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TESTOVÁNÍ V POHODLÍ

NEJENOM HLINECKÁ VEŘEJNOST má možnost se nechat v Hlinsku testovat na přítomnost covidu
19 na třech místech. Všechna místa provádějí antigenní testování. K testovacímu centru v bočním
chodě MFC, které testuje ve středu od 8 do 12 h a v neděli od 14 do 18 h, přibyla dvě místa. Jedno
v Olšinkách u fotbalového stadionu, testuje se v pondělí, středu a pátek od 7 do 15 h, druhé naproti
Sokolovně, kde se můžete nechat otestovat v úterý a v pátek od 8 do 12 h a od 13 do 16 h.

Před třemi roky, přesně 24. dubna
2018, se v hlineckých ulicích
a místních částech začalo objevovat
Hlinecké taxi. Služba se během tří
let velmi osvědčila. ...2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

7. července 2021

Slovo starosty

Přátelé, nejprve si dovolím
krátkou poznámku na téma
počasí. Také jste listovali kalendářem a ujišťovali se, zda
máte otočený ten správný měsíc? Uplynulé týdny nám totiž
zase jednou ukázaly, že když se
příroda rozhodne udělat třeba
právě z května říjen nebo listopad, tak jí v tom nikdo z nás
nezabrání. Síla přírody je zkrátka jednou z jistot, protože příroda „jede“ v rytmu nikoliv
měsíců či například v rytmu
délky lidského života, ale řídí se
úplně jinými časovými úseky. A
to je dobře. Pokud to občas u
některých z nás přináší takové
lehké nutkání názvy měsíců v
kalendáři přejmenovat podle
aktuálního počasí, možná je
potřeba si položit otázku: co je
jeden takový měsíc oproti síle
přírody?
Když se v Hlinsku ohlédneme za
letošním květnem, tak by nám
ovšem tento měsíc neměl zůstat v paměti jen kvůli počasí.
Došlo totiž také k události, kterou město nezažilo vlastně celých 500 let. Ze zvonice hlineckého kostela byl nejprve sejmut
již několikrát opravovaný zvon
a nahrazen zcela novým. A
vlastně i to je důkaz, že na různé
události nejenom v životě města je potřeba se dívat kromě
potřebných souvislostí vždy i
tou časově odpovídající optikou
– jeden měsíc, 500 let nebo miliony roků.
Tak tedy alespoň pro nadcházející tři měsíce Vám přeji krásné léto. Mějte úspěšný červen a
děkuji za podporu.
Miroslav Krčil
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Hlinecké taxi slouží občanům již tři roky
Před třemi roky, přesně 24.
dubna 2018, se v hlineckých
ulicích a místních částech začalo objevovat Hlinecké taxi.
Hlinecké taxi je služba zvýhodněné přepravy, která je určena
hlineckým seniorům a osobám
se zdravotním handicapem, ale
také pro osoby doprovázející
dítě ve věku do 4 let.
Obliba služby roste
Služba provozovaná městem
Hlinsko ve spolupráci s firmou
Taxi Málek se za dobu fungování osvědčila a dnes již má své
pravidelné uživatele. Provoz
nepřerušila ani v době pandemie onemocnění covid-19.
Od počátku poskytování do
současnosti bylo pracovníky
odboru sociálních věcí vydáno
více než 550 průkazů opravňujících k využívání služby. Ve
valné většině občanům starším
65 let. Zatímco v roce 2019 se
uskutečnilo v průměru za den 8
jízd, v roce 2020 to bylo téměř

12 jízd denně. Za první čtvrtletí
roku činil denní průměr již více
než 15 jízd.
Držitele průkazu vozí Hlinecké taxi po území města do
zdravotnických zařízení a lékáren, na úřady a další veřejné instituce, do místních kostelů a
modliteben, k návštěvě hřbitova, na vlakové či autobusové

nádraží, ale také do sídel volnočasových aktivit, sociálních
služeb, za kulturou nebo za
sportem. Mezi nejnovější cíle
patří např. hlinecký biotop a
v současné době hlinecké očkovací centrum.
Službu je možné využít
v pracovní dny po předcho-

zím objednání
Služba je v provozu od pondělí do pátku (v pracovních
dnech) v době od 7:00 do 16:00
hodin. Přepravu je třeba si alespoň den předem objednat na
telefonním čísle 606 979 531
(pondělní plánované jízdy doporučujeme objednávat v pátek). Objednávky jsou přijímány
v době od 7:00 do 18:00 hodin.
Přepravovaná osoba zaplatí
za přistavení vozidla k jedné
cestě Kč 20,-. Nezáleží na vzdálenosti odkud kam cestuje,
protože jízdné uhradí město
Hlinsko.
Další informace poskytnou
pracovníci odboru sociálních
věcí, školství a zdravotnictví na
telefonních číslech 469 315 370,
469 315 371, 469 315 355 nebo
469 315 356 nebo je zájemci
naleznou na webových stránkách města Hlinsko.
Bc. Martin Vtípil, DiS., vedoucí Odbor sociálních věcí,
školství a zdravotnictví

Dobrá zpráva: Kultura se vrací do stavu před
pandemií. Vyberte si z bohaté nabídky!

Pomalu nám začalo období
rozvolňování, a tak trochu se
život vrací zpět do stavu před
pandemií. Téměř všechny akce
z podzimu 2020 a jara 2021 se
nám podařilo přesunout na letošní podzim a začátek roku
2022. Pevně věříme, že se tentokrát veškeré akce uskuteční
v plánovaných termínech. Srdečně vás všechny zveme

vzkřísit kulturní život v Hlinsku.
Naplánovali jsme si pro vás:
TRIO INFLAGRANTI A
VÁCLA NOID BÁRTA – úterý
31. srpna od 19 hodin
Koncert.
LAKOMEC – úterý 7. září od
19 hodin
Divadelní představení na
volnou kasu. V hlavních rolích
se představí Pavel Zedníček a
Jana Švandová.
NEMOCNICE NA POKRAJI
ZKÁZY – TECHTLE MECHTLE
A KOČKY – středa 8. září od 19
hodin
Travesti show.

Přijďte si hrát! Přijďte se bavit
a smát!
MANUÁL ZRALÉ ŽENY –
HALINA PAWLOWSKÁ –
pondělí 4. října od 19 hodin
Zábavná talk show.
CESTY ZA PODZEMÍM –
čtvrtek 7. října od 18 hodin
Povídání s Ladislavem Lahodou, který se věnuje průzkumu
podzemí od roku 1978. Začínal
jako jeskyňář ve slavném Vojířově Speleologickém klubu
Praha. Od jeskyň českého, moravského a slovenského krasu,
přes zahraniční expedice do
hlubokých propastí se dostal i k
podzemí historickému.

NORSKO, OSLAVA PŘÍRODY – neděle 19. září od 18 hodin
Cestovatelská beseda a diashow s Jiřím Kolbabou.

PRINCEZNA, KTERÁ RÁČKOVALA – neděle 10. října od 15
hodin
Divadelní představení pro
děti.

KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL NA HRANÍ – neděle 3.
října od 15 hodin

JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
– pondělí 25. října od 19 hodin
Koncert.

ŠTÍSTKO A POUPĚNKA –
sobota 6. listopadu od 10 hodin
Představení pro děti.
DECHOVÁ KAPELA HLINEČANKA – pátek 12. listopadu od
18 hodin
Koncert hlinecké dechové
kapely s hostem večera Jiřím
Krampolem.
PARTIČKA – pondělí 22. listopadu od 20 hodin
Improvizační show s oblíbenými baviči.
4 TENOŘI A UNIQUE
QUARTET S DOPROVODNÝMI
HUDEBNÍKY – čtvrtek 2. prosince od 19 hodin
Koncert.
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
– úterý 11. ledna 2022 od 19 hodin
Zábavná show Aleše Cibulky
s hosty Ivanou Andrlovou a Janem Čenským.
MKK Hlinečan
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Na podzim chystáme i nové divadelní abonmá
Vážení předplatitelé,
víme, že někteří z vás stále
ještě nemáte vrácené vstupné
za zrušené představení – V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU. Nyní je ta možnost, kdy
si můžete v informačním centru vstupné nechat vrátit do
konce měsíce června 2021.
V úterý 18. ledna 2022 se uskuteční poslední divadelní představení jarního abonmá 2020 –
MOJE HRA s Jiřím Bartoškou.
I přes tyto komplikace jsme
se rozhodli poskládat nové
podzimní abonmá 2021, které
bude obsahovat 3 divadelní
představení.
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU
Agentura Harlekýn Praha
Sobota 9. října od 19 hodin
Pařížská dobrodružství sympatického venkovana. V hlavní
roli se představí Petr Nárožný.

plná zvratů o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství.
V hlavní rolích se představí
Vladimír Kratina a Veronika
Freimanová.

PŘELET NAD KUKAČČÍM
HNÍZDEM
Divadlo Radka Brzobohatého
Praha
Pondělí 15. listopadu od 19
hodin
Aby se vyhnul vězení, zvolil
psychiatrickou léčebnu. Ale
možná udělal tu největší chybu
svého života. Strhující příběh o

Artsy Fartsy bude
a bude s námi Prago
Union!
Artsy Fartsy bylo vloni a bude i
letos. Dne 25. června se na Cihelce zase sejdou milovníci
dobré hudby a tentokrát i literatury. Protože přípravě divadelních inscenací dosavadní situace příliš nepřála, rozhodli
jsme se uspořádat na místo divadelně hudebního festivalu,
festival literárně hudební. Od 17
hodin budou na Cihelce předčítat ze své literární tvorby známí
i méně známí spisovatelé a
básníci (Malijevski, Brichta,
Formánek), malou divadelní
performanci předvede Bříza a
Pilař a o hudební doprovod se
postará Vobejda a Rauchfuss.
Kdy se vám stane, že posedíte v
lese na kobercích a v klidu a
pohodě posloucháte básně a
povídky?

REGIONÁLNÍ KAPELY
Od 19 hodin začne na parketu
Cihelky o něco živější program.
Máme pro vás připraveny skvělé regionální kapely (například
náš milovaný Rollák ze Svratky,

Sedlák a Novák ze Žďáru nebo
USB z Prahy), ale také hlavní
radost večera Prago Union! Katovy chytré, vtipné, téměř básnické texty podkreslené skvělými beaty přece musí nadchnout každého. Po nich nastoupí na zbytek večera Universalswing Brothers a skvěle
rozjetý večírek vyladí k dokonalosti. V sobotu pak uspořádáme šachový turnaj v Orlovně
a možná do Hlinska dostaneme
i nějaké divadlo, to v této chvíli
nevíme, ale snažíme se o to.

LEVNÉ VSTUPENKY
Ale když nás budete sledovat na
Facebooku, Instagramu nebo na
našich stránkách www.artsyfartsy.cz, všechno se včas dozvíte. Artsy Fartsy letos slaví
deset let svého trvání, dobrý
festival uspořádat umíme.
Vstupenky jsou zase strašně
levné.
Tak určitě přijďte, vždyť vám to
už muselo chybět.
Lada Leszkowová

souboji mezi manipulativní
zdravotní sestrou a jejím nedobrovolným pacientem.
DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
Pantheon Production Praha
Úterý 14. prosince od 19
hodin
Brilantní situační komedie

