazník před
očkováním. Pokud je to třeba, vezměte si seznam vámi užívaných léků. Dotazník k očkování lze stáhnout ze stránek
http://www.hlinsko.cz/mesto/zdravotnictvi/ockovani
K parkování můžete využít parkoviště u autobusového terminálu, dále parkoviště před nádražím ČD, parkovací místa v ulici
Wilsonova a případně prostor ve dvoře objektu Finančního úřadu v ul. Wilsonova. Držitelé průkazu osoby se zdravotním
postižením typu TP, ZTP a ZTP/P mohou pro výstup a nástup z a do vozidla, které je do centra dopravilo, využít prostor naproti
hlavnímu vchodu do polikliniky. Sledujte a respektujte, prosíme, dopravní značení.

Děkujeme všem lékařům, zdravotním sestrám a dobrovolníkům, kteří se budou účastnit práce v očkovacím centru.
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Návrat žáků 1. stupně ZŠ Resslova do lavic
Do módu běžného školáka se
děti z prvního stupně vrátily 12.
dubna. Přestože nyní výuka
probíhá rotačně, přinesl tento
krok novou energii ke vzdělávání se nejen žákům, ale i učitelům.
A jaký byl první den návratu
do školních lavic na Resslovce?
Antigenní testy proběhly bez
komplikací a poté už naše kroky
vedly do šaten a následně do
tříd. I když nebyly vidět úsměvy
pod ochranou obličejů, rozzářené oči dětí byly jasnou známkou toho, že se do školy opravdu těšily a jsou v ní rády. Tento
moment byl pro nás pedagogy
velmi povzbuzující a motivující.
Žáci byli plní dojmů a zážitků
z distanční výuky, proto jsme
první den věnovaly debatám na
toto téma. Prioritou byla spokojenost žáků a dostatečný
prostor k vyjádření jejich pocitů. V prvním týdnu však učebnice nezůstaly zavřené v ak-

tovkách a začali jsme postupně
navazovat na on-line výuku,
kterou jsme jako škola zajišťovali přes Google Classroom.
Nejvíce dětem chyběli spolužáci, kamarádi, ale i paní učitelky. Se staršími žáky jsme mluvili o výhodách a nevýhodách
prezenčního a distančního vyučování. Mladším žákům paní
učitelky vytvářely příjemné
prostředí k výuce a činnostem,
které pomohly k lepší adaptaci
a návratu do prezenčního vyučování. Žáci mohli opět „zkontrolovat“, jak probíhá výstavba
nové tělocvičny, a jejich zvědavosti neunikla ani nová učebna
fyziky a informatiky.
Chtěli bychom velmi poděkovat všem rodičům za spolupráci a pevně věříme, že nám
dveře do školy již zůstanou
otevřeny.
Mgr. Žaneta Závišková
a kolektiv zaměstnanců
ZŠ Resslova

ZUŠ přijímá nové žáky
Jako každým rokem, tak i letos,
se blíží období přípravy nového
školního roku ve všech školách.
U nás v ZUŠ to znamená především přijímání nových žáků.
V období „předcovidovém“ byl
ustálen systém talentových
přijímacích zkoušek, ke kterému se škola navrátí, jakmile to
opatření vlády umožní. Určitě
tomu však ještě nebude v tomto školním roce. Před rokem
jsme museli (díky omezujícím
opatřením vlády) přistoupit
k přijímání žáků elektronickou
cestou. Tato forma bude zachována i letos. Noví zájemci o studium hudebního nebo výtvarného oboru se mohou hlásit
elektronicky. Noví výtvarníci
přinesou do ZUŠ svoje práce a
hudebníci budou kontaktováni
vedením školy. To vše ještě
v tomto školním roce.
Každoročně se stává, že některé děti a jejich rodiče si ještě
na začátku nového školního
roku rozmyslí, že by chtěli chodit k nám do ZUŠky. I s touto
situací počítáme a určitému
procentu žádostí dokážeme vyhovět. Přesto bych chtěl pozvat
naše milé nové žáčky k přihlášení již nyní. Naprosto přesné a

přehledné informace o přijímacím řízení, jsou uvedeny na
webových stránkách:
www.zushlinsko.cz.
Po loňském zákazu přítomnosti žáků na prezenčním
vzdělávání, vydaném vládou
v březnu 2020, nabídla naše
škola fakticky okamžitě všem
našim žákům distanční výuku
formami, které schválilo a doporučilo Ministerstvo školství
ČR a asociace ZUŠ České republiky. S přibývajícím časem a
zkušenostmi jsme se snažili
distanční výuku zlepšovat. Po
nutném dovybavení školy
elektronikou a technologiemi
se nám podařilo v součinnosti
s naším zřizovatelem, Městem
Hlinskem, zrealizovat plnohodnotnou on-line výuku ve
všech oborech. Přesto se všichni
těšíme na podzim, kdy, jak věříme, budeme moci vyučovat i
velké kolektivní předměty jako
jsou orchestry, sbory a soubory.
Na setkání s našimi novými
žáky se těší a za celý kolektiv
pedagogů ZUŠ Hlinsko vám
všem pevného zdraví přeje
Petr Klas, ředitel
Základní umělecké školy
v Hlinsku

Upozornění pro
vlastníky lesů na jejich
zákonnou povinnost
Městský úřad Hlinsko, odbor
životního prostředí upozorňuje
vlastníky lesů, na jejich povinnost v ochraně lesa vyplývající
ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, a to provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména preventivně bránit vývoji a přemnožení
škodlivých organismů, tedy i
jednotlivých druhů podkorního
hmyzu poškozujícího les, tj.
kůrovců.
Ke splnění této povinnosti je
nezbytné, aby vlastníci lesů
prováděli kontrolu zdravotního
stavu svých lesů v pravidelných
týdenních intervalech, odstraňovali materiál vhodný pro
rozmnožování kůrovců (včasná
těžba vývratů, zlomů) a soustavně vyhledávali a včas asanovali všechny kůrovci napadené stromy. Vlastníci lesů při
hospodaření v lesích musí spolupracovat s odborným lesním

hospodářem a postupovat podle
jeho pokynů. Odborný lesní
hospodář také vlastníkům lesů
sdělí podrobnější informace o
opatřeních k ochraně lesa. Tyto
informace lze také získat na
následujících stránkách
www.nekrmbrouka.cz a
www.silvarium.cz/sklad/Kalamitni_kurovcove_desatero_A4.pdf
Odbor životního prostředí,
MÚ Hlinsko
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Čipování popelnic: Poděkování všem občanům
Rádi bychom poděkovali všem
občanům, kteří vyslyšeli naši
žádost a v uplynulých dvou
měsících pomohli městu při
„čipování popelnic“. Poděkování patří také pracovníkům
Úseku údržby pod vedením p.
Marka Havla a pracovníkům
Technických služeb Hlinsko.
Město přistoupilo k evidenci
nádob na základě rozhodnutí
valné hromady svazku obcí Komunální služby Hlinecko a
v návaznosti na novou odpadovou legislativu. Toto tech-

nické opatření postupně zavádějí také další obce sdružené ve
svazku.
Hodnotit již nyní smysl a přínosy tohoto opatření, jak se o to
pokouší např. Ing. Hudec, je
však více než předčasné. Vždyť
jde teprve o první přípravný
krok k evidenci četnosti svozu
nádob a jejich případnému budoucímu vážení. Účel „čipování“
jsem se pokusila vysvětlit
v březnových Hlineckých novinách a dle zpětných reakcí soudím, že většina občanů smysl

tohoto kroku pochopila a nepovažuje jej za neúčelný či namířený proti nim. Rozhodnutí
začít s evidencí nádob v zástavbě rodinných domů bylo, podle
mého názoru, také celkem logické a nic špatného na něm
neshledávám. Znovu opakuji, že
jde o první krok ve změnách systému odpadového
hospodářství města a předpokládám, že obdobná opatření
budou následovat i ve vztahu k
dalším lokalitám (např. sídliště)
nebo subjektům (podnikatelé).

Už nyní ale všichni víme, že
nastavit spravedlivý systém,
zvláště v situaci, kdy je město
podle počtu obyvatel rozděleno
na dvě, zhruba stejně početné,
části (na sídliště a na rodinné
domy), nebude vůbec jednoduché. Při nakládání s odpady má
každá část města svá specifika,
proto jakýkoli dobrý nápad ve
směru dalšího nastavení systému bude jistě vítán.
Marta Nováková,
tajemnice MÚ

Důvody pro čipování popelnic – mělo to smysl?
V březnovém čísle Hlineckých
novin jsme měli možnost si
přečíst obsáhlý článek o nové
odpadové legislativě a o důvodech čipování popelnic, které je
důsledkem nového zákona o
odpadech. Zároveň jsme se dočetli, že „každá domácnost by
pak měla přesný přehled o
množství produkovaného
směsného komunálního odpadu“. Z řady důvodů však toto
není v nejbližší době reálné a
čipování popelnic v Hlinsku se
mi proto zdá předčasné, možná
dokonce v tuto chvíli jde o vyhazování peněz z rozpočtu
města, které by mohly být
účelně vynaloženy jinde. Pokusím se stručně vysvětlit proč.
Čipují se plastové i kovové
popelnice, které však používají
pouze obyvatelé rodinných domů, bytových domů zejména
v centru města a malé části sídliště. Větší část sídliště používá
pro komunální odpad velkoobjemové kontejnery. Jak bude
zajištěno, že každá domácnost
„bude mít přesný přehled o
množství produkovaného
směsného komunálního odpadu“? Bude každý kontejner vybaven čtečkou čipů napojenou
na zámky vík kontejneru a váhou a každá domácnost patřičným čipem, a člověk, který ponese do kontejneru odpad, si
nejprve načte čip, pak zváží odpad a pak se mu otevře kontejner? Asi těžko.
Bytové domy a domy na sídlišti, které ukládají komunální
odpad do popelnic, nemají obvykle tolik popelnic, kolik je
v domě bytových jednotek,
takže i do očipované popelnice
dává odpad několik bytů a jed-

