HLINCOHORSKÉ NOVINY
Zima 2014

číslo: 15

Noví zastupitelé se ihned pustili do práce
Naši noví zastupitelé
se sešli na ustavujícím
zasedání dne 4. 11. 2014.
Na tomto zasedání byl
zvolen starosta Ing. Karel
Fousek, místostarostové,
členové výborů a zároveň
bylo svoláno mimořádné
zasedání zastupitelstva
na 11. 12. 2014 z důvodu
schválení rozpočtu obce
na rok 2015.
Schválení rozpočtu je pro obec a její
občany zásadní dokument, podle
kterého se řídí hospodaření obce
a má poměrně přísná pravidla.
Zastupitelé se shodli, že rozpočet
se pokusí sestavit přebytkový
a to i přesto, že je mezi “profesionálními” politiky velmi moderní
se neustále zadlužovat. Mimořádné
zasedání zastupitelstva začalo
11. 12. 2014 návštěvou Chumlenových, kteří provozují hlincohorskou hospůdku. Účelem návštěvy
bylo oznámení, že z osobních
důvodů nebudou Chumlenovi v roce 2015 pokračovat s provozem
restauračního zařízení na Hlincové Hoře. Vzhledem k investici,
která byla Chumlenovými provedena, došlo k předplacení nájmu
až do konce roku 2018. Pronajímatel i nájemce se dohodli, že nebude
docházet k žádné kompenzaci,
ale zastupitelé budou souhlasit
s postoupením nájmu na případného nového nájemce, kterého Chumlenovi najdou. Věděl-li
by někdo z našich spoluobčanů

Kudy z nudy v zimě
Kde lyžovat, kde bruslit a nebo kam
do sauny?

o možném zájemci o provozování
restaurace, tak může předat kontakt
přímo Chumlenovým.
Po jednání s Chumlenovými přišlo na řadu projednání a schválení
rozpočtu. Poděkování za sesta-vení rozpočtu patří panu Mgr.
F. Lemochovi, který ho také předložil
k projednání. Rozpočet se podařilo sestavit přebytkový a to dokonce
bez omezení potřebných investic
a s rezervami. Do návrhu rozpočtu
mohou občané nahlédnout na obecním úřadě, na úředních deskách
a je zveřejněn i na stránkách
naší obce. V tabulce zmiňujeme
jen vybrané položky. Přebytek
by mohl být na konci roku ještě
i vyšší, ale zastupitelé nechtějí
být přehnaně optimističtí. Snaha
bude ušetřit ještě více prostředků,

Tabulka investic - vybrané položky z rozpočtu
Příjmy

4.773.210,- Kč

Výdaje

4.544.427,- Kč

Přebytek

228.693,- Kč

Rezerva na případné nutné opravy sálu

500.000,- Kč

Výstavba zastávek MHD (2ks)

150.000,- Kč

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

60.000,- Kč

VIDIMACE A LEGALIZACE
Obecní úřad splnil všechny podmínky k udělení kompetence
pro vidimaci a legalizaci. V současné době se čeká na schválení příslušné vyhlášky, která tuto kompetenci pro Obecní
úřad schválí. Tuto vyhlášku schvaluje poslanecká sněmovna. Budeme doufat, že jí schválí co nejdříve, neboť do doby,
kdy vyhláška nebude schválena, nemůže tuto službu OÚ
pos-kytovat. Jakmile se tak stane OÚ to oznámí prostřednictvím úřední desky a www stránek - www.hlincovahora.cz

které by byly použity na investice
v naší obci.
K úsporám přispívá i to,
že nedochází k navyšování odměn zastupitelů, hledají
se další úspory ve spotřebě
elektrické energie a připravují
se projekty pro dotační tituly.
Dobrou zprávou pro občany
je také již 3. rokem nezměněná
částka za vodné a stočné, takže
nám zastupitelé v součtu ušetřili
asi 12% nákladů na vodu.
Zastupitelům přejeme hodně úspěchů v jejich práci a věříme,
že se Hlincová Hora bude rozvíjet
stejně úspěšně jako v minulých letech.
redakce

Advent
v mateřské škole
Také děti z mateřské školy spolu
prožívají již podruhé adventní čas.
Společně ozdobily a rozsvítily stromeček před školkou, zazpívaly
si zimní písničky a koledy. Vypravily
se s živými oslíky do lesa na vycházku, kde zvířátka lépe poznaly. Děti
si mohly oslíky také samy nakrmit.
Přinesly oslíkům plný koš jablíček,
mrkve a sušeného chleba. V pátek
5. 12. zažily děti dopoledne plné
,,Čertovin“ s čerticí a Anděl přišel
s košem sladkostí pro hodné děti.

Více čtěte na straně 4.

