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S KVĚLÁ I NVESTICE
Pozemky na Kodetce

Pro druhou polovinu roku 2013
ČNB předpovídá opětovný
pokles cen nemovitostí. Výjimkou jsou ale pozemky! Ceny
stavebních pozemků v atraktivních lokalitách totiž dle ČNB
i v průběhu letošního roku porostou...
Více čtěte na straně 4.

Léto 2013
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vám mohu prostřednictvím
letního vydání Hlincohorských novin oznámit, že se výstavba
víceúčelového zařízení se školkou blíží ke svému cíli. Předpokládám,
že 13. srpna 2013 bude stavba schválena do užívání a rád Vás
proto přivítám na Dni otevřených dveří, který proběhne 28. srpna
2013 od 15.00 hodin. Myslím, že je na co se těšit. Spolu s moderními prostory obecního úřadu, obecní knihovny a sportovního klubu
si můžete prohlédnout i příjemné prostředí mateřské školky, která
svůj provoz zahájí 2. 9. 2013 a přivítá svých nově přijatých 20 dětí.
Tím to ale vše nekončí. Svůj provoz zahajuje také dětské hřiště,
které je součástí výstavby objektu školky. Otevírá se i nově vybudovaný plážový kurt, který je k dispozici všem obyvatelům Hlincové

VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ
Dokončeno
V červnu 2013 bylo dokončeno
víceúčelové zařízení. 13. 8.
proběhne kolaudace objektu
a také kolaudace dětského
hřiště pro MŠ...
Více čtěte na straně 2.

Hory, jenž tomuto sportu holdují. Závěrem dovolte, abych vyslovil naději, že se obci podaří
najít další finanční zdroje na vybudování
páteřního chodníku a obecního hřiště. Vážení
spoluobčané, přeji Vám krásné prožití zbytku
léta, dovolených, prázdnin a u podzimního
čísla Hlincohorských novin a dalších pozitivních informací se těším na shledanou.
Ing. Karel Fousek
starosta obce

Na Hlincové Hoře řádí nebezpečný vandal!
Nedávno dokončený plážový kurt v areálu SK
Hlincovka se stal spolu s novým travnatým
hřištěm cílem řádění neznámého vandala.
Opakovaně došlo ke znečištění písku i travnatého
povrchu různými předměty, vědomému ucpání
kanalizace a dalšímu působení škod. Po nalezení
ostrých střepů záměrně umístěných do písku
plážového kurtu, už nebylo pochyb, že je tento
vandal nebezpečný. Mohl by zranit kohokoliv
z nás či naše děti. Bylo podáno trestní oznámení
na neznámého pachatele a celou záležitost již
řeší Policie ČR. Žádáme obyvatele o maximální součinnost při hledání pachatele, který je s
velkou pravděpodobností obyvatelem naší
obce. Máte-li k případu jakékoliv informace,
obraťte se prosím na obecní úřad, nebo přímo
na Policii.

JUNIORSKÝ VOLEJBAL
SK Hlincovka zazářila
V rámci mistrovství světa ve
volejbalu juniorek se o víkendu
29. - 30. 6. konal v Brně festival
Minivolejbalu v barvách...
Více čtěte na straně 5.

Děkujeme!

Redakce

ZPROVOZNĚNÍ PLÁŽOVÉHO KURTU
13. 8. 2013 proběhne kolaudace

plážového kurtu. Poté bude s platným provozním řádem zpřístupněn občanům Hlincové Hory. V provozním řádu, který bude
vyvěšen u vstupu na plážový kurt, najdete
všechny potřebné informace. Bude také
zpracován přehled týdenního využívání
hřiště. Ve volných termínech bude hřiště
k dispozici veřejnosti, vstup si můžete dohodnout s J. Havelkou (na tel. 724 715 261)
či M. Saikem (na tel. 722 951 271).
Pronájem pro členy SK činí 100,- Kč/h.,
pronájem pro nečleny 150,- Kč/h.
Redakce

...Pojďte s námi společně

ROZHODOVAT o dění v obci!
Těšíme se na Vás a děkujeme za
https://www.facebook.com/pages/Hlincová-Hora/113670565015
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..DOKONČENO VÍCEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ s mateřsk o u š k o l o u

Víceúčelové zařízení - pohled od silnice
V červnu 2013 bylo dokončeno víceúčelové zařízení. 13. 8. proběhne kolaudace objektu víceúčelového zařízení a dětského hřiště pro MŠ. Ihned po
kolaudaci začneme se stěhováním obecního úřadu, knihovny a zázemí SK. Mateřská škola je kompletně dokončena a vybavena. Zbývají dokoupit drobné
doplňky, sportovní náčiní, metodické a výtvarné pomůcky a samozřejmě hračky tak, aby od 2. 9. byla školka připravena pro nástup dětí. Dokončeno bylo
také dětské hřiště pro MŠ nacházející se u areálu SK. Kvůli nově vzniklému dětskému hřišti pro MŠ došlo také k částečnému rozšíření parkovacích ploch
u areálu SK.
Redakce

Zveme všechny občany
Hlincové Hory na

Dětské hřiště pro MŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
víceúčelového zařízení,
který se bude konat ve středu
28. 8. 2013 od 15 hodin.

Víceúčelové zařízení - pohled z parkoviště

V MĚSTSKÝCH ŠKOLKÁCH MUSEJÍ DĚTI ZA PŘÍRODOU
DOJÍŽDĚT - Rozhovor s Radmilou Kazderovou
Na místo ředitelky MŠ Hlincová Hora byla v
řádném výběrovém řízení vybrána paní Radmila
Kazderová. Rádi bychom ji v tomto čísle Hlincohorských novin představili obyvatelům a zeptali
se jí na to, jaké má plány s nově vybudovanou
hlincohorskou školkou.

Víceúčelové zařízení - pohled ze zahrady MŠ
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Paní ředitelko, můžete nám na úvod říci něco o sobě?
Co se týče mé praxe s dětmi předškolního věku, pracuji
s nimi více jak 27 let. Pracovala jsem v jednotřídních
mateřských školách i ve velkých zařízeních. Svou
praxi jsem začala v roce 1984 na nedaleké jednotřídní
mateřské škole ve Zvíkově. Poté jsem pracovala ve
větších MŠ, nejdéle z nich na šestitřídní mateřské škole
Zeyerova v Havlíčkově kolonii v ČB. Posledních 7 let
jsem působila v MŠ Úsilné. Co se týče mého osobního
života, bydlím nedaleko v obci Hůry. Mám tři syny. Dva
jsou již dospělí, třetímu, nejmladšímu je 17 let.
Proč jste se rozhodla ucházet se o místo ředitelky právě
v MŠ Hlincová Hora?
Rozhodla jsem se právě proto, že okolí Hlincové
Hory dobře znám. Pocházím z Rudolfova, kde jsem
vyrůstala a mám zde stále svou rodinu a přátele. Z
mého pohledu je MŠ velice dobře situovaná. Nachází
se v pěkném prostředí nedaleko rybníku Mrhal a krásných lesů, což vidím jako velké plus oproti městským
školkám, kde děti musejí za přírodou dojíždět. Také
to, že jednotřídní školka je díky počtu dětí a kolektivu dospělých menší, vidím velmi pozitivně. Snahou našeho malého kolektivu bude vytvořit pro děti
příjemné prostředí, které budou děti rády navštěvovat.

Mateřská škola - prostor pro hraní
Jaké máte s hlincohorskou MŠ plány? Chcete, aby byla
oproti okolním školkám něčím výjimečná?
V tuto chvíli nechci dělat velké plány. Všechno ukáže
začátek školního roku. Věk dětí je v této třídě v průměru

3
hodně nízký, a proto budu maximálně spokojená,
když se budou děti do školky v začátcích hlavně těšit.
Pokud bude málo slziček a spokojení rodiče, budu ráda.
Vzdělávání v MŠ bude probíhat v souladu s výchovně
vzdělávacím programem, který bude pro děti pestrý. Zohledněny jsou v něm všechny oblasti, se
kterými by se měly děti v průběhu roku seznámit.

Mateřská škola - šatna
Začátkem léta proběhl zápis dětí do hlincohorské MŠ.
Byl velký zájem?
Po dohodě se zřizovatelem MŠ byl vyhlášen
zápis dětí, který se uskutečnil 29. června v sále
místního pohostinství. Zápisu se zúčastnilo
k mému velkému překvapení 29 uchazečů, což bylo
o 9 dětí více, než je kapacita MŠ. Z obce Hlincová
Hora byly přijaty všechny děti. V současné době
se stále pracuje na tom, aby mohl být 2. září 2013
zahájen provoz. Touto cestou si dovoluji požádat
rodiče, aby sledovali webové stránky mateřské
školy, kde budu zveřejňovat všechny potřebné
informace. Nebo prosím zasílejte případné dotazy na emailovou adresu skolka@hlincovahora.cz. Telefonní číslo na MŠ je 725 963 386.
Nástup dětí do mateřské školy je pro ně obrovskou
změnou. Děti ji zvládají různě a stejně tak i jejich rodiče.
Máte v plánu nějaké akce, které by dětem i rodičům tuto
změnu usnadnily? Můžete poradit rodičům, jak mají své
děti pro nástup do MŠ připravit?

Samozřejmě, že každé dítě je jinak vyzrálé, jinak vedeno z rodiny. Neočekáváme, že tříleté
děti zvládnou všechno samy, ale rodiče by měli
být nápomocni učitelkám přinejmenším tím, že
dají například dětem pohodlné oblečení a obuv,
které si nemusejí děti složitě oblékat. Děti si budou pomalu osvojovat hygienické návyky, naučí
se komunikaci, pravidlům soužití v kolektivu
a školka pro ně bude rozhodně v tomto věku
přínosem. Co se týče rodičů, myslím, že k jejich
klidu nejvíce přispěje maximální informovanost.
Je toho mnoho, co bych ráda rodičům sdělila,
proto plánujeme, že se všichni společně sejdeme ještě před zahájením školního roku v naší
nové mateřské škole.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů v
pracovním i osobním životě a mnoho usměvavých
dětských tváří.
Redakce

Mateřská škola - prostor pro hraní
Upozorňujeme občany, že v souvislosti se
zprovozněním mateřské školy bude v obci Hlincová
Hora upraveno dopravní značení - snížena maximální povolená rychlost. V místech snížení rychlosti bude
prováděno pravidelné měření rychlosti Policií ČR!

Dovolujeme si požádat rodiče a přátele
mateřské školy, kteří chtějí nabídnout
dětské hračky, stavebnice, pomůcky,
výtvarný či jiný materiál, který děti
z MŠ využijí, aby vše začali nosit
v úřední hodiny na OÚ Hlincová
Hora, odkud si školka nabízené věci
převezme. V tuto chvíli máme dostatek
pouze hraček na pískoviště. Hračky a
ostatní materiál začneme na základě
předešlé domluvy dokupovat až po nabídce z vaší strany. Prosíme o hračky
čisté a nepoškozené, z hygienických
důvodů nelze převzít plyšové hračky.
V případě nejasností můžete volat na
tel. 725 963 386.
Za pomoc děkujeme
Kolektiv MŠ Hlincová Hora
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INVESTIČNÍ AKCE

Pomník válečného hrobu opravíme

Na spojovací chodník není dotační titul

Na přelomu dubna a května byla vyhlášena výzva SZIF, v rámci níž jsme měli v plánu zažádat
o dotaci na velmi potřebný páteřní chodník.
Bohužel do výzvy mohly být přihlášeny pouze
projekty s platným stavebním povolením a min.
částkou 5.000.000,- Kč, proto nebyla žádost o
dotaci podána. Chodník je pro nás z hlediska
bezpečnosti v obci prioritou. O získání dotace na
páteřní chodník se znovu pokusíme v příštím roce.
Jedná se o investici cca 2.000.000,- Kč včetně
veřejného osvětlení a nutných oprav kanalizace.

Cyklostezka už brzy plně funkční
Na cyklostezce bylo specifikováno 17 úseků, kde

bylo nutno provést odvodnění příčnými prahy.
K realizaci odvodnění došlo na přelomu
července a srpna 2013. V průběhu srpna bude
následovat celková obnova tělesa cyklostezky
v šíři 3 m, hloubce 30 cm a délce 1,7 km. Po
této úpravě bude nutno zajistit, aby se po
dobu minimálně 3 dnů na stezku nevstupovalo. Po úplném vyzrání použité cementové
stabilizace bude cyklostezka opět zprovozněna.

Obec byla úspěšná při získání dotace na opravu
pomníku válečného hrobu, který zde byl zbudován
v upomínku tragicky zemřelého sovětského vojáka Vladimira Volganova. Zahynul 11. 5. 1945,
kdy už v Evropě padaly poslední výstřely Druhé
světové války. Pomník má historickou hodnotu a měl by být uchován pro další generace.
Oprava bude provedena do konce září 2013.

Obecní hřiště zatím beze změny
Finanční prostředky na dokončení obecního
hřiště zatím hledáme neúspěšně. O jejich získání
se napříč různými dotačními tituly budeme
pokoušet také v příštím roce.
Redakce

KAM VÝHODNĚ INVESTOVAT - Pozemky na Kodetce
Pro druhou polovinu roku 2013 ČNB předpovídá
opětovný pokles cen nemovitostí. Výjimkou jsou
ale pozemky! Ceny stavebních pozemků v atraktivních lokalitách totiž dle ČNB i v průběhu
letošního roku porostou. Stejnou prognózu
uvedla také ČIA. Dle jejího průzkumu nabídkové
ceny stavebních pozemků v ČR vzrostly mezi
lety 2008 – 2012 o zhruba 15 – 20 %. Hlincová
Hora tento trend významně překonala, neboť
zde byl v tomto období nárůst zhruba 30%!
Zatímco v roce 2008 se zde ceny pozemků pohybovaly okolo 1.400,- Kč/m2, v loňském roce