Ve čtvrtek 10. června od 14
do 18 hodin proběhne v kanceláři v 1. patře Multifunkčního
centra výměna abonentek stávajících předplatitelů. Cena
abonentky (3 představení) činí 1
200 Kč. Pokud ještě nebudete
mít vrácené peníze za zrušené
představení, můžete tak učinit i
při výměně.
Ve čtvrtek 17. června od 10
hodin se spustí prodej abonentek on-line na našich stránkách
www.mfc-hlinsko.cz a bude trvat do úterý 29. června do 15
hodin.
Ve čtvrtek 1. července od 14
hodin se spustí prodej jednotlivých divadelních představení.
MKK Hlinečan

Přání žákům posledního ročníku
na Resslovce
Konec roku bývá vždy pro
žáky 9. ročníků spojen s očekáváním spojeným s trochou
nervozity. Nebylo tomu jinak
ani letos, obzvláště po náročné
době spojené s distanční výukou. I přes počáteční nejistotu
ohledně konání přijímacích
zkoušek na střední školy se žáci
s pomocí svých učitelů pečlivě
připravovali na zkoušky z českého jazyka a matematiky.
Všem žákům patří velký obdiv
za to, že přípravu na přijímací
zkoušky i za těchto neobvyk-

lých podmínek velmi dobře
zvládli. Mnozí nenechali nic
náhodě, absolvovali školní i
mimoškolní online přípravné
kurzy či sami intenzivně studovali z materiálů na internetu.
Věříme, že se jim tyto zkušenosti budou hodit i v dalším životě.
Všem žákům 9. ročníků přejeme, aby se jim v nové škole
dařilo, aby zúročili své nabyté
vědomosti a aby na naši školu
vzpomínali s úsměvem na tváři.
Kolektiv ZŠ Resslova

Pozvánka na besedu
Obecně prospěšná společnost
Dlaň životu a Mateřské centrum Hlinečánek si vás dovolují
pozvat na besedu s psychologem určenou pro širokou veřejnost.
Psycholožka Mgr. Zuzana Říhová pohovoří na téma – Jak
sladit vzájemnou komunikaci
mezi rodiči a dětmi tak, aby
nám spolu doma bylo líp, nejen
v době koronavirové.
Beseda se uskuteční v pro-

storách Mateřského centra Hlinečánek v Hlinsku dne 14. 6. v
15.30 hodin.
Nabízíme možnost využít
dohled nad dětmi během besedy. Aktuální informace naleznete na webových a facebookových stránkách OPS Dlaň životu a MC Hlinečánek.
Těšíme se na vás.
OPS Dlaň životu
a MC Hlinečánek
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Muzeum v přírodě Vysočina zahájilo svoji
návštěvnickou sezonu se zpožděním

Muzeum v přírodě Vysočina
podobně jako ostatní památky
v celé republice, zahájilo letošní
návštěvnickou sezonu s omezeními až v květnu. Otázkou
nadále zůstává, zda a případně
jakým způsobem se budou moci
konat letní programy. Navíc
s ohledem na skutečnost, že
jsou omezeny skupinové prohlídky s průvodcem, zůstaly
objekty památkové rezervace
Betlém uzavřené. Důvodem pro
toto rozhodnutí je i situace,
která v důsledku zásadní rekonstrukce kanalizace v prostoru Betléma aktuálně panuje.
Přesto, že od loňského podzimu
zůstaly objekty Muzea v přírodě
Vysočina návštěvníkům uzavřené, panoval uvnitř i mezi ni-

mi čilý ruch. Díky významným
finančním dotacím bylo možné
opatřit novou šindelovou krytinou střechy objektů na Betlémě i na Veselém Kopci. Na
Veselém Kopci se navíc podařilo
opravit objekt olejny z Damašku včetně nového vodního kola
a opravy vlastního technického
zařízení sloužícího k pohonu
drtících stoup.
Areál na Veselém Kopci si
návštěvníci mohou procházet
sami. Průvodci jim poskytují
informace u jednotlivých objektů. Ve statku z Mokré Lhoty
čekají dvě zajímavé výstavy.
Výstava s názvem Víte, že… poprvé podrobně představuje jevy,
které jsou zapsané na Seznamu
nemateriálních statků tradiční

lidové kultury Pardubického
kraje. Zájemci se zde například
mohou dozvědět, kde mohou o
Bílé sobotě potkat průvody
s maskou jidáše, jak vypadá
Věneček ve Vejvanovicích nebo
ve Střemošicích, či proč je východočeské loutkářství tak jedinečné, že se z krajského Seznamu dostalo až na Reprezentativní seznam UNESCO. Druhá
výstava je věnovaná výročí zápisu masopustních obchůzek
z Hlinecka na světový seznam
kulturního dědictví. Poprvé jsou
zde vystaveny mnohé dokumenty dokládající vlastní proces přípravy nominace i zápisu
samotného. Kromě jiného je
zde vystavena i poštovní
známka s motivem masopustních masek z Hlinecka. Jejím

autorem je významný grafik a
malíř Josef Liesler (1912 až
2005). Prohlédnout si je možné
i dopisy dokládající okolnosti
vzniku této známky. Samozřejmě se návštěvníci dozvědí o
obchůzkách a maskách v konkrétních vesnicích, v nichž se
tato tradice udržuje.
Věříme, že se Muzeum v přírodě Vysočina bude postupně
vracet k běžnému návštěvnickému provozu, i když se vývoj
situace a opatření dají v tuto
chvíli těžko odhadovat.
Sledujte tedy oficiální webové stránky www.nmvp.cz nebo
muzejní facebook www.facebook.com/veselykopechlinsko,
kde naleznete aktuální informace.
Muzeum v přírodě Vysočina

Nová kniha o výstavbě Sečské přehrady
Přehrada Seč je dílo známé i
daleko za hranicemi Pardubického kraje. Když se v západních
či severních Čechách zmíníte o
Seči, pak si řada lidí vybaví, jak
tam byla na táboře, v kempu,
v rekreačním zařízení, nebo si
vzpomenou na Oheb. Seč je pojem. Ale už málokdo ví, jak to
vlastně bylo se samotnou stavbou? Kdy se stavělo? Kdo stavěl,
jak vypadala krajina přes samotnou stavbou? Drobné zamyšlení určitě v každém z vás
vzbudí řadu dalších otázek.
Nová kniha s názvem Seč
1920 – 1936, s podtitulem „Výstavba jedné přehrady“ od Libora Adámka vám na 240 stra-

nách zodpoví nejen tyto otázky.
Kniha vychází z dochovaných
archivních materiálů a velmi
podrobným způsobem mapuje
přípravu stavby a její samotnou
realizaci, včetně přidružených
staveb, nerealizovaných projektů a třeba i změn oproti projektové dokumentaci či finanční stránku celého projektu.
Zvídaví čtenáři se tak dozví o
důvodu vzniku lanovky z Libkova, nákladech na úhradu
škod spojených s řadou povodní
na samotné stavbě nebo o smrtelných úrazech na stavbě.
Kniha je k dostání v informačním centru města Hlinsko,
její cena je 320 Kč.
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Výtvarné Hlinecko: Přes práh světa divů
62. VÝTVARNÉ HLINECKO:
Přes práh světa divů / Pohádkové náměty v českém
umění 1890-1950
Městské muzeum a galerie
Hlinsko, 19.6. – 19.9. 2021 (vernisáž v pátek 18.6. v 17 h)
Kulturní instituce se konečně
mohly otevřít veřejnosti a
Městské muzeum a galerie
Hlinsko koncem června završí
přípravy na otevření výstavy
hlavní letní sezony, kterou je
samozřejmě 62. ročník Výtvarného Hlinecka. Letošní výstava
bude opět tematická a ponese
název Přes práh světa divů /
Pohádkové náměty v českém
umění 1890-1950. Téma pohádek bylo nedílnou součástí výtvarného umění již od starověku a v různých obměnách procházelo celou jeho historií.
Avšak teprve koncem 19. století
nové výtvarné směry – novoromantismu, symbolismu a secese – našly ve světě kouzel a di-

FRANTIŠEK KAVÁN, Bludičky, 1897, kombinovaná technika na papíře,
28,5x44,5 cm, soukromá sbírka

vů silný a neotřelý inspirační
impuls, který mistrně dokázaly
zužitkovat v malbě, grafice,
plastice, v knižním umění i architektuře. Obrazy představující
náměty z pohádek, bájí, pověstí,
legend a mýtů záhy zaujaly diváky i sběratelskou obec a na

Jaké je datum výroby hlíny?

V jedno úterý v dubnu 2021
jsem přišla do Lidlu nakupovat,
mimo jiné i hlínu pro kytky.
Nikdy jsem po tom nepátrala,
ale zrovna dneska, nevím proč,
mě zaujala zpráva o záruční
době hlíny, ale datum nevidím.
V tu chvíli mě napadlo udělat
malou recesi, pobavit lidi. Vzala
jsem pytel s hlínou, jdu ke
skladu a s kamennou tváří, byť
pod rouškou, se ptám prodavače, zda mi může nalézt datum
výroby. Na jeho zděšené:
„Proč?“ povídám, že tady píšou –
záruční doba 3 roky od data výroby – ale žádné datum nevidím. „Paní, ta hlína je od podzimu asi dost čerstvá, na prodejně
dlouho nevydrží, jde doslova na

dračku“. Poděkovala jsem, jdu
k vozíku a už vzápětí slyším, jak
prodavač se smíchem hlásí mikrofonem do sluchátek ostatním zaměstnancům, že se nějaká paní ptá na záruční dobu
hlíny. Jdu k pokladně, paní u
pokladny vidí balíky hlíny a než
jsem přišla na řadu, opět se
smíchem odběhla k druhé pokladní. „To je ta paní s hlínou,“
slyším. Já nic, zaplatila jsem,
naložila nákup a v autě jsem se
ohromně bavila, jak se mi to
povedlo – pobavit prodavače
(prodavačky) a možná další lidi,
kterým to budou vyprávět.
Zvlášť v době, kdy neslyšíte pomalu nic jiného než covid.
Helena Králová, Svratka

prahu nového století otevřely
další, tentokrát obsáhlou kapitolu dějin umění. Z široké
plejády umělců, kteří se těmto
námětům věnovali, připomene
výstava ty nejvýznamnější
v pracích Maximiliána Pirnera,
Hanuše Schwaigera, Jana Prei-

slera, Jaroslava Panušky, Josefa
Váchala, Vojtěcha Preissiga, Artuše Scheinera nebo Josefa Lady.
Návštěvníci poznají příběhy
rytířů, princezen a draků, ale i
skřítky, víly, vodníky, bludičky,
upíry a další bytosti pohádkového světa.
Díla na výstavu budou zapůjčena ze státních institucí a významných soukromých sbírek,
expozice bude jako každoročně
doplněna výpravným katalogem.
Připravena bude také komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy a autorkou katalogu PhDr. Šárkou Leubnerovou (termín bude upřesněn).
Letos také jako novinku připravujeme večerní prohlídky s
pohádkovým čtením na půdě
galerie (podrobný program naleznete na www.mmghlinsko.cz).
MMG Hlinsko

Letní akce v parku za Domem dětí
a mládeže
Jako každý rok máme v plánu
několik večerů promítání letního kina. Na programu se nyní
pracuje a během měsíce června
bude vložen na naše stránky
www.mfc-hlinsko.cz. Ani
nejmenší nebudou ochuzení a
několik středečních odpolední
bude patřit právě jim s divadelními pohádkami.
V loňském roce jsme chtěli
uspořádat posezení s dechovkou. Bohužel situace nám to
nedovolila, a tak se na dechovku můžete těšit letos, konkrétně 4. září. Tyto akce jsme kaž-

doročně pořádali na Betlémské
návsi. V letošním roce tam ale
dochází k opravě kanalizace, a
proto jsou tyto akce přesunuty
právě do parku za Domem dětí a
mládeže. MKK Hlinečan

Pozor! Změna termínu ve svozu
biopopelnic
Svoz bioodpadu z domácností, které mají od města zapůjčenou biopopelnici, probíhá v letošním roce vždy ve čtvrtek
v sudém týdnu. Změna v termínu svozu byla nastavena
Technickými službami Hlinsko,
které danou službu zajišťují.
Děkujeme za pochopení. (red)
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Z redakční pošty: Informace v našem městě jsou
naprosto nedostatečné
Jsem Hlinečák a žiji tady několik let. Některé části se za tu dobu ve městě změnily, většinou
k lepšímu. Dost se toho za poslední roky vybudovalo, radnice
a její představitelé odvedli práci, někde dobrou, někde mohla
být podstatně lepší. V čem
spatřuji tyto možnosti – v informovanosti a diskusi o dalších
investicích, o jejich provedení.
Že je tady informovanost občanů dostatečná – podle mě
není.

NEDOZVÍTE SE NIC
Navštěvoval jsem veřejná zasedání zastupitelstva – tam se nic,
co se chystá a připravuje nedozvíte. Schvalují se tam finance –
prodeje a výkupy pozemků stylem „je to pozemek mezi silnicí
a soukromým pozemkem …“ a
dopadá to tak, že zastupitelstvo
mělo onehdá schválit prodej
pozemku v Chlumu (dohadovali
se, kde to je) a nikdo nepomyslel na přístupnost na další pozemek města Hlinska, který leží
za tímto prodávaným pozemkem.
Už v roce 2019 jsem navrhoval použití dataprojektoru během zasedání – veškeré návrhy
by byly také zobrazeny. Občané
ale i zastupitelé by měli možnost vidět finanční přehledy při
nákupech, prodejích i investicích. Při správě nemovitostí by
bylo možné tuto nemovitost na
mapě zobrazit, aby všichni viděli, o kterou se jedná. Bylo by
možno poukázat na to, co se
v poslední době vybudovalo a
také to, kde se vyskytují problémy.
Dále bych chtěl navrhnout
(opakovaně), aby před přípravou investiční akce zhruba 1x
nebo 2x do roka bylo uspořádáno veřejné zasedání o připravovaných akcích v Hlinsku a
okolí. Představu mám asi takovou: přítomni pan starosta,
místostarosta, popř. pracovníci

daného odboru, projektant a
obyvatelé Hlinska.
Informace o konání zasedání
by byla včas poskytnuta např.
v Hlineckých novinách, které se
dostanou do každé domácnosti.
A informace by byla – Chystáme to a to, naše představa je
taková a taková, chtěli bychom
to uskutečnit tehdy a tehdy.
Všichni přítomní obyvatelé by
se mohli vyjádřit a vznést své
podněty k připravované investiční akci. Rozhodnutí a odpovědnost by potom opět leželo
na představitelích města.

INDIVIDUÁLNÍ SCHŮZKA?
Dnešní situace – příklad (bydlím v ulici Máchova).
Od roku 2018 se oficiálně
snažím zjistit, jaká je představa
o rekonstrukci naší ulice. Na
zasedání nejprve nezaznělo nic.
Potom, co šly „šuškandou“
zvěsti o jednosměrném uspořádání s šikmým parkováním
na ulici (jako v ulici Čechova),
vznikla petice, se údajně pan
starosta s některými obyvateli
na místě nečekaně sešel (tato
schůzka nebyla nikde oznámena a přišel jen ten, koho potkali!). Protože jsem chtěl na zasedání zastupitelstva informací
více, byla mi navržena individuální schůzka. Myslím, že tyto
informace mají dostat všichni
obyvatelé města. Je to investice
také z jejich daní a také oni
možná budou tuto ulici využívat. Ani pan starosta ani já
nejsme geniální, abychom
mysleli na vše, a jsem zvědav i
na další názory a nápady ostatních občanů. Toto se tedy neuskutečnilo. V roce 2019 byla
podepsaná smlouva (v hodnotě
několik set tisíc na projekt rekonstrukce) – na veřejném zasedání o tom ani zmínka. V roce
2020 firma zpracovala projektovou dokumentaci, 14. dubna
2021 podepsal pan starosta
smlouvu s firmou o rekon-

strukci (zveřejněná v registru
smluv 27.4.2021) a teprve
28.4.2021 obchází pracovník
úřadu majitele okolních nemovitostí s některými informacemi, aby vůbec bylo možné
zrychleně schválit stavební řízení. Stavba měla začít 4.5.2021.
Ostatní obyvatelé nemusí vědět
nic.

ČERPÁM ZE SMLUV
Informace o dopravní obslužnosti, vyvážení odpadů, zabezpečení dostupnosti IZS jsem se
tedy dozvěděl pouze ze smluv –
ne od představitelů města. Ale
je to dobré. V souhrnné technické zprávě je v článku B2.5
Zásady požárně technického
řešení v odstavci 11 psáno: „V
průběhu stavby nesmí dojít ke
ztížení ani omezení podmínek
pro bezkonfliktní zásah jednotek PO a IZS v případě požáru.
Stavební práce budou probíhat
s částečným omezením okolní
veřejné dopravy za provozu řízeným provizorním dopravním
značením a pracovníky stavby.
Rovněž nesmí být stavbou ztížena nebo omezena evakuace
osob z přilehlých stávajících
objektů a nesmí být omezen
přístup techniky JPO ke všem
stávajícím zdrojům požární vody.“

ULICE KARLOVA VARUJE
Ve smlouvě č.j.Hl41559/2020/SÚ

mezi stavebním úřadem a
městem se v článku VII. odst. 12
píše: „v průběhu stavby budou
jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn
bezpečný přístup a příjezd
k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora
uvedenou stavbou.“
Tak snad tentokrát tato stavba proběhne dle plánu – ne jako
v ulici Karlova – ukončená
v roce 2018 ve stavu, kdy provedení neodpovídá normě –
vlivem toho po první zimě po-

škozené obrubníky, parkovací
pruhy sedřené. Dodnes není
vyřešené propadlé parkovací
místo pro invalidy. Odpovědnost za toto provedení nese
jednoznačně ten, kdo podepsal
smlouvu a stavební dozor.
Jsem učitel a jsem zvyklý
hodnotit. Práce na investičních
akcích dosud „dobré až dostatečné“. Podávání informací o
těchto akcích „absolutně nedostatečné“.

VĚCI SE DAJÍ ZLEPŠIT
Je tady hodně věcí, které se dají
zlepšit. Pokud se nedozvíme
informace na místě musíme je
asi hledat jinde, např. ve sdělovacích prostředcích celostátních.
Veřejné zasedání zastupitelstva je nástroj veřejné kontroly
práce volených představitelů.
Proto na pozvání na toto zasedání je absolutně nestoudné
napsat: „Prosíme veřejnost o
účast pouze v případě řešení
neodkladné úřední záležitosti“.
V dnešní době, kdy každé dítě
základní školy komunikuje online, chci věřit, že by tuto cestu
zvládli i pracovníci MÚ a obyvatelé se mohli touto cestou
účastnit, popř. dotazovat členů
zastupitelstva při zasedání.

ODPOVĚĎ ÚŘADU NEBERU
Nedá mi to nevrátit se k článku
pana Hudce a reakci z městského úřadu. Odpověď typu: „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“,
neberu.
Nejdříve si snad zjistím, jestli to
takto lze řešit (i podle zákonů) a
teprve potom do toho investuji.
Tato témata se také měla
s obyvateli nejprve projednat!
Ing. Jan Janotka
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MAS Hlinecko
připravuje besedy s
psycholožkou

Připravujeme sérii besed
s paní psycholožkou PhDr.
Ludmilou Filipovou.
Semináře budou pořádány od
října a budou určeny pro pedagogy, rodiče i širokou veřejnost.
Byla vybrána témata, která jsou
přínosná pro každodenní život.
Součástí seminářů bude snaha
porovnat odborné poznatky
s možnostmi v regionu, ve kterém žijeme, a hledat odpověď
na otázku, co můžeme ze známého prostředí vytěžit pro svoje duševní zdraví. Semináře povede paní PhDr. Ludmila Filipová, psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně
v Hlinsku.
Jak sama uvádí: ,,Je mi blízká
myšlenka celoživotního vzdělávání, proto jsem spojila poznatky aplikované psychologie
se svými letitými zkušenostmi
z poradenské praxe. Vybraná
témata nejsou z hlediska obsahu ničím novým, ale platí pro
ně to, co známe z hudebního
světa: když hraje orchestr známou skladbu s různými diri-

Dne 4. června 2021 to bude 5 let, co nás opustil
pan Josef PICEK.
Stále vzpomíná družka Marie.

Dne 11. června 2021 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Miloslava ŘÍPA z Blatna.
Nikdy nezapomene manželka
Marta a syn Kamil s rodinou.

genty, tak má pokaždé svůj rukopis.“
Konkrétní termíny setkání
budou zveřejněny prostřednictvím internetových stránek
www.mashlinecko.cz. Aktivity
jsou realizovány v rámci projektu s názvem Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP
Hlinsko II financovaného z OP
VVV s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000
9503.
Kancelář MAS Hlinecko

Novinky z Keltského skanzenu
Letošní návštěvnická sezona
v Keltském archeoskanzenu
Nasavrky začala v květnu. Od
června pak bude možné skanzen navštívit denně kromě
pondělí v čase 9 – 17 hodin.
Na sezonu 2021 chystáme
novinky. Tou největší je otevření Hostince U Dubového
Kelta, kde si návštěvníci pochutnají kromě jiného i na pokrmech inspirovaných keltskou
kuchyní.
Další obrovskou novinkou je
stavba domu náčelníka. Na domě intenzivně pracujeme a měl
by být do léta dokončen. Půjde
o nejhonosnější stavbu celého
oppida. Kromě domu náčelníka
zútulňujeme i další dvorce, například ve dvorci hrnčíře přibyla

Vzpomínky

nová polozemnice a výběh pro
zvířata.
Skanzenem návštěvníky
provede průvodce, který jim
popovídá o historii Keltů a jejich způsobu života i o našem
skanzenu. Návštěvníci se však
budou moci vydat do oppida i
s tištěným průvodcem a prohlédnout si keltská obydlí
vlastním tempem. Součástí
prohlídky je také menší naučná
stezka o včelařství.
O Keltském skanzenu a dalších částech Země Keltů si zájemci mohou přečíst více informací na www.zemekeltu.cz nebo na facebookové stránce Země Keltů. Těšíme se na návštěvu.
Kristýna Prokůpková

Dne 17. června 2021 uplyne
20 let, kdy nás opustil pan
Pavel STEHNO, bubeníček
ze skupiny KAPITOL.

Dne 23. června 2021 to bude
smutných 5 let, co nás navždy
opustila naše maminka a babička,
paní Marie VOHRADNÍKOVÁ
z Hlinska.
Stále s láskou vzpomínají dcery
s rodinami.

Tip pro podnikatele a živnostníky

Zaregistrujte svoji firmu na webu
města Hlinska
Na hlineckých webových stránkách pod odkazem – www.hlinsko.cz/mesto/firmy se nachází aktualizovaná databáze firem působících v Hlinsku a v obcích Mikroregionu Hlinecka.
Pokud máte zájem a chcete svoji firmu do této databáze zařadit,
stačí nám jenom vyplnit jednoduchý formulář, který naleznete na
uvedeném odkazu a následně ho poslat na adresu ic@hlinsko.cz.
Zveřejnění v databázi firem na webových stránkách je zcela zdarma. (red)
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Kariéra
pro lepší klima.
Každý den.
Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
hledá kandidáty/-ky na pozice:

Obsluha výrobní linky
Náplň práce:
• obsluha strojů výrobní linky
• kvalitativní třídění materiálu pro výrobu
• zodpovědnost za chod svěřeného úseku
Požadujeme:
• odpovědnost, spolehlivost, samostatnost
• práce ve vícesměnném provozu
• ochota učit se novým věcem
Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• roční bonusy
• příspěvek na penzijní připojištění
• cafeterie, stravenky
• příspěvek na dopravu
• stravenky

Řidič/ka VZV
Náplň práce:
• navážení a vyvážení materiálů z výroby
• skladování materiálu
• nakládka kamionů
Požadujeme:
• osvědčení řidič motorových vozíků W2,
případně W1
• práce ve vícesměném provozu
• odpovědnost, spolehlivost, samostatnost
• ochota učit se novým věcem
Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• roční bonusy
• příspěvek na penzijní připojištění
• cafeterie, stravenky
• příspěvek na dopravu
• stravenky

Připojte se k nám ještě dnes!
Kontakt: eva.chroma@storaenso.com, tel.: 720 743 222
Navštivte stránky: www.storaenso.com/cs-cz/careers
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Pøijmu do výroby ve Vojtìchovì

zámeèníka - sváøeèe
a obsluhu CNC laserového pracovištì.

OBUV TEXEVO

Více informací na obì pozice na tel.: 605 442 036
nebo mì kontaktujte na e-mail: vojta@kovoart.cz.
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DekoDraht

Deko Draht s. r. o.
Pilská 658
Ždírec nad Doubravou

Pøijme do pracovního pomìru
pracovníky tìchto profesí:
Sváøeè - TIG, CO
- požadujeme znalost technické dokumentace
Seøizovaè CNC strojù

Pracovník do
expedice
-ZDRAVOTNÍ
OBUV CERTIFIKOVANÁ IQC Z
- požadujeme
prùkaz sk.
B, výhodou SHOES
prùkaz +VZV
-TREKKING
+ SOFTSHELL
LOGO
-MOTO FASHION
Bližší informace
na tel.SHOES
èísle 724 281 255

KOLEKCE LÉTO 2021
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- odìvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,penìženky, batohy
výhodné ceny!!!

DÌKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTÌVU

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

-STEEL EXCENTRIC YOUNG STYLES
-ODÌVY BRANDIT + LOGO
-SPORTOVNÍ OBUV
-KABELKY,PENÌŽENKY,BATOHY
VÝHODNÉ CENY !!
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
Prodám traktůrek domácí výroby, motor Škoda Octavia + pěkný
valník; metrové betonové neosazené skruže; betonové osazené
trubky – průměr 15 x 80; cihly duté i plné; železný válec průměr 50
x 100 cm; písek vátinu; kamenný šrotovník; okapové háky.
Tel.: 776 382 164.
Koupím nový domov, pro mě a syna, 2+1 nebo 3+1 ideálně s balkonem. Ozvěte se prosím. Všem moc děkuji. Tel.: 776 70 10 20.
Daruji několik ročníků časopisu Receptář a sbírku stolních kalendářů. Tel.: 773 991 784.
Koupím byt 3 + 1 nebo 2 + 1 v jakémkoliv stavu a peníze možné
bez hypotéky. Tel.: 603 839 056.
Prodám Škoda Favorit, rok výroby 1989, najeto 49.000 km, béžová
hnědá, TK do 3/2023, garážováno ve výtečném stavu + náhradní
díly. Cena dohodou. Tel.: 737 445 764.
Hledám podnájem bytu 1+1, 2+kk nebo 2+1 na sídlišti.
Tel.: 797 635 476.
Koupím byt 2+1 na sídlišti, Družstevní nebo Jiráskova ul. Platím
hotově. Tel.: 725 442 544.
Nabízím doučování žáků 1.-4. ročníku. Učitelka prvního stupně
v důchodu. Tel.: 776 866 731.
Prodám kárku v 25x š 50x d 65 cm. Tel.: 605 781 444.
Pronajmu podkrovní byt 2+1, 56 m², po rekonstrukci, v ul. Čechova, Hlinsko, k dlouhodobému pronájmu. Tel.: 773 785 786.
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 dětskou postel a hračky, nový kuchyňský dvoudřez, horské kolo, část nábytkové stěny, dětské kolo 5-7 let, motor 380 V,
průtokový bojler 10 l, kompletní kolo na auto vel. 195/50 R15.
Tel.: 721 585 091.
Daruji hezká koťata – černobílé a černé. Zdarma. Tel.: 721 460 036.
Daruji mládě křečka džungarského. Odběr možný ihned. Tel.:
725 601 783.
Chalupaření to nás baví – koupíme dům/chalupu. Nabídněte, volejte, pište 704 923 775
Koupíme statek s pozemky – pro koně. Tel. 732 344 841.
Sháním partnerku do páru do podzimního kurzu tance a společenské výchovy v Hlinsku. Tel.: 724 357 476.

AKCE

èerven
Sleva 20 %

na barevná dioptrická skla Hoya
Optika Petøíkovi
Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz

PEDIKÚRA
• Kombinovaná pedikúra
• Suchá (pøístrojová) pedikúra
• Peeling • Masáž • Gellak

Objednání
na tel.:
728 142 263

ANGLIÈTINA
-

NÌMÈINA
NÌMÈINA
Tomáš Dymáèek
702 030 886, T.Dymacek@seznam.cz

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz
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MC Hlinečánek

Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC

Pondělí od 9 do 11 h – hýbánky pro nejmenší, v rámci herny je
poskytováno individuální poradenství
Úterý od 9 do11 h – herna s písničkou a tvořením
Čtvrtek od 8 do 12 h – volná herna, v rámci herny je poskytováno
individuální poradenství
Pátek od 15 do 17 h – setkání maminek (po domluvě)
Další aktivity
Středa 9. 6. – Dítě na srdci – ukázky úvazů, poradenství
Čtvrtek 17. 6. – Festival rodiny: Dětský den
Čtvrtek 24. 6. – Beseda s MOST pro o.p.s.
Individuálně dle dohody – služba Individuální poradenství
Venkovní stezka, která vás rozpohybuje – více info na Fcb
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

Městské muzeum a galerie

8. května až 31. října
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického
kraje.
8. května až 31. října
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA aneb Deset + jedna let
světovým kulturním dědictvím
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.
Sobota 5. června od 9 do 16 h
DEVATERO ŘEMESEL aneb Od vlákna ke košili
Ukázky tradičních textilních technik.
Návštěvní doba:
Od úterý do neděle v době od 9 do 17 h.

