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Skauti připravili soutěž v první pomoci
pro hlinecké základní školy
Hlinsko – Problematika první
pomoci se týká každého z nás,
ať už jsme dospělí a nebo teprve děti. K dopravním nehodám se můžeme dostat stejně
tak, jako ke zraněnému kamarádovi. Obě situace vyžadují vyrovnané jednání a znalosti, kterými můžeme i zachránit život. Soutěže v první
pomoci jsou tedy výbornými
prostředky, jak vtáhnout lidi
do této problematiky. A tak se
v pátek 18. 9. od 8 hodin konala soutěž v první pomoci pro
hlinecké základní školy, konkrétně pro 2. stupeň. Soutěž
uspořádala místní organizace
Junák- Svaz skautů a skautek
ČR ve spolupráci s havlíčkobrodským sdružením FARG.
Každá škola mohla do soutěže
přihlásit čtyři 4členná družstva, která si zvolila mezi sebou kapitána. Soutěžilo tedy
12 družstev. Díky příznivému
počasí se akce uskutečnila v
okolí skautského domova. V 9
hodin vybíhalo první družstvo. Na prvním stanovišti je
čekali 3 zranění - pořezaná
dlaň, kousek střepu v břiše a
jedno bezvědomí bez životních funkcí. Na druhém stanovišti zachraňovali rozrušenou ženu s popálenými dlaněmi a dívku v bezvědomí. Na
posledním třetím stanovišti
bylo opět bezvědomí bez ži-

votních funkcí a otevřená
zlomenina bérce. Díky profesionální práci maskérů vypadali zranění velmi věrohodně.
Družstva si tak vyzkoušela
nejen řešit kolektivně krizovou situaci, ošetřovat zraněné, prokázat fyzickou výdrž
při dvou resuscitacích, ale viděli na vlastní oči, jak zranění
v reálu mohou vypadat.
Na každém stanovišti bylo
několik rozhodčích, kteří
hodnotili výkon družstev. Po
uplynutí přibližně 5ti minut
na ošetření, rozhodčí obodovali výkony. Následně upozornili na chyby a ukázali postup správný. Žáci tak získali
nové vědomosti a zkušenosti,
což je největším přínosem této soutěže.
Přibližně kolem 13. hodiny
doběhlo družstvo s posledním
startovacím číslem a půl hodiny na to proběhlo vyhodnocení. Všechna družstva předvedla celkem dobré výkony,
ale jen některá mohla vyhrát.
S třetím nejvyšším počtem
bodů se umístilo družstvo ze
ZŠ Resslova ve složení - Kopecký, Šotola, Mošner, Drahošová. O několik bodů více
získalo družstvo také ze ZŠ
Resslova - Pecinová, Procházková, Jílek, Rauchfussová. Vítězi prvního ročníku
soutěže v první pomoci a ma-

jitelé putovního poháru se
stali žáci ZŠ Ležáků ve složení
- Dalecká, Trochová, Záhorková, Vařečková. Vítězům
gratuluji a všem účastníkům
děkuji. Pro všechny byly připraveny věcné a hodnotné

Svačí vaše dítě ve škole? A víte,
co konkrétně konzumuje?
Hlinsko – První desítky škol se
v České republice přihlásily k
účasti na projektu Svačiny do
škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy,
aniž musí mít u sebe peníze a
rozhodně ji nezahodí do koše
– samy si ji totiž objednají na
internetu, podle své chuti.
Možná patříte k rodičům,
kteří vybaví svou ratolest
každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá „na
svačinu“. Ať už patříme ke
kterékoliv skupině rodičů,
často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že z ranní dvace-

tikoruny zbyl v zadní kapse
kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom
právě na snídani a svačině
závisí energetické poměry v
dětském organismu během
školní výuky – a od nich se
odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího
zdraví.
Dopřát školním dětem
zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy,
aniž by děti musely mít při
sobě peníze a udělat ze svačin
zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče
mohou dětem svačiny před-

platit převodem na bankovní
účet, složenkou, nebo přes
systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na den,
týden nebo i měsíc dopředu.
Zdravou svačinu dostanou až
do třídy, přímo z výrobny,
čerstvě připravenou.
Celý objednávkový systém
je přístupný z internetové adresy www.svaciny.eu. Děti si
mohou vybírat ze sladkých i
slaných svačin, salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu,
že jejich dítě svačí – a že svačí
zdravě.
Alexandr Bílek,
autor projektu Svačiny do škol

ŽÁCI ZŠ „KLÍČ“ V TELEVIZI

ceny od Junáka, Města Hlinska, mlékárny Hlinsko a
Střední zdravotnické školy a
VOŠZ Havlíčkův Brod. Všem
sponzorům patří velké poděkování. Poděkování patří také rozhodčím, figurantům a

maskérům.
Mimo soutěžních stanovišť
byl pro družstva také připraven pestrý doprovodný program. Ve volném čase při čekání si mohly vyrobit kofoláčka nebo využít několika

nízkých lanových aktivit.
Akci doprovázela dobrá atmosféra a krásné počasí. Doufám, že příští ročník bude
stejně tak vydařený.
Miroslav Křesťan,
hlavní organizátor soutěže

Do Husova sboru už lze přijít bezbariérově
Hlinsko – V dnešním uspěchaném světě není mnoho počinů, kdy nemyslíme jen na
sebe, ale i na druhé, zvláště
pak na ty, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje konat
to, co by chtěli, protože svět
kolem nich je uzpůsoben jen
pro zdravé spoluobčany. A
tak při pohledu na to, jak několik ochotných rukou vynáší člověka upoutaného na invalidní vozík po schodech do
Husova sboru, jenom proto,
aby se zúčastnil pravidelné
nedělní bohoslužby, vznikla
myšlenka, že je potřeba s tím
něco udělat.
Nejde totiž jen o bohoslužbu, ale i o návštěvu místního
kolumbária, a to už vozíčkář
nemá šanci se do kostela dostat. A to je pro postiženého
chvíle, kdy prožívá to nejtěžší
trauma, protože sám nezmůže
nic. Stačilo pak zabývat se
tím, jak tento neutěšený stav
změnit. Po vzrušených debatách, jak vyřešit neuspokojivou situaci, zvítězil nakonec
návrh na vybudování jakési
rampy situované kolem budovy kostela od fary k hlavnímu vchodu, ke které je
možné se z veřejného chodníku snadno dostat.

Úvahy o bezbariérovém
přístupu jsou staré již 2 roky.
Náboženská obec se odhodlala přikročit k realizaci až v
tomto roce, proto oslovila
firmu Quatro s. r. o., která odlehčenou konstrukci navrhla
a zhotovila. Téměř všechny
náklady na realizaci celého
díla pocházejí ze zdrojů náboženské obce. Kovová lávka je
již plně funkční a dokončeny
jsou i ostatní úpravy okolí. S
přihlédnutím k nutným ná-

kladům limitovaných finančními možnostmi byla celková
konstrukce navržena citlivě
tak, aby co nejméně narušovala architektonický vzhled
Husova sboru. Byl přitom
kladen důraz na účelovost,
protože ve výsledku šlo především o pomoc člověku. Děkujeme všem, kteří se na těchto úpravách podíleli a jsme
přesvědčeni, že dobrá věc se
podařila. Ing. Vladimír Švadlenka
a rada starších CČSH

ZŠ Smetanova zve na oslavu svého výročí

PO ZHLÉDNUTÍ FILMŮ o lidských právech se žáci II. stupně ZŠ praktické a speciální „Klíč“ v Hlinsku
pod vedením paní učitelky Lenky Douchové zúčastnili výtvarné soutěže vyhlášené u příležitosti Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět dětem 2009. Soubor prací v kategorii skupin
porota ohodnotila jako jeden z nejlepších a dva zástupci z řady výtvarníků byli pozváni na natáčení televizního pořadu „Hřiště 7“ do Prahy, kde si 30. 9. 2009 ve studiu České televize převzali Diplom a
věcné ceny. Vysílání tohoto oblíbeného dětského pořadu bylo plánováno na 1. 11. 2009.
Za ZŠ „Klíč“ Zita Poukarová

Hlinsko – Před padesáti lety bylo
zahájeno vyučování v Základní
škole Smetanova. To je jistě důvod zavzpomínat na uplynulé
období. V rámci oslav si dovolujeme pozvat nejširší veřejnost
na Dny otevřených dveří s následujícím programem:
V pátek 20. 11. věnujeme dopoledne místním školkám. Pro
děti a jejich učitelky jsme připravili bohatý program. Společně si zasportujeme, zazpíváme i zasoutěžíme. Odpoledne
jsme si vyhradili čas pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Mezi 14. – 17. hodinou vás provedou školou černokněžníci,
princezny a jiné pohádkové postavy a vy se budete moci rozhodnout, zda by se vám v příštím školním roce u nás líbilo.
Na sobotu 21. 11. od 9 – 16 hodin zveme především pamětníky. Bývalí absolventi, učitelé,
školníci, zaměstnanci, uspořádali jsme pro vás mimo jiné i retro – výstavu dobových fotogra-

fií, ukázky výtvarných prací a
výrobků z keramiky našich žáků, můžete si prohlédnout,
eventuálně vyzkoušet moderní
techniku, kterou při výuce používáme. Přijďte se vrátit do
školních let jednotlivci i celé
třídní kolektivy v rámci absolventských srazů, které můžete
svolat právě na tento termín,
přijďte poznat sebe i své spolužáky na černobílých fotografiích z šedesátých, sedmdesátých

a dalších let, přijďte porovnat
tehdejší i současné školní prostředí. Zvlášť vy, dříve narození, budete zřejmě dost překvapeni, jak hodně se škola za tu
„chvilku“ změnila.
Kromě drobného občerstvení
a upomínkových dárečku tu na
vás budou čekat vzpomínky na
nejkrásnější léta vašeho života.
Celá Smetanka se na vás
upřímně těší.
Mgr. Radek Vašek, ředitel ZŠ