Jak vzrostla jejich
hodnota v poslední
dekádě:
1. Veteráni

395 %

2. Vzácné mince

248 %

3. Pozemky Kodetka

239 %

4. Známky

216 %

5. Umění

199 %

6. Víno

166 %

7. Šperky

140 %

8. Hodinky

již byla nabídková cena v průměru 1.800,- Kč/m2
a v dalších letech ještě poroste. První obyvatelé lokality Kodetka I mohli své pozemky dokonce zakoupit od 700,- Kč/m2. Jejich parcely byly tedy v průběhu dekády
zhodnoceny o neuvěřitelných 260 %! Do
budoucna zůstane i celorepublikově vývoj
cen pozemků stabilní a lze počítat i s jeho
pozvolným růstem v dobrých lokalitách. Brzy
bude zahájen prodej III. etapy lokality Kodetka
a nákup stavební parcely bude nepochybně
velmi kvalitní investice.
Redakce

Parcely Kodetka - výnosná investice

1.800,- Kč/m2

76 %

700,-Kč/m2
1998
2012
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Ze života Dámského Je čas nechat zkontrolovat spalinové cesty
klubu

Den matek
Od posledního vydání Hlincohorských novin
děvčata z Dámského klubu, s hlavními organizátorkami Petrou Petrů a Hankou Ševčíkovou,
uskutečnily čtyři akce. První byl jarní úklid
a úprava okolí návesního pomníčku z II.
světové války. Udělat něco navíc za hranicí své
zahrady pro zlepšení našeho prostředí není pro
mnohé obvyklé. V druhé kreativní akci, v den
reje čarodějnic, nás a okolní vesnice děvčata
navštívila v převleku babizen. Pozlobily nás

S koncem léta a nástupem podzimu začínají
převládat i chladnější dny, kdy je nutno začít
myslet i na přípravu na topnou sezonu. Proto je
nejvyšší čas provést pravidelné čištění a kontrolu spalinových cest. Nutnost revizí, čištění
a kontroly spalinové cesty je dána tím, že topná soustava je zdrojem požárů, které ohrožují
zdraví, život a majetek osob. Mezi nejčastější
příčiny vzniku požáru patří zejména špatný
technický stav komínových těles, nesprávná
obsluha topidel, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek příliš blízko
topidla, nebo špatné umístění či instalace
topidla. Čištění spotřebiče na pevná paliva o
jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné
provádět svépomocí podle návodu výrobce,
nejméně však jednou za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné
roční kontroly odborně způsobilou osobou,
která je držitelem živnostenského oprávnění v
oboru kominictví. Pokud je do komínu zapojen
spotřebič na paliva plynná, lhůty kontrol a čištění
se řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na
pevná paliva. V případě spotřebiče na pevná
paliva s výkonem nad 50 kW je kontrola

ZE SPORTU

Finále minivolejbalu v Brně
V rámci mistrovství světa ve volejbale juniorek
se o víkendu 29. - 30. 6. konal v Brně festival
Minivolejbalu v barvách. Téměř 1000 dětí se
sešlo ve sportovním areálu Sokola Brno, aby zde
bojovaly o co nejlepší umístění. SK Hlincovka
se již tři sezóny, od vzniku projektu Minivolejbalu v barvách, pravidelně účastní republikového

a čištění spalinové cesty určena 2krát ročně
výše zmíněným odborníkem. Pro spotřebiče plynné se provádí 1 krát ročně.
Pamatujte, že pravidelné čistění komínů
a vybírání sazí z komínových sběračů by
mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola
jeho technického stavu. Oheň představuje
velké nebezpečí, a to zejména při nadýchání
toxických zplodin hoření vznikajících při požáru.
Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé v objektech spí a mohou se kouře značně nadýchat
či se zadusit. Jednou z cest, jak předejít vzniku
požáru, je vybavení domácnosti autonomními
hlásiči požáru, které dokáží včas informovat
o hrozícím nebezpečí. Je nutné brát v patrnost, že důsledná preventivní opatření
ochrání
zdraví
vaše
i
vašich
dětí
a zabezpečí váš majetek před požáry.
Pamatujte, že pokud dojde k ohrožení vašich
životů, snažte se jednat v klidu, s rozvahou
a bez paniky a případný požár co nejdříve
oznamte hasičskému záchrannému sboru na
tísňovou linku 150 nebo 112.
nprap. Mgr. Andrea Stará
HZS Jihočeského kraje
finálového turnaje. Za Jihočeský kraj jsme
zde byli osamoceni. Naše hráčky stály na
bedně ve všech kategoriích. Absolutním
vítězem finále Barevného volejbalu (bez
ztráty setu, bez porážky) se může pyšnit
naše družstvo modrého volejbalu ve složení
Knorová, Šuterová, Marková a Bartušková.
Děkujeme všem účastnicím turnaje i jejich
rodinným příslušníkům za výkony, součinnost
a podporu!
Jan Havelka

Úklid okolí pomníčku
nevonnými pachy a mastmi, ale také obdarovávaly malými dárečky. Na pusu pod
rozkvetlou třešní od čarodějnice se jen tak
nezapomíná. Příležitostí k setkání obyvatel
se stal svátek Den matek. V hojném počtu se
účastnili hlavně senioři. Při konzumaci malého
občerstvení v ruchu vzájemných rozhovorů
zazníval smích a příjemná optimistická nálada
zaplňovala místnost. Poslední uskutečněnou
akcí byl turnaj v pétanque. Lidé se sešli, zahráli nenáročnou hru, popovídali a udělali si
hezké odpoledne. V klidovém prostředí lesního
areálu SK Hlincovka. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat panu starostovi za podporu
naší činnosti a obci za poskytnuté finanční krytí.
Členky Dámského klubu

Sportovní akce v areálu SK Hlincovka pro léto 2013:

Den reje čarodějnic
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Datum

Akce

Organizátor

28. 07. - 02. 08.

Dětský tábor, areál uzavřen

Havelka

03. 08.

Turnaj v kopané

Saiko, Fousek, Vančura

24. 08.

Turnaj v nohejbale trojic

Čipera

07. 09.

Turnaj žen ve volejbale

Saiko

14. 09.

Turnaj v nohejbale dvojic

Pučejdl

21. 09.

Turnaj v plácané

Sedláková

7.8.2013 22:20:05
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HLINCOVKA - centrum sportovního dění
V sobotu 18.5. již popáté proběhl závod dětí v
miniduatlonu na Kodetce. Na tratích běhu a kola
soutěžili závodníci od 6 let do 15 let. V pěkné
atmosféře, kde se všichni navzájem povzbuzovali, předvedli závodníci statečné výkony. Za
ně si odnesli medaile a další ceny a sladkosti.
Velký dík pořadatelů patří sponzorům, našim
sousedům, panu Ing. Václavu Křížovi a panu
Petru Šťastnému. Zde jsou jednotliví vítězové:
Adam Bumba, Jan Berger, Martin Zeman, Jakub Šťastný, Michalka Bergerová a Karolína Našincová. Po dětském miniduatlonu se
odpoledne konal závod Jihočeského poháru duatlonu. Na tradičně velmi obtížných tratích běhů
a kola nakonec slavili úspěch Lukáš Nový BH
Triatlon ČB a Simona Švecová TC Dvořák ČB.

Hlincohorský triatlon
Již 13. ročník místního triatlonu se konal tradičně
druhou sobotu v červnu. Závodníci za krásného
počasí absolvovali 200 m plavání, 5 km jízdy na
horském kole a 1 km závěrečného běhu. Všichni
soutěžící zasluhují uznání za předvedený sportovní výkon. V mužích byl nejrychlejší Vlasta Lipert. Za svůj výkon si odnesl hlavní cenu horské
kolo LeaderFox, který do soutěže věnoval sponzor. V ženách zvítězila Šárka Bumbová.
V červenci se také již tradičně uskutečnil závod
Jihočeského poháru triatlonu. Minulé ročníky vyjma loňského, měly centrum a zázemí na plácku
u již neexistující hasičárny. Po dvouletém hledání
nejvhodnějšího náhradního místa našli pořa-

datelé nové, více než rovnocenné. Centrum
celého závodu se přestěhovalo na pláž rybníku Mrhal. Tratě jednotlivých částí závodu
zůstaly téměř stejné. Za poskytnutí dokonalého
zázemí pro závodníky i pořadatele patří majiteli a Hlincohorákovi Petru Šťastnému velký
dík. Spolupráce by měla pokračovat i v dalších
ročnících, a to nejen v závodě triatlonu, ale i v
květnovém závodě Jihočeského poháru duatlonu.
Vítěz mužů Lukáš Nový z BH Triatlon ČB si odvezl
mimo jiné hlavní cenu horské kolo LeaderFox.
Kategorii žen ovládla Šárka Grabmullerová také z
BH Triatlon ČB.
Ing. Karel Strolený

Mobil: 603 487 427
Tel.: 387 428 488
www.ekopf.cz

Biologická likvidace odpadů

POJĎME RYBAŘIT

Rybník Mrhal patří bezesporu mezi nejpůvabnější
rekreační lokality v okolí Českých Budějovic. Je
však ideální i pro rybolov. Rozloha rybníku je cca 8
hektarů, největší hloubka 13 metrů. Od roku 1961
nebyl vypuštěný, je zde možné chytit i trofejní úlovek.
Na Mrhalu je možnost celoročního lovu ryb, a to
24 hodin denně, stačí dodržovat pravidla revíru.
Majitele Petra Šťastného, našeho souseda z Hlincové hory, jsme se zeptali, co musíte udělat, když
si chcete zarybařit: “Není potřeba žádných sva-
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zových povolenek, jedná se o soukromý revír, kde
si můžete zakoupit denní, víkendovou, týdenní či
roční povolenku a pro sousedy Hlincohoráky mám
připravené slevy - při předložení kupónu z těchto
novin, dostanete slevu 20 % na denní povolenku.”
Rybník je několikrát ročně dosazován novými rybami, proto je zde téměř jistota, že vždy něco ulovíte.
Nepatříte-li k milovníkům rybaření, můžete se na
Mrhal přijít osvěžit a relaxovat. Mrhal má charakter
jezera a se svou čistou vodou a upravenou pláží
je ideálním místem pro koupání. Navíc je vám zde
každý den k dispozici i nově otevřená restaurace.
Redakce

SVOZ BIOODPADU
je úspěšný

Projekt zavedení svozu bioodpadu se setkal
s kladným ohlasem. Obyvatelé si na obecním úřadě zatím vyzvedli 58 nádob na biologický odpad a svozová firma uvádí, že
výtěžnost je pozitivní.
Setkali jsme se s dotazy obyvatel, co s nádobami v zimních měsících, kdy svoz biologického odpadu nebude probíhat. Každý,
kdo si prostřednictvím smlouvy o výpůjčce
nádobu zapůjčil, má dvě možnosti:
I. Nádobu na bioodpad v zimním období uskladnit
doma. Smlouva o výpůjčce v takovém případě nezaniká.
II. Vrátit nádobu na obecní úřad. Smlouva v tomto
případě zaniká, ale na jaře je možné si nádobu opět
vyzvednout a uzavřít smlouvu novou. Při navracení
musí být nádoba čistá a nepoškozená. Bude-li nádoba poškozena, budeme požadovat zakoupení
nádoby nové.
Redakce

7.8.2013 22:20:14
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A N K E TA
Vážení spoluobčané,
jak většina z vás jistě ví, vzhledem k mnoha realizovaným investičním akcím má obec velmi napjatý
rozpočet. Přesto bychom rádi alespoň drobnými investicemi dále rozvíjeli kvalitu bydlení v naší obci. Velice
uvítáme, když se na rozhodování o těchto drobných

7
investicích budete spolupodílet i vy. V současné době
zvažujeme zakoupení laviček na zastávky MHD
vč. zastřešení konečné zastávky. Po několikerém
upozornění na problémy s psími exkrementy však přišla
z řad občanů žádost o zakoupení odpadkových košů se
schránkou na sáčky pro psí exkrementy.
Rozhodněte prosím spolu s námi o tom, která z těchto
dvou investic, by měla být uskutečněna dříve. Součástí
tohoto výtisku novin je lístek s anketou. Zakroužkujte

Která z těchto drobných investic by v obci
Hlincová Hora měla být uskutečněna dříve?

prosím zvolenou variantu a lístek vhoďte do schránky
obecního úřadu. Hlasovat můžete také na facebooku
na adrese:
www.facebook.com/pages/Hlincová-Hora/113670565015
Své podněty a nápady na drobné investice nám můžete
napsat také na stránky www.hlincovahora.cz do knihy
návštěv.
Děkujeme.
Zastupitelé obce

Která z těchto drobných investic by v obci
Hlincová Hora měla být uskutečněna dříve?

A) Koupě laviček na zastávky MHD

A) Koupě laviček na zastávky MHD

B) Koupě odpadkových košů se schránkou
na sáčky pro psí exkrementy

B) Koupě odpadkových košů se schránkou
na sáčky pro psí exkrementy

Zvolenou variantu prosím zakroužkujte, lístek
vystřihněte a vhoďte do schránky obecního úřadu.

Zvolenou variantu prosím zakroužkujte, lístek
vystřihněte a vhoďte do schránky obecního úřadu.

Která z těchto drobných investic by v obci
Hlincová Hora měla být uskutečněna dříve?

Která z těchto drobných investic by v obci
Hlincová Hora měla být uskutečněna dříve?

A) Koupě laviček na zastávky MHD

A) Koupě laviček na zastávky MHD

B) Koupě odpadkových košů se schránkou
na sáčky pro psí exkrementy

B) Koupě odpadkových košů se schránkou
na sáčky pro psí exkrementy

Zvolenou variantu prosím zakroužkujte, lístek
vystřihněte a vhoďte do schránky obecního úřadu.