Poděkováním
občanům
Vážení spoluobčané, opět po kratší odmlce vám přinášíme souběh
podzimního a zimního čísla Hlincohorských novin. Dovolte, abych
využil této možnosti a v krátkosti
se ještě zastavil u podzimních komunálních voleb do obecního zastupitelstva Hlincová Hora. Chtěl
bych vám poděkovat za podporu,
která nám byla vyslovena a mohu
vás ubezpečit, že uděláme vše,
aby i nadále pokračoval veřejný
rozvoj naší obce.
A nyní pár slov k tomuto výtisku
novin. Standardně se snažíme
podávat vám informace o dění
v obci a je tomu tak i nyní. Rád
bych se zastavil u jedné, o které
si myslím, že se stane postupem
času dominantou obce. Tou akcí,
respektive stavbou je kaplička
sv. Jana Nepomuckého, kterou
jsme kompletně opravili. Jsem
přesvědčen, že kaplička získala
zpět svou důstojnost a zdůraznila
váženost svého místa. Současné
nasvícení, včetně vánoční výzdoby
s Betlémem jsou toho jen důkazem.
Vážení spoluobčané, protože
se blížíme k závěru roku 2014,
tak mi dovolte, abych vám všem
popřál krásné, příjemné prožití
vánočního času. Přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody do roku
2015. S dalším číslem Hlincohorských novin v roce 2015 se těším
na shledanou.
Ing. Karel Fousek
starosta obce
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Vánoční výzdoba a osvětlení
na naší Hlincové Hoře
Rok od roku se na Hlincové Hoře objevuje čím dál tím
hezčí vánoční výzdoba domů a to jak ve staré
tak i v nové části naší obce. Skvělé, krásné, úžasné.

Redakce

Investiční akce v novém roce 2015

Komunikace pro pěší

Na neočekávanou dotační výzvu ROP
JZ, vyhlášenou na podporu komunikací
v závěru roku 2014, reagovala obec
tím, že urychlila vše potřebné pro získání
územního souhlasu, který je nedílnou součástí požadovaných dokladů
pro žádost o dotaci. V současnosti
projektant dokončuje požadovaný stupeň projektové dokumentace, která
obsahuje obnovu dešťové kanalizace,

chodníkové těleso a veřejné osvětlení.
Délka komunikace je bezmála 800 m
a rozpočtové náklady přesahují částku
5 milionů Kč. Termín pro podání žádosti
je stanoven na 22.12.2014. Obec udělá
vše , aby žádost o dataci podána byla.
redakce

Investice v MŠ

Začátkem nového roku bude zpevněn svah v pravé části zahrady zabudo-váním betonových zámkových

Separovat odpad opravdu není
„O ničem“
V těchto dnech obdržel OÚ vyhodnocení prestižní soutěže „Jihočeský
okresní odpadový přebor 2014“. Jedná
se o soutěž, ve které jsou vyhodnoceny obce v jednotlivých okresech podle

úrovně separování odpadů. Hodnotí
se sběr 4 základních komodit (papír,
sklo, plast, nápojový karton) a sběr kovů.
Naše obec se v tomto ročníku umístila
na 27. místě. Hodnoceno bylo celkem

palisád. Palisády příkrý svah zajistí před
sesuvem, rozšíří se tak částečně průchod
na druhou polovinu zahrady. Svah bude
osázen zelení. Na zahradu budou
nainstalovány dva hrací prvky - pružinové hopsadlo a větší lezecký, šplhací
prvek. Dále počítáme se zhotovením
velkého stolu s lavicemi pod pergolu,
který využijeme v létě při svačinách
a děti budou moci většinu činností
přenést ven.
Kazderová Radmila
ředitelka MŠ
99 obcí. Samotná soutěž je opravdu
pouze prestižní záležitostí a měla
by být jedním z mnoha motivů pro separování odpadů, které je ve vyspělých
zemích samozřejmostí. Není to špatný
pohled na tabulku výsledků, když Hlincovka zaujímá místo v první třetině.
V následujícím ročníku by na tom mohla
být ještě lépe. Jednou z nejjednodušších
cest do minimálně první dvacítky
by mohla být třeba tato. Pokud se jdete
zbavit kartonové krabice, stačí ji před vyhozením rozložit nebo alespoň sešlapat.
Pochopitelně se do kontejneru poté
vejde daleko víc materiálu. Určitě jste
se setkali s tím, že v kontejneru „trůní“
bedna navíc i s polystyrenovou vystýlkou a nemáte šanci nacpat tam další
papír. Způsobů jak dostat co nejvíc
do kontejneru, ať už jde o papír nebo
„petky“, je mnoho. Určitě stojí za to
je použít. Vyhneme se mimo jiné
i nepořádku okolo kontejnerů, protože když už jsem ty odpadky přