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zemí Rakouska v Linci přivezly naše starší
žákyně vítězný pohár za druhé místo. Trenéři
s předvedenými sportovními výkony vyjádřili
spokojenost a očekávají sezónu, kdy budou
družstva na čele soutěží.
Počátkem školního roku se konalo v Ostravě
Mistrovství ČR v barevném volejbalu, kterého
se z oddílu volejbalu SK Hlincovka zúčastnilo
31 hráček ve věku 7 až 12 let. Začínající
hráčky přivezly z turnaje 9 medailí (5 zlatých,
2 stříbrné, 2 bronzové) a mnoho dalších
zážitků.
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www.showmystreet.com

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
vydáním podzimního čísla Hlincohorských
novin, které nyní držíte, plníme slib s
opětovným vydáváním tohoto periodika.
Jsem rád, že Hlincohorské noviny přinášejí
nové informace o průběhu realizovaných
investičních akcí, včetně plnohodnotných
příspěvků o dění v obci a o její sportovní
reprezentaci.
Dovolte malé shrnutí. Dobrou investicí
bylo vybudování dětského hřiště, které bylo
uvedeno do provozu na podzim. Dalším
dílem bylo dokončení chodníku, který podle
očekávaní slouží k využívání dětského hřiště,

Jan Havelka

Redakční tip, jak se podívat
na svou obec a nemovitost:
Navštivte webovou stránku
Rychlé a snadné sledování
na ulici.

včetně důstojné pěší komunikace k zastávce
MHD Ke hřišti. Celková rekonstrukce
povrchu fotbalového trávníku, včetně
umělého osvětlení v areálu SK, byla také
dokončena. K využití sportoviště může
dojít již na jaře 2013. Další ukončenou akcí
byla oprava místních komunikací. Pokud
jde o výstavbu víceúčelového zařízení včetně
provozu školky, mohu vás ujistit, že výstavba
probíhá v souladu s harmonogramem prací a
provoz školky bude zahájen v září 2013.
Obec vede jednání s Krajským úřadem
v Českých Budějovicích o provozu školského
zařízení. Veškeré zásadní informace z těchto

jednání budeme zveřejňovat na úředních
deskách a webu. Využijeme i další čísla našich
novin.
Co říci závěrem. Obec bude hledat další
využitelné zdroje k naplnění dalších cílů,
jakým je např. modernizace obecního hřiště.
Věřím, že se to podaří. Vážení spoluobčané,
přeji vám krásné prožití podzimu a u zimního
čísla, které by mělo vyjít v únoru 2013, se
těším na shledanou.
Karel Fousek
starosta obce

BUĎME VELKORYSÍ A ZÍSKEJME UZNÁNÍ
Zde může
být Vaše
reklama
více informací
na tel.
724 366 447

Pane místostarosto, letošní rok to vypadá,
že zastupitelstvo buď umí kouzlit, nebo si naši
obec oblíbil pan ministr Kalousek. Jak to tedy
je?

Už víme kam patří!
Vážení,
ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s., Vám firma EKO-PF s.r.o.
nabízí bezpečné a ekologické řešení problematiky s upotřebenými
potravinářskými oleji a tuky.
V místě určeném pro ukládání separovaného odpadu umístníme plastovou
nádobu (zelená). Do této nádoby vám bude umožněno ukládat upotřebené
potravinářské oleje a tuky v pevných obalech (např. PET lahve).
Postup při likvidaci obsahu nádoby bude zachován, jako u separačních kontejnerů.
POZOR – DO ODPADŮ TUKY NEPATŘÍ, CHRAŇTE SI SVŮJ MAJETEK.

Naše Hlincová Hora má za sebou úspěšný
rok. Obec se v komunální oblasti proměnila jak
mávnutím kouzelného proutku. Máme krásné
nové dětské hřiště, stavíme školku, nově byly
zbudovány chodníky a komunikace, přičemž
stávající byly opraveny a máme kompletně
zrekonstruované fotbalové hřiště.
Všichni ale víme, že kouzelné proutky
neexistují. Proto jsme se zeptali našeho
místostarosty, pana Pavla Sovy, co stojí za
úspěšnou proměnou.

Vaše příspěvky
do Hlincohorského
občasníku může zasílat
e-mailem na adresu
hlincohorskyobcasnik@
seznam.cz

(Smích) Kéž by to tak bylo, ale věc je zcela
prozaická. Jedná se o práci a velký entuziasmus
všech zastupitelů. Hlincovka má velké štěstí,
že jako zastupitelé neřešíme politiku. Dílem
náhody se dala dohromady skupina lidí, kteří
chtějí něco pro obec dokázat a to Vás pak baví v
zastupitelstvu pracovat.
A kde jste tedy sehnali peníze na letošní
akce?

Ty jsou z nenáviděné Evropské unie.
Demagogie a populismus jsou věčné, bohužel.
EU je instituce, která zrovna na příkladu
Hlincovky, ukazuje svou smysluplnost.
Přispěli třeba něco i podnikatelé? V naší
obci žije řada velmi úspěšných lidí.
Na akce financované unií nelze přispívat. Co
se týče ostatních drobných akcí, snad se začne
blýskat na lepší časy. Plno podnikatelů stále
velmi intenzivně pracuje a není čas na takové to
zastavení a uvědomění si, že k podnikání patří i
určitá velkorysost, která generuje úctu a uznání
ostatních.
Přispívají tedy alespoň někteří z nich?
Můžete říci, kdo si zaslouží náš obdiv
a uznání?
Máme tu první vlaštovky. Například pan
Radovan Grill (Nejlevnejšípneu.cz) se již
třetí sezónu stará o zimní údržbu chodníků a
navíc byl jedním ze sponzorů Hlincohorských
setkání. Taktéž i firma pana starosty je
sponzorem. Poděkovat bych chtěl i svému
zaměstnavateli, kterým jsou akcionáři ze SRN,

kde jsou naštěstí příspěvky podnikatelů otázkou
cti. Příspěvky naší obci dosáhly statisícových
částek a dokonce bezplatně ručíme bankám za
dotace od státu (naše banky totiž nevěří našemu
státu). Domnívám se, že postupem času i ostatní
začnou být donátory obce a nemusí jít vždy o
peníze. V obci bydlí řada vlastníků firem, kteří
mohou třeba zapůjčit na obecní akce techniku,
nebo dodat zbylý materiál, teď by se například
hodily trubky a pletivo na oplocení hřiště.
Oslovovali jste již některé podnikatele?
Zatím ne a považuji to za chybu. V novém
roce zkusíme první ročník a uvidíme. Věřím, že
to vyjde. V obci máme velmi úspěšné sportovce,
naše děti jsou hrdí Hlincohoráci a věřím, že
najdeme i velkorysé a sebevědomé podnikatele,
kteří budou důkazem toho, že to v Čechách není
s podnikateli tak špatné.
Děkuji za rozhovor a ať zastupitelům vydrží
jejich entuziasmus a optimismus.
Děkuji.

EKO-PF s.r.o. biologická likvidace odpadů, Rudolfovská 21, České Budějovice, 370 01

www.ekopf.cz tel. +420 387 428 488

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.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V OBCI
NAJDETE NA FACEBOOKU.
www.facebook.com/pages/Hlincová-Hora

INVESTIČNÍ AKCE
Oprava komunikací

Jak bylo přislíbeno, v průběhu měsíce
srpna proběhla kompletní oprava místních
komunikací. V původní části obce byly silnice
vyspraveny celoplošně, v obytných souborech I.
a II. Hlincová Hora – Kodetka byly komunikace
vyspraveny lokálně metodou horkovzdušného
asfaltu se zaplněním kamenivem. Nevýhodou
této metody je následné znečištění silnice
přebývajícím drobným kamenivem, které se
v asfaltu neuchytilo. S dodavatelskou firmou
bylo dodatečně dohodnuto, že tento nežádoucí
důsledek oprav odstraní a nechá lokálně
vyspravené komunikace strojně zamést. Čištění
silnic proběhlo v polovině října, v lokalitách
OS1 a OS2 Hlincová Hora – Kodetka.

všem dětem mnoho zábavy a příjemných
zážitků.

přípravné práce na krovu, do zimy bude stavba
zastřešena, aby se mohlo pokračovat uvnitř
a veškeré práce na školce se stihly v termínu,
který byl obyvatelům přislíben, tedy aby pro
školní rok 2013/2014 mohla být otevřena plně
funkční třída mateřské školy o kapacitě 15 dětí.
Při napojování nově vznikající budovy
na inženýrské sítě by byla narušena stabilita
smrků podél komunikace III. třídy. Tyto
stromy budou proto odstraněny, čímž se
zároveň zajistí lepší rozhled ve výjezdu z místní
komunikace v místě budoucího objektu
víceúčelového zařízení a mateřské školy.
Zároveň s výstavbou víceúčelového zařízení
probíhá i výstavba objektu č. 2 – oploceného
dětského hřiště vedle SK Hlincovka, které
bude sloužit výhradně pro potřeby mateřské
školy. Přestože vyhlídky na realizaci plážového
kurtu na volejbal v letošním roce vypadaly
z finančního hlediska spíše pesimisticky,
nakonec se podařilo najít finanční prostředky
a spolu s dětským hřištěm pro MŠ bude
vybudován také plážový kurt se samostatným
přístupem.

připraveno na sportování, trávník je ošetřován,
pravidelně sečen a válcován, je tam závlaha,
odkanalizování, umělé osvětlení. Na hřiště
byla instalována tabulka s informací o zdroji
financování této kompletní rekonstrukce:
Stavební úpravy byly realizovány za přispění
grantu Jihočeského kraje – grantový program
„Rekonstrukce stávajících sportovišť“. Na jaře
zde bude zahájena sportovní sezóna, první
zátěžový test bude možná proveden ještě nyní
na podzim, vše bude záležet na chuti a odvaze
sportovců :).

Návesní kaple Sv. Jana Nepomuckého

Návesní kaple Sv. Jana Nepomuckého
představuje historicky a kulturně cennou
památku místního významu. Její rekonstrukce
je z hlediska ochrany a rozvoje kulturního
dědictví venkova plně v souladu s rozvojovými
záměry obce.

Chodníky

Dětské hřiště

Podle plánu proběhla také montáž herních
prvků a zhotovení oplocení dětského hřiště
pro veřejnost na horizontu mezi původní
a novou částí obce. V sobotu 22. září 2012 tak
mohlo být hřiště poprvé otevřeno a předáno k
užívání našim nejmenším. Provozní doba byla
stanovena na 9:00 – 19:00 hodin pro každý
den. V měsících listopad – březen bude hřiště
uzavřeno. Provozní doba je formou informační
cedule zveřejněna při vstupu do hracího areálu.
Otevírání a zavírání hřiště zajišťuje pověřený
zástupce obce.
Zpětná vazba, kterou od obyvatel máme,
je veskrze pozitivní, proto věříme, že jsou
děti se zajímavými herními prvky spokojeny
a jejich doprovod oceňuje příjemné a bezpečné
prostředí, které jsme se zde snažili vybudovat.
Oproti projektu byly přidány 2 lavičky, k nim
bude dodán ještě stůl a odpadkový koš.
Žádáme všechny návštěvníky dětského hřiště,
aby se seznámili s návštěvním a provozním
řádem umístěným v blízkosti vstupu na hřiště
a z důvodu bezpečnosti jej dodržovali. Přejeme