Zvolenou variantu prosím zakroužkujte, lístek
vystřihněte a vhoďte do schránky obecního úřadu.
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Výběr úvěru na bydlení je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí
Úrokové
sazby
jsou
v současnosti velice
příznivé, a tak mnoho lidí
uvažuje o pořízení vlastního bydlení. Každý si
přitom přeje platit co
nejméně. Nejdůležitější je dobře zvážit,
jaký typ půjčky je pro daného žadatele
nejvhodnější.

PŮJČKA na lepší bydlení
Na jednorázové rekonstrukce bytu si lidé nemusí
brát rovnou hypoteční úvěr, ale plně postačí
Půjčka na lepší bydlení. „Její výhodou je, že na
půjčku do 600 000 korun nemusíte mít ručitele
ani zajištění nemovitostí. Výši splátek si navíc
každý může rozložit podle svých možností
na dobu až dvanácti let,“ upozorňuje Jiřina
Vnenková, ředitelka pobočky ČSOB v Hroznové ulici v Českých Budějovicích. Mezi další
přednosti Půjčky na lepší bydlení patří kratší doba
splácení a také široká škála účelů využití – od
možnosti pořízení menšího bytu po zafinacování
zahradního domku nebo úpravy sklepních prostor.

HYPOTÉKA a poplatky O D M Ě N A z a v ě r n o s t
V současné době je aktuální debata o
poplatku za vedení úvěrových účtů. ČSOB
nabízí oba typy hypotéky – s poplatkem i
bez něj. Záleží na rozhodnutí klienta, která
varianta je pro něj v danou chvíli výhodnější.
„Podstatná je požadovaná výše půjčky
a také aktuální úroková sazba. Může se totiž
stát, že zájemci o hypotéku zjistí, že se jim
vyplatí spíše platit poplatek, než si vzít úvěr
s navýšenou úrokovou sazbou,“ říká Jiřina
Vnenková.
Výhodou hypotéky bez poplatku jsou
snížené počáteční náklady na její získání,
protože klient nemusí platit poplatek za
zpracování žádosti. „Osobně bych doporučila,
aby si zájemci o hypotéku nechali od bankéře
vypracovat konkrétní nabídku na oba typy
hypoték. Teprve poté lze skutečně porovnat
jejich výhodnost,“ dodává Jiřina Vnenková.
Bankéř může v takovém případě zohlednit
i častý požadavek klientů na předčasné splacení půjčky, což s výhodností nebo nevýhodností jedné či druhé varianty může také zahýbat.

Dalším způsobem, jak na hypotéce ušetřit, je
možnost získat odměnu za věrnost. „Snažíme
se ocenit klienty, kteří u nás splácí úvěr po celou dobu. Za věrnost získají zajímavou finanční
odměnu, která například u ČSOB Hypotéky
s bonusem u dvoumilionové hypotéky činí
100000 korun,“ upřesňuje výhody Jiřina
Vnenková. Podstatné je, že klienti znají svoji
odměnu již na začátku splácení. „Našim klientům
odpustíme 5 % z výše úvěru, pokud u nás zůstanou
po celou dobu splácení hypotéky. Minimální délka je přitom 20 let,“ upřesňuje podmínky Jiřina
Vnenková a dodává: „Klientům klesnou měsíční
splátky i celková výše jistiny úvěru. Navíc mohou částečně předčasně splatit až 20 % zůstatku
z dlužné částky při refixaci a o bonus nepřijdou.”

Hroznová 63/1
370 40 České Budějovice
tel.: +420 387 728 111
info.cb-hroznova@csob.cz

KULTURNÍ AKCE V ČB A OKOLÍ PRO NEJBLIŽŠÍ DNY
Divadlo:
Otáčivé hlediště – Pták Ohnivák a lišák Zorro - Zdeněk

Koncerty:
10. 08. 2013

21:00

ESTUARY HIGH TIDE

Mighty bar VELBLOUD

13. 08. 2013

19:00

Hudební večery na náměstí

nám. Přemysla Otakara II.

14. 08. 2013

20:00

Jazzikaspol

Kostel Navštívení Panny Marie

15. 08. 2013

19:00

Hudební večery na náměstí

nám. Přemysla Otakara II.

16. 08. 2013

19:00

Tomáš Klus

zámecký park Třeboň

16. 08. 2013

20:00

Aneta Langerová

Kostel Navštívení Panny Marie

16. 08. 2013

21:00

Aneta Langerová

Borovany - zámecká zahrada

16. 08. 2013

21:00

CARLOS & HIS COYOTES, The HOPE

Mighty bar VELBLOUD

17. 08. 2013
18. 08. 2013
20. 08. 2013

19:00
17:00
19:00

Nezmaři & Big band Českého rozhlasu

rybník Svět – plovárna Ostende

Hudební večery na náměstí

nám. Přemysla Otakara II.