Galerie

BETLÉM HLINSKO

19. června až 19. září
62. VÝTVARNÉ HLINECKO
Přes práh světa divů / Pohádkové náměty v českém umění
1890 – 1950
Vernisáž 18. června v 17 h
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h

15. června až 24. října
VODĚNÍ JIDÁŠE aneb Ó, Jidáši nevěrný, cos to učinil…
Výstava přibližuje obyčej vodění Jidáše, který je zapsán na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 -16 h
(od 19. 6. Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h)

Návštěvní doba: Aktuální situaci sledujte na webových stránkách
nebo Facebooku.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.nmvp.cz

Muzeum
19. června až 19. září
NÁVŠTĚVA – Současné umění ze sbírky města Chrudim
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 -16 h
(od 19. 6. Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h)
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St 8 – 12, 13 – 17
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá ZAVŘENO
So 8 – 11

Oddělení pro děti
13 – 17
9 – 12,
13 – 15.30
13 – 17
9 – 12,
13 – 17
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Tel.: 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

Tel.: 469 311 197

Azylový dům Hamry
Sobota 26. června
DEN PRO DĚTI A RODINU
Těšit se můžete na den plný soutěží, opékání párků a další.

Orlovna
Sobota 26. června od 9 h
ŠACHY NA NÁPLAVCE
Rapid 10+0, devět kol
a švýcarský systém.
Věcné ceny pro každého.

Cihelka Blatno
Pátek 25. června od 17 h
ARTSY FARTSY
Vstupné 200 Kč v TIC Hlinsko,
na místě 250 Kč.

TIC informuje
Turistické
informační
centrum
opět prodlužuje na letní
sezonu svojí
otvírací dobu.
Od 19. června bude otevřeno
Po – Pá 8 – 17 h, So 9 – 16 h,
Ne 9 – 15 h. Tato otvírací doba
platí do 12. září 2021.
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Jarní akce v Hlinečánku v rámci Festivalu rodiny

Dětský den s Mateřským
centrem Hlinečánek
Ve čtvrtek 17. června od 14
hod. proběhne na naší zahradě
DĚTSKÝ DEN s MC Hlinečánek.
Návštěvníci se mohou těšit na
zábavné hry a soutěže pro
nejmenší. Děti si vyzkouší hru
na Orffovy nástroje a společně
si zazpíváme za doprovodu kytary. Děti určitě potěší drobné
odměny, malování na obličej
nebo venkovní piknik a závěrečné opékání buřtů pro každého. V letošním roce se naše
mateřské centrum rozhodlo
akci uspořádat pod záštitou celorepublikového Festivalu rodiny.
Festival rodiny
„Festival rodiny“ je v ČR nová
tradice, jež vznikla z potřeby
posilovat hodnotu rodiny pro
společnost i pro každého z nás.
Festival rodiny tak více přibližuje veřejnosti širokou škálu

programů mateřských center
v oblasti prevence rizikových
jevů v rodině a ve společnosti a
stejně tak představuje mateřská
centra jako zásadní pilíř komunitního života.
Další akce Mateřského
centra Hlinečánek v rámci
Festivalu rodiny
Dne 12. května se uskutečnil
SWAP (tedy výměna) rostlinek.
Akce proběhla i díky spolupráci
se Svazem tělesně postižených
dětí Hlinecka. Tímto děkujeme
paní Renatě Plíškové i všem
ostatním za poskytnuté rostliny. Počasí nám naštěstí přálo, a
tak se většina bylinek, květin a
zeleninových sazeniček dočkala
nových majitelů.
V první polovině června
mají rodiny s dětmi jedinečnou
příležitost prověřit si svoji fyzickou kondici. V místní části
Rataje máme nyní umístěnou
venkovní pohybovou stezku.
Každého, kdo se po ní vydá,
motivuje k rozhýbání celého
těla – doporučujeme ji nejen
malým, ale i velkým dobrodruhům.
A ještě mimo Festival
rodiny…
Vedle zapojení do Festivalu
rodiny jsme si nadělili ještě jeden dárek: reklamní banner
s informacemi o nás a s naším

logem. Banner je umístěn na
plotě před vchodem do budovy
našeho sídla. Děkujeme panu
Petru Čihákovi a firmě GrafikRoss za jeho návrh a vyhotovení.
Ve čtvrtek 24. června se
uskuteční beseda s občanskou
poradnou Most pro, o.p.s. pod
titulem „Finance a hospodaření
v rodinách“.
Blíže zazní témata k prevenci
předlužení, zvyšování finanční
gramotnosti, postupy v případě
neplacení výživného, rovné
příležitosti žen/matek a
mužů/otců – podíl na péči o děti

a domácnost nebo nejčastější
problémy v rodinách, s nimiž se
klienti obrací na pracovníky
pobočky v Hlinsku.
Aktuální informace k naší
činnosti naleznete vždy na našem facebookovém profilu, nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 728 460 403 či prostřednictvím e-mailu
hlinecanek@email.cz.
Informace o nás naleznete i
na webových stránkách
www.hlinecanek.cz.
Za MC Hlinečánek
Mgr. Lenka Sodomková