notlivé byty nemají zatím
přesně určeno, která popelnice
je jejich – a upřímně řečeno, ani
si to nedovedu představit, jak
by to fungovalo – bude mít
každý byt svoji popelnici? Musela by být na zámek, aby šlo
určit, která domácnost kolik
odpadu produkuje. A dovedete
si představit, že u domu bude
třeba 30 popelnic místo stávajících např. 5?
A jak se budou řešit „prázdné“
byty, které jejich majitelé pronajímají, ať už agenturním pracovníkům, tak i českým lidem
pracujícím v Hlinsku, kteří ale
mají trvalé bydliště v jiné obci?
Majitelé těchto bytů nebo domů v řadě případů platí za dům
nebo byt jako za trvale neobydlený, tzn. poplatek za 1 osobu, bez ohledu na to, kolik osob
v nich žije. Občané ČR v tomto
případě platí poplatek za komunální odpad v místě svého
trvalého bydliště (v souladu se
zákonem), ale agenturní zaměstnanci? A odpad určitě produkují. Navíc jich čím dál více
vidím vozit kočárky s malými
dětmi, a jak víme, malé děti
produkují nejvíc odpadu.
A co provozovny (zejména
obchody, ale nejen ty), které
jsou umístěny v bytových domech soukromých vlastníků –
nepodnikajících fyzických osob
– a mají uzavřené nájemní
smlouvy včetně zajištění odvozu směsného komunálního odpadu? V tom případě dávají vyprodukovaný směsný komunální odpad do očipovaných
popelnic pro občany. I tohle,
pokud takové případy v Hlinsku
existují, může ovlivnit rozpočítávání vyprodukovaného

směsného komunálního odpadu na 1 občana.
Samostatnou kapitolou je to,
co se zejména ve velkoobjemových kontejnerech na komunální odpad najde – často to je
odpad, který není směsným
komunálním odpadem a který
by měl jeho původce v souladu
s obecně závaznou vyhláškou
města odvézt na sběrný dvůr, ať
už to je stavební suť, velkoobjemový odpad (koberce, lino,
části nábytku). Za provoz sběrného dvora platí město nemalé
peníze. Tento odpad v kontejneru na směsný komunální odpad je pak také rozpočítáván na
obyvatele města. Co s tímhle?
V článku jsme se také dočetli,
že „popelnice neoznačené číslem popisným nemohou být
očipovány a v následujícím období ani sváženy“ – toto nemá
v tuto chvíli oporu v zákoně.
Město zatím nestanovilo ve své
obecně závazné vyhlášce č.
7/2015 povinnost mít sběrné
nádoby označené číslem popisným a mít je očipované, nestanoví to ani zákon o odpadech.
Navíc je toto neproveditelné
tak, aby se to týkalo všech občanů a sběrných nádob, aby
bylo jasné, které domácnosti
která nádoba patří a ze které
domácnosti kolik odpadu pochází. Navíc podle § 59 odst. 1
zákona 541/2020 Sb. O odpadech je obec “povinna přebrat
veškerý komunální odpad
vznikající na jejím území při
činnosti nepodnikajících fyzických osob.“ Takže i z neočipovaných popelnic. Navíc občané
nejsou povinni ukládat směsný
komunální odpad do svých nádob (popelnic), ale mohou

k tomu použít jakékoliv sběrné
nádoby určené pro směsný komunální odpad na území města.
Pokud vím ze svého okolí,
velká část občanů města, kteří
bydlí v rodinných domech, se
snaží vyprodukovaný odpad
třídit a do popelnic skutečně
dávat minimum, to co tam patří. Ale přesto jsou prvními a na
delší dobu zřejmě jedinými, u
kterých se zavádí sledování,
kolik popelnic mají a mělo by se
v budoucnu sledovat, kolik odpadu vyprodukují.
Po vyjití článku v Hlineckých
novinách jsem se obrátil s dotazy, které shrnovaly jednotlivé
výše uvedené body, na městský
úřad. Dočkal jsem se však pouze
odpovědi, že na dotazy nelze
v tuto chvíli odpovědět, protože
vše by měla řešit nová obecně
závazná vyhláška města Hlinska O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území města
Hlinska. Vyhlášku by na podzim
mělo schvalovat zastupitelstvo
města. Vůbec zpracovatelům
vyhlášky nezávidím, protože
najít schůdné společné řešení
pro všechny výše uvedené kategorie tak, aby „každá domácnost měla přesný přehled o
množství produkovaného
směsného komunálního odpadu“, nebude vůbec jednoduché,
bude-li to vůbec proveditelné.
Z tohoto důvodu považuji minulý měsíc provedené čipování
popelnic za předčasné a v tuto
chvíli bezúčelné. I s ohledem na
to, že „k vážení popelnic by mělo dojít v letech následujících“ –
někdy.
Ing. Karel Hudec
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Podnikáte či plánujete podnikat?
Nabízíme pomocnou ruku
Zde jsou nejčastější otázky,
které jsou pokládány v souvislosti s Pardubickým podnikatelským inkubátorem a jeho
službami. Organizace pracuje
pro území celého Pardubického
kraje. Aktivity jsou hrazeny z
valné části Pardubickým krajem
a městem Pardubice.
Můžete nám krátce představit, co jste za organizaci?
Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším zájmem. Celý
název je Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s., P-PINK.
Sídlíme v Pardubicích a naším
úkolem je pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi jejich podnikání.
To znamená, že nepodnikatelé už nemusí číst dál?
Čtěte dál všichni. Třeba mezi
čtenáři je několik zaměstnanců,
které to v současné práci nebaví
a chtěli by začít podnikat. Zajímavé to může být i pro šikovné
studenty, kteří již v době studia
chtějí začít pracovat „na svém“.
Co tedy nabízíte těm, kteří
něco umí, chtěli by to zkusit
uplatnit jako podnikání, ale
neví jak na to?
Při této otázce mne napadá
takový příklad: Nějaká žena dovede péct úžasné trubičky,
všichni to chválí a ona neví, zda
by se tím mohla uživit. A láká ji
to. Tak podobným lidem nabízíme AKADEMII ZAČÍNAJÍCÍHO
PODNIKÁNÍ.
To zní vznešeně, ovšem nevím, zda najde tato žena odvahu se přihlásit.
Odvahu může najít každý.
Covid nám v tomto případě nahrává na smeč. Zájemce nemusí
ani opustit svůj dům a může se
vzdělávat. Jedná se o sérii online
přednášek od zkušených lektorů
z praxe. Pokud nebudou mít zájemci čas poslouchat přednášku
„na živo“, tak si ji mohou vyslechnout ze záznamu.
Co když jsem váhavý střelec a
nechci hned tolik času věno-

vat školením před začátkem
podnikání, je i jiná možnost?
Ano, zájemce o podnikání
může u nás v inkubátoru v Domě techniky, kde P-PINK sídlí,
absolvovat pohovor o svém záměru. Dojde tak k odpovědi, zda
je reálné začít nakládat se svým
nápadem. Kontaktovat nás:
info@p-pink.cz
Co nabízíte již zavedeným
podnikatelům?
Pro rok 2021 jsme připravili
sérii odborných přednášek –
„PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přednášky budou probíhat online
každé 3. úterý v měsíci napříč
rokem 2021 vždy od 9:00 hodin.
Témata například: podnikatelský plán, finance, komunikace,
právo, marketing offline, pojištění, měkké dovednosti, obchod
a marketing online.
Přihlásit se mohou na adresu
https://docs.google.com/forms/d/1mtcTumNP8ckiHyoVlbtAQAz6LDiIb
43oX4wHDfbDc8 a na jejich email zašleme informace k probíhajícím akcím. (Odkaz viz
rovněž QR kód.) Odkazy na již
proběhlé přednášky rovněž zájemcům rádi zašleme.
Máte pro existující podnikatele nějaký takzvaný „špíček“?
Ano, dva programy s názvem
„odPINKni se“ a „PINKubační
program“. Oba jsou určeny pro
intenzivní, komplexní a dlouhodobější systematickou práci
s konkrétním projektem, kde
výsledkem je prosperující firma.
Informací je spousta, ale co
když potřebuji s někým z PPINK mluvit, zeptat se, než se
přihlásím na jakýkoli webinář a podobně. Nebo když
potřebuji něco jiného kolem
podnikání?
Pokud potřebujete poradit, co
je pro vás vhodné a jaká nabídka akcí běží, nebo hledáte kontakt na nás, tak sledujte naše
stránky p-pink.cz a náš FB PPINK. Nabízíme i další služby
jako například sdílené kanceláře, virtuální sídlo firmy atd.
Nic není zadarmo, kolik korun zájemci o služby P-PINK
zaplatí?

P-PINK je organizace, která
pracuje pro území celého kraje.
Naše aktivity jsou hrazeny z
valné části Pardubickým krajem
a městem Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby kraj
vzkvétal i co se týče rozvoje
podnikatelského prostředí.
Většina našich služeb je zdarma. Některé služby jsou zpoplatněné, ovšem za velmi přívětivé ceny. Inkubátor poskytuje v místě svého sídla podnikatelům placené zázemí formou
sdílených kanceláří (coworking). Dále má k dispozici pro
jakoukoli organizaci jednorázový či opakovaný pronájem
jednací místnosti a konferenční
místnosti. Podnikatelským
subjektům nabízíme také zřízení virtuálního sídla firmy na
adrese P-PINK.