Výstavy:

22. 08. 2013

19:00

Hudební večery na náměstí

nám. Přemysla Otakara II.

Alšova jihočeská galerie – stálá expozice; Andy

22. 08. 2013

21:00

ZOO HARMONICS (Izrael), CRIMINAL

Mighty bar VELBLOUD

27. 08. 2013

19:00

nám. Přemysla Otakara II.

28. 08. 2013

20:00

Hudební večery na náměstí
Two Towers Jazz

29. 08. 2013

19:00

Hudební večery na náměstí

nám. Přemysla Otakara II.

29. 08. 2013
30. 08. 2013

21:00
19:30

RABBIT DOGS (Itálie), SPERMBLO ODSHIT

Filharmonické dechové trio

Mighty bar VELBLOUD
Kostel Navštívení Panny Marie

22. 08. 2013

21:00

PRAGUE CONSPIRACY

Mighty bar VELBLOUD

10. 08. 2013

Myslivecká Třeboň

Masarykovo náměstí

10. 08. 2013

Sraz motorkářů

Kemp Lužnice

10. 08. 2013

Čochtanova Třeboň

akce pro děti (již 16. ročník velké
vodnické slavnosti)

11. 08. 2013

Prohlídka zámku s koncertem

zámek Stráž nad Nežárkou

17. 08. 2013

Festival dechových hudeb Lomnice

Lomnice nad Lužnicí

18. 08. 2013

Prohlídka zámku s koncertem

zámek Stráž nad Nežárkou

24. 08. 2013

Bitva o Slamburk (dětský den plný rytířských her a soutěží)

Borovany, u Nového rybníka

24. 08. 2013

Rybářské slavnosti

Louka u zlaté stoky a Sádky Třeboň

31. 08. 2013

Kaprobraní s Pohádkovým královstvím Z. Trošky

Lomnice nad Lužnicí

Jecelín; Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em);
Dekameron - Giovanni Boccaccio
Radniční nádvoří - Radniční léto
DK Metropol – Apartmá v hotelu Plaza - Neil Simon
Kostel Navštívení Panny Marie - Labyrint světa
Zámecký
park
Třeboň
Kašpárek
v rohlíku (dětský kabaret) - Jihočeské divadlo; Noc
v čase slunovratu (Shakespeare)
Zámek Třeboň - Kráska a zvíře (příběh
se odehrává v rámci noční prohlídky zámku)
Nádvoří třeboňského divadla - Pták ohnivák
a liška Ryška (loutková pohádka pro děti)

Warhol - “Zlatá šedesátá”
Wortnerův dům AJG – T. Laux - Z. Chmelař
Kino Kotva – Tomáš Hrůza - Výběr z tvorby T.H.
Galerie Zlatý kříž – …HLAVNĚ HLAVOU! (...primarily with head); TAJEMSTVÍ ZLATÉHO SRDCE
Dům umění – Galerie současného umění – KONSORTIUM
Radniční výstavní síň – Českobudějovičtí ostrostřelci
Galerie Nahoře - K.Bernorffová - MOTOLSKÉ DĚTI
Galerie Měsíc ve dne – Duchovní učitel J. A. Komenský
Komorní galerie u Schelů – Veselé léto

Hvězdárna a planetárium s pobočkou na Kleti

– ASTROLÉTO NA KLETI aneb Asteriody a krátery;
Optická kouzla
Galerie Pod kamennou žábou – VÝSTAVA L. SUCHÉ
Mezinárodní muzeum keramiky - Mezinárodní
keramická sympozia 1966 - 2012; Markéta Škopková
Suchdol nad Lužnicí - Výstava exotických zvířat pouze 11. 8. 2013 od 9 do 19 hodin

Více informací na http://kultura.c-budejovice.cz/;
http://www.trebonsko.cz/prehled-akci-trebonsko

Mezinárodní festival dětí a mládeže - Svátek času Masarykovo náměstí Třeboň

Kostel Navštívení Panny Marie

Jiné akce:

Vaše příspěvky do dalších čísel Hlincohorských novin můžete zasílat na emailovou adresu hlincohorsky.obcasnik@seznam.cz
Hlincohorské noviny vydává obec Hlincová Hora, Hlincová Hora 26, 373 71, Rudolfov, IČ: 00581321
jako čtvrtletník, který je dodáván do domácností obyvatel Hlincové Hory ZDARMA. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 19281.
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