Doprovodnou akcí k výstavbě dětského
hřiště bylo dokončení chodníku vedoucího
okolo hřiště a spojujícího silnici III. třídy
s místní komunikací obytného souboru II
Hlincová Hora – Kodetka. Povrch chodníku
nyní tvoří zámková dlažba, která umožňuje
bezproblémový přístup ke hřišti s kočárky,
koly apod. Nový povrch bude výhodou i pro
zimní úklid, což obyvatelé jistě ocení při cestě
na zastávku MHD.
Z jednání na Magistrátu města České
Budějovice – Odboru dopravy – vyplynul
požadavek, že spolu se zprovozněním nové
mateřské školy na Hlincové Hoře, by obec
měla mít vybudován páteřní chodník spojující
obytné soubory s původní částí obce. Je proto
nutné vyprojektovat chodník, projekt schválit
a hledat pro příští rok způsob jeho financování.
Jelikož se bude jednat o velkou investici, bude
naším cílem najít grant, v rámci kterého by bylo
možné potřebné finanční prostředky získat.

Z toho důvodu byl vypracován projekt
na celkovou obnovu vnějšího stavu objektu
kapličky – má být vyměněna střešní krytina,
okapy, zhotovena nová fasáda. Projekt reaguje

Práce
na
budování
víceúčelového
zařízení s mateřskou školou probíhají podle
harmonogramu. V polovině října začaly

Ostatní

Za účelem ochrany nemovitostí podél
silnice III. třídy před poškozením následkem
přívalových dešťů, byly opraveny kanalizační
vpusti podél této páteřní komunikace v obci.
Pro dostatečnou bezpečnost výjezdu zmístní
komunikace (od farmy Filip) na silnici III.
tř., nad pomníčkem, bylo osazeno konické
zrcadlo. K navržení a provedení optimálního
dopravního řešení tohoto místa byla vyzvána
firma Signistav- dopravní značení.
Bohužel se nám zatím nepodařilo
a v letošním roce ani nepodaří dát do plánované
podoby obecní víceúčelové hřiště. Mělo zde být
vybudováno oplocení, přístupová cesta, měl
být zkvalitněn povrch. Za to, že se nám tato
akce nepodařila časově ani finančně zvládnout
se občanům velice omlouváme. Finanční
prostředky hledáme napříč dotačními tituly,
ale budeme je hledat i v rozpočtu obce na příští
rok.
Na základě požadavků obyvatel dále
plánujeme zastřešení zastávky MHD u hřiště.
Usilujeme také o zkvalitnění povrchu
cyklostezky. Naše snaha vybudováním

cyklostezky neskončila, po dodavateli
požadujeme provedení takových oprav, aby
stezka měla smysl a mohla být bez problémů
užívána.
Linka MHD č. 18, která cestující
přepravovala jen mezi konečnou zastávkou
na Hlincové Hoře a českobudějovickým
nádražím, byla od září nahrazena linkou 21,
která je jakýmsi kompromisem mezi bývalou
linkou č. 1 a linkou 18, kdy některé spoje
jedou na nádraží a některé až na konečnou
do Haklových Dvorů. Nyní probíhají jednání
o možném snížení příspěvků obce na MHD.

CO S ODPADEM
Připomínáme občanům, že zatímco
komunální odpad (obaly od potravin,
plechovky apod.) patří do košů příp. kontejnerů
na komunální odpad, prázdné plastové
obaly, tetrapaky, papírové obaly a skleněné
láhve patří do kontejnerů určených na tento
tříděný odpad. Nádoby označené štítkem Sběr
opotřebovaných potravinářských olejů a tuků
slouží pouze k umisťování potravinářského
oleje a tuku v použitých PET lahvích nebo
v jiném obalovém materiálu z PVC.
Děkujeme všem, kteří dodržují pravidla
třídění odpadu. Chceme-li, aby veřejná
prostranství naší obce jako součást
prostředí, v němž žijeme, byla příjemnými
a kultivovanými místy, zamysleme se mimo
jiné i nad tím, kde končí naše odpadky. Všichni
to přece děláme i pro sebe!