Mezi námi jsou i podnikatelé,
kteří pomoc nepotřebují, ale
rádi by své zkušenosti předávali dál, mohou se na vás obrátit?
Ano, stále hledáme další odborníky, mentory a zkušené
podnikatele. Ty pak zapojujeme
do našich aktivit a mohou tak
předávat dál své získané zkušenosti.
Mgr. Hana Štěpánová,
projektová manažerka pro
rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi
na území Pardubického kraje
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O šikaně a agresivitě mládeže
s PaedDr. Zdeňkem Martínkem
Na základě kladných referencí
jsme zorganizovali webinář s
panem PaedDr. Zdeňkem
Martínkem, uznávaným odborníkem specializujícím se na
agresivní chování dětí a na šikanu ve školních kolektivech.
Jeho kurz na nás udělal takový
dojem, že jsme se rozhodli nastínit jeho obsah ve stručném
rozhovoru:
Dokázal byste na základě
svých zkušeností shrnout
nejčastější chyby současnosti
ve výchově dětí?
V rodičovské výchově často
chybí jasné stanovení hranic –
dítě nemá přesně vydefinováno, co se smí, co ne. Mnozí rodiče rovněž neumožní svému
dítěti nést následky za své chování. No a v neposlední řadě je
velkým problémem přesycenost materiálnem. Lásku dětí si
mnoho rodičů kupuje drahými
dárky, kterých si děti ve své
podstatě ani neváží.
Co můžeme udělat pro své dítě, abychom zvýšili jeho šance nestát se terčem šikany?
V první řadě by měl rodič své
dítě vést k vlastní zodpovědnosti. A zároveň s tím pouštět
jej adekvátně věku do pozice

Co byste poradil rodičům, jejichž syn nebo dcera má sklon
řešit problémy agresí?
Vždy je dobré se nejprve podívat jako rodič sám na sebe –
nedělám náhodou něco takového, co mé dítě k agresi nabádá, nekopíruje náhodou dítě mé
vlastní chování? Velkým problémem je například nesouhlasná výchova rodičů, což
znamená: matka něco zakáže,
otec to povolí či naopak.

dospělého, což znamená neřešit
vše za něj, nechat ho jednat,
příliš je neochraňovat. Myslím
si, že rodiče by neměli až tak
razantně za své děti řešit jejich
spory, šarvátky, neshody –
vždyť to přeci k dětskému světu
patří. Na druhou stranu, pokud
rodič uvidí, že jeho dítěti ubližuje někdo silnější a jeho dítě
nemá šanci se ubránit, je nutné
je samozřejmě z pozice dospělého bránit.
Jaká je první pomoc při

Informace k zápisům
do mateřských škol
v Hlinsku

Vážení rodiče,
zápis dětí do mateřských škol
proběhne v souladu s doporučením MŠMT ČR bez přítomnosti vašeho dítěte ve škole.
V Hlinsku se zápisy uskuteční

výskytu šikanujícího chování?
V každém případě je nutné
dítě podpořit v tom, že nikdo
mu nemá právo kdekoliv ubližovat a rovněž mu dávat najevo,
že má právo se bránit. V žádném případě by neměl rodič
oběti celou situaci řešit sám.

Setkáváte se ve své praxi
s pozitivním vlivem nějakého
sportu nebo jiné záliby na
agresi dětí?
Každé smysluplné trávení
volného času je jistou prevencí
proti agresi. Navíc, když oddíl
sportu či jiného zájmového
kroužku vede člověk, který dává
dětem jasné hranice, dokáže je
pochopit, podpořit a vyburcovat
k nějakému výkonu, je to naprosto ideální konstelace.
Celý rozhovor najdete
na www.mashlinecko.cz

v týdnu od 3. do 7. 5. 2021. Během celého týdne je možno
podávat přihlášky s požadovanými přílohami dálkovým způsobem (datová schránka, pošta,
email s elektronickým podpisem). Osobní podání lze učinit
pouze dne 7. 5. 2021.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách
mateřské školy, kterou jste pro
své dítě zvolili. Případné dotazy
zodpoví ředitelství příslušné
mateřské školy.
Bc. Martin Vtípil,
vedoucí odboru sociálních
věcí, školství a zdravotnictví

Kvalita z Hlinecka: příjem žádostí
Místní akční skupina Hlinecko, z. s. VYHLAŠUJE
VÝZVU k předkládání žádostí o udělení regionální značky „Kvalita z Hlinecka“
A to v následujících oblastech:
1) výrobky a produkty (např. zemědělské produkty, potravinářské produkty, řemeslné výrobky, přírodní produkty apod.)
2) ubytovací a stravovací zařízení
3) zážitky (zážitkem se rozumí unikátní a jedinečná nabízená služba občanům nebo návštěvníkům mimo stravovacích a ubytovacích služeb).
Zájemci o udělení značky mohou podávat žádosti
osobně v kanceláři MAS Hlinecko, z. s., Komenského 187, Hlinsko v období do 14. 5. 2021 v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin. Případně
mimo tyto hodiny po telefonické domluvě.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.mashlinecko.cz v záložce Kvalita z Hlinecka.
Kontaktní osoba:
Iva Groulíková DiS., administrátorka regionální značky
groulikova@mashlinecko.cz, tel.: 605 150 550
MAS Hlinecko
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Zdeňkem BUREŠEM. Děkujeme též za květinové dary a slova útěchy.
Manželka a dcery s rodinami

Vzpomínky

Dne 29. dubna by se dožil 88 let
pan František DANĚK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 24. května 2021 uplyne jeden
rok, kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Vladimír JEHLIČKA,
muzikant.
Vzpomeňte s námi.
Rodina

Dne 18. dubna 2021 uběhlo
už 10 let, co tady s námi
naposledy byl náš milovaný táta,
manžel, děda, strýc a kamarád
Miloslav SEIFERT.
Na Tvou počest a vzpomínku,
ve které jsi stále s námi!
Vzpomínají manželka Dana,
dcera Monika a syn David
s rodinami a všichni přátelé.

Dne 14. května 2021 by
oslavila 100 let moje maminka
Božena SEVERÝNOVÁ. Opustila
nás v nedožitých 99 letech.
Tichou vzpomínku věnuje
syn Jaroslav.
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VM - PŮJČOVNA
Ing. Miroslav Teplý

PŮJČOVNA ZEMNÍCH STROJŮ
Půjčujeme:

minirypadla Kubota 1 - 2 tuny, včetně příslušenství

Můžeme zajistit dopravu stroje na Vaši stavbu.
více na:

www.vm-pujcovna.cz
e-mail: info@vm-pujcovna.cz
Tel.: 705 256 917
Františky 30, 569 82 Borová u Poličky
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Inzerujte v Hlineckých novinách!
Chcete zviditelnit vaši firmu, hledáte nové zaměstnance? Inzerujte
v Hlineckých novinách!
Hlinecké noviny vychází jednou měsíčně v nákladů 5 500 ks výtisků a jsou distribuovány zdarma do všech hlineckých domácností.
Část nákladu tisku jde dále do ostatních obcí Mikroregionu Hlinecka.
Uzávěrka pro příjem reklamy do Hlineckých novin je vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. Inzeráty v Hlineckých novinách jsou barevné a jsou přijímány od inzerenta už kompletně zpracované nebo my zajistíme jejich zpracování, které je v ceně inzerce.
Cena je za 1 cm² / 17 Kč (bez DPH 21%). Při opakované inzerci jsou
poskytovány slevy ve výši 10 – 20% z ceny inzerce.
Pokud vás nabídka oslovila, kontaktujte redakci Hlineckých novin,
která sídlí v turistickém informačním centru na Betlémě, podrobnější informace rovněž poskytneme na e-mailu: ic@hlinsko.cz,
příp. na tel.: 731 697 418.
TIC Hlinsko

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
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Soukromá inzerce

Sleva
až 30%

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.
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.
Koupím sibiřské koťátko nebo ragdolls obojí bez PP.
Tel.: 737 957 885.
Prodám téměř nepoužívanou malou kuchyňku – světlé dřevo, 2
závěsné skříňky š100x30hlx60v, 2 stojící skříňky š100x54hlx83v.
Deska pracovní 240 cm včetně levý nerezový dřez s vodovodní baterií teplá i studená voda. Tel.: 603 945 453.
Daruji několik ročníků časopisu Receptář a sbírku stolních kalendářů. Tel.: 773 991 684.
Prodám náhrobní desku z pravé leštěné žuly. Rozměry 158 x 78 cm,
tloušťka 3 cm. Tel.: 606 478 924.
Daruji za odvoz králičí hnůj. Tel.: 603 719 741.
Prodám 4 ks pneu + aluminiové disky, pneu Hankook 205/55/16,
originál na Renault Laguna 19. Najeto 8 000 km. Cena 6 000 Kč,
rychlé jednání sleva. Jako nové. Tel.: 737 282 035.
Prodám starší mobilní dotykovou EET pokladnu, lze použít i bez
režimu EET, zachovalá. Cena 5 500 Kč. Tel.: 721 074 950.
Prodám česká jablka Idared, mák modrý a kmín.
Tel.: 720 102 472 (Sněžné).
Prodám dětskou postel, dále propanbutanovou lahev 30 kg, nový
kuchyňský dvoudřez, horské kolo, část nábytkové stěny, dětské
kolo 4-6 let, dětský kočárek – trojkombinace, dětský stůl + židle
(dřevěné), motor 380 V, průtokový bojler 500 l – nový, kompletní
kolo na auto vel. 195/50 R15. Tel.: 721 585 091.
Daruji hezká koťata – mouraté, černé. Zdarma. Tel.: 721 460 036.
Prodám bazén, průměr 3 m + příslušenství. Tel.: 723 323 018.
Hledám pronájem garáže v Hlinsku. Tel.: 724 231 532.
Pronajmu byt 2+1 od 1. července 2021. Tel.: 602 105 981.
Daruji mládě křečka džungarského. Odběr možný ihned. Tel.: 725
601 783.

Mìøení
zraku
Udìlejte si radost,
vyberte si ze stovky nových sluneèních brýlí!
GUESS!, LIU.JO, Calvin Klein, Jimmy Choo,
Lacoste, HIS, a další
Možno i ve vašich dioptriích
Optika Petøíkovi
Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko
www.optika-petrikovi.cz
Tel.: 736 535 055 a na

Soukromá
inzerce
Starší spolehlivý muž hledá
podnájem 1+1, Hlinsko a okolí.
Tel.: 702 634 839.
Daruji za odvoz nábytek do
ložnice – skříně, 2 postele, 2
noční stolky. Zachovalé.
Tel.: 774 200 930.
Pronajmu byt 3+kk, 55 m², volný ihned. Tel.: 732 878 695.

Pronajmu
nebytové prostory
vhodné na

prodejnu èi výrobnu.
Okraj sídlištì.
Tel.: 721 460 036.

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz
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Zimní sezona závodního oddílu Ski klubu

V posledním článku HN z
11/2020 o činnosti hlineckých
sjezdařů jsme zmiňovali úspěchy dětí na podzimních přípravných závodech. Tehdy jsme
ještě netušili, že se nebude konat žádné z tradičních soustředění na ledovci Hintertux.
Všechna vládní opatření související s onemocněním Covid-19
nám postupně znemožňovala
účast na zbylých suchých slalomech a podzimních přespolních
bězích. S nadějí, že si vše vynahradíme v zimě již na lyžařských závodech, jsme očekávali
první sníh a otevření skiareálů.
Po dlouhých debatách se v ČR

začalo za přísných podmínek
18.12. lyžovat, 26. prosinec však
nebyl poslední den lyžování jen
v roce 2020, ale vlastně v celé
zimní sezoně. Lyžaře zahalené
do přileb, brýlí, roušek nebo
kukel a rukavic logicky dodržující bezpečné odstupy na vlecích
nahradily na sjezdovkách nejen
v Hlinsku davy mladých i starých lidí, rodin, bobařů, sáňkařů. I přes vládou jasně stanovená pravidla omezeného stýkání
osob a zakrytí dýchacích cest
bylo možné denně vidět i
v Hlinsku stovky bavících se lidí
zcela bez roušek a respirátorů,
velkokapacitní nové parkoviště

u hlinecké sjezdovky bylo o vánočních svátcích zcela nedostačující.
Pravidelné přesouvání termínu znovuotevření lyžařských
středisek přesvědčilo více než
polovinu závodníků našeho
oddílu nesedět doma, ale využívat individuálně jakoukoli
možnost lyžování a tréninku
jízdy v branách, čímž opět dokázali, že rychlá jízda na sněhu
a na čerstvém vzduchu se stala
jejich velkou vášní podporující
fyzickou kondici, tak důležitou
pro silnou imunitu. Mnoho
sjezdovek v naší zemi získalo
výjimky pro tréninky registrovaných lyžařů, několik našich
dětí tedy dojíždělo např. do nedalekých Orlických hor nebo
opakovaně jezdilo do italských,
rakouských a švýcarských Alp,
došlo k návštěvám i netradičních destinací ve Slovinsku, na
Ukrajině a v Polsku. Všude byla
uplatňována velmi přísná hygienická opatření k minimalizaci šíření viru, nikdo si z těchto
výjezdů nechtěný suvenýr nedovezl. Věrni našemu domovskému příměstskému areálu
jsme od začátku února začali
sjezdovku v Hlinsku neorganizovaně vyšlapávat nebo vyjíždět auty. Ti nejpilnější měli
v Hlinsku měsíčně více než 700
sjezdů neboli jak se dříve říkávalo „průchodů turniketem“.
Zaměřili jsme se i na sport, na
který v obvyklé sezoně nezbývá
tolik času a udělali ve snowbo-

ardingu velké pokroky. Hlineckou sjezdovku jsme díky nadstandardní sněhové pokrývce
využívali až do poloviny dubna.
Na konci března získal Annaberg v Jeseníkách povolení
uspořádat dvoudenní Kvalifikační závod v obřím slalomu
pro mezinárodní Visegradský
pohár v kategorii přípravky a
předžáků. Z našeho oddílu se ho
zúčastnily tři děti, Ema Bártová
získala 2x zlato, Vít Bárta 2x
stříbro, Ondřej Poslušný byl
třetí a pátý. Při velkém množství závodníků z celé ČR musel
mít každý závodník i jeho doprovod PCR test na koronavirus
a dodržovat všechna stanovená
pravidla. Z komunikace s ostatními týmy vyplynulo, že se
všichni snažili celou zimu trénovat v Čechách i v zahraničí.
Děti měly obrovskou radost, že
se mohly opět poměřit s vrstevníky z velkých kopců a většinu z nich nechaly dosaženými
časy daleko za sebou. Bohužel
jiné závody se tuto zimu nekonaly.
V tomto roce byla v místním
muzeu uspořádána krásná výstava s názvem Stoleté lyže
mapující historii lyžování
v Hlinsku. Jsme rádi, že příznivá
zima, vůle dětí a obětavost trenéra a rodičů nezpůsobily vynechání jednoho roku sjezdového lyžování na přelomu další
stovky. K výstavě vyšla v nákladu 500 ks také kniha, ve
které můžeme na dobových fotografiích vidět, že to tehdy na
počátku šlo také bez vleků a také s nadšením. Všichni se již
nyní těšíme na příští sezonu.
Závodní oddíl
Ski klubu Hlinsko
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Výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec
Chrudimska roku 2020
Třináctý ročník ankety o Nejúspěšnějšího sportovce Chrudimska zná své výsledky pro
uplynulý rok 2020. Poprvé v její
dlouhé historii nedošlo k tradičnímu slavnostnímu vyhlášení, které se letos mělo konat
v Kulturním klubu ve Skutči.
Vzhledem k aktuální pandemii
koronaviru (zákazu veřejných a
kulturních akcí) byly výsledky
vyhlášeny bez slavnostního ceremoniálu. Je to poprvé od znovuobnovení tradiční ankety na
našem okrese v roce 2008.
I v uplynulém roce, kdy se ze
stejného důvodu několik měsíců nemohlo příliš sportovat a
dosahovat dalších osobních
úspěchů, ať už na poli jednotlivců či týmů, nalezneme řadu
vynikajících výsledků sportovců
z okresu Chrudimska, za které