ZE SPORTU
Turnaj v plácané

Travnaté hřiště

Mateřská škola a víceúčelové zařízení

na vyhlášenou výzvu SZIF ČR, prostřednictvím
místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o. p.
s. (MASHL) a svazku obcí Budějovicko-sever,
jehož je Hlincová Hora členem.
MASHL je sdružením podnikatelů a obcí,
působících na území Hlubocka a Lišovska,
jehož cílem je podpora rozvoje venkova v rámci
jednotné strategie, a to např. právě v oblasti
péče o kulturní a hospodářský rozvoj.

Firma HRAKOSTAV dokončila zkvalitnění
a rekonstrukci malého travnatého hřiště
na kopanou v areálu SK. Hřiště je nyní

Podzimní turnaj v plácané se tentokrát sice
uskutečnil za menšího počtu družstev než jeho
jarní předchůdce, ale to vůbec neubralo na jeho
sportovní kvalitě. Počasí bylo přející, což byl
dobrý předpoklad úspěšné akce.
V sobotu 8. září odpoledne se prezentovalo
v areálu SK Hlincovka do turnaje 12 smíšených
družstev. Sebevědomí párů bylo značné.
Nedostavily se vítězné dvojice z posledního
turnaje, což dávalo šanci aktérům, kteří
se důkladně připravili a byli ochotni pro
vítězství udělat vše. V týdnu před turnajem
dokonce některé dvojice trénovaly s takovým
nasazením, že muselo být použito nové
osvětlení herní plochy.
Turnaj se hrál ve dvou základních skupinách,
ze kterých 4 nejlepší páry postoupily do
finálových bojů. Zde pak byli nejúspěšnější:
1. Bára Sedláková a Aleš Vančura
2. Nikola Vandasová a Vojta Veselý
3. Alena Bílá a Lukáš Candra

Po ocenění nejlepších sportovců následovalo
společné posezení v příjemném prostředí
lesního areálu.
Jan Havelka

2. volejbalová liga na Rudolfově

SK Hlincovka položila další dva mezníky ve
vývoji existence klubu od jeho vzniku před 12
lety.
Prvním mezníkem je, že oddíl volejbalu byl
poctěn statutem Sportovního střediska Českého
volejbalového svazu (ČVS). Podle hodnocení
statistik ČVS vychováme mladé sportovkyně
jako jedenáctý nejlepší volejbalový oddíl
v České republice. Jsme v dobré společnosti
takových klubů jako Olymp Praha, KP Brno,
TJ Ostrava, Loko a VŠ Plzeň, Sokol Frýdek –
Místek či PVK Přerov nebo Prostějov. Výsledky
to jen potvrzují. V barevném volejbalu, soutěži
těch nejmenších, budoucích volejbalistek, se
pravidelně umisťujeme na čele turnajů. Mladší
a starší žákyně v turnajích i mistrovské soutěži
obsazují přední místa.

Druhým mezníkem je účast našich hráček
v 2. lize žen ČVS. Pro řadu diváků, co si již
našli cestu do rudolfovské sportovní haly na
zápasy dorostenek, v nejvyšších soutěžích,
máme nyní bonus v další věkové kategorii tj.
dospělých. Vstup do soutěže byl nad očekávání
dobrý. Věřím, že se v této soutěži udržíme a že
připravíme divákům řadu příjemných zážitků.
Další informace na www.skhlincovka.cz.
Jan Havelka

Podzimní dění v SK Hlincovka

Sezóna volejbalistek SK Hlincovka začala
srpnovým soustředěním a pokračovala
přípravnými turnaji na její hlavní část –
mistrovské soutěže ČVS.
V kategorii mladších a starších jsme
dovezli drahé kovy z turnajů v Praze, Plzni
a rakouského Lince. Na Velké ceně Prahy starší
žákyně obhájily první místo z loňského roku,
mladší obsadily třetí místo. Na Velké ceně
Plzně byly úspěšnější mladší žákyně, protože
skončily druhé a starší žákyně třetí. Z turnaje