byli ve svých kategoriích nominováni.
A kdo tedy byl odbornou porotou v hlasování zvolen? Kategorii mládežníků potřetí za
poslední čtyři roky opanovala
atletka z Atletiky Chrudim Klára Bažoutová, tentokrát před
Vojtěchem Vašákem (Karate
klub Lichnice) a další atletkou
Lucií Dvořákovou. V mládežnických kolektivech putuje titul
do chrudimského futsalu, jejichž tým U19 si za druhé místo
v Juniorské lize vysloužil i titul
v konkurenci celého okresu.
I v dalších kategoriích slavily
především míčové sporty. Kategorii dospělých v jednotlivcích ovládl potřetí v historii
ankety hráč futsalové Chrudimi,
na nejvyšší „bednu“ se postavil
reprezentant Tomáš Koudelka,

Mobilní rozhlas

Tkalcovství děkuje TIC Hlinsko

Chcete být informování o důležitých událostech v Hlinsku
přímo do vašeho telefonu pomocí SMS zpráv, e-mailů nebo
aplikace pro chytré telefony? Je
to jednoduché. Zaregistrujte se
zdarma na www.hlinsko.mobilnirozhlas.cz nebo se stavte v
turistickém informačním centru na Betlémě a vyplňte potřebný formulář. (red)

Jednou větou
Vydavatel informativní brožurky Hlinecký zpravodaj, kterým je soukromá osoba, i na letošní rok plánuje jeho vydání.
Přesný termín vydání nám není
znám, nicméně podle aktuálních zpráv by to mělo být v
průběhu května. (red)

který kromě titulu dokázal
s národním týmem postoupit
na světový šampionát. Tentokrát na prvním místě vystřídal
atletku Barboru Tichou, která
skončila druhá, třetí příčka putuje do MFK Chrudim za kapitánem Ondřejem Kesnerem.
I v kolektivech dospělých
slavil klub FK Chrudim, který
byl na první místo vybrán díky
vítězství v nedokončeném ročníku futsalové ligy a především
za vzornou reprezentaci v Lize
mistrů. Těsně za ním skončil
účastník FORTUNA: NÁRODNÍ
LIGY MFK Chrudim, který se na
jaře zachránil a v následujícím
podzimu se vyšplhal až na čtvrtou pozici druhé ligy. Třetí místo patří HC Chrudim.
V kategorii trenérů již chrudimští fotbalisté futsalisty

předčili, Jaroslav Veselý sklidil
úspěch za svoji příkladnou práci, těsně za ním skončili brazilský kouč futsalistů Felipe Conde
a trenér HC Chrudim Jiří Polák.
Do síně slávy byli zařazeni
oba nominovaní – Ing. Josef
Blažek z Tělovýchovné jednoty
Horní Bradlo a Ing. Vladimír
Krejcar z TC Chrudim, krajánkem roku se stal liberecký fotbalista a reprezentant Jakub
Pešek (odchovanec FC Hlinsko,
který z AFK Chrudim v roce
2010 přestoupil společně
s Lukášem Julišem do AC Sparta
Praha) a kategorii Masters opanoval Karel Fiedler z Atletiky
Chrudim.
Vojtěch Čižinský,
předseda SUCH

Rád bych touto cestou poděkoval pracovníkům hlineckého
informačního centra za jejich
náročnou i nadšenou práci při
propagaci ručního tkalcovství.
Pokaždé, když se Tkalcovna
na Betlémě objeví v médiích, je
TIC prvním místem, kam od diváků směřují dotazy a žádosti o
kontakty.
Velmi mě pak těší následné
nadšené reakce od diváků na
vstřícnost a ochotu pracovníků.
To by mělo být při této práci sice samozřejmostí, ale v hlineckém informačním centru je do
všeho vkládáno tolik potřebné
srdíčko a zápal.
Vážení přátelé z hlineckého
informačního centra, moc vám
děkuji nejen za to srdíčko, ale i
za dlouholetou milou a přínosnou spolupráci! Jsem moc rád,
že i díky vám se o hlineckém
Betlému opět hovoří jako o
tkalcovském městě.
S úctou Josef Fidler
– ruční tkaní...s láskou
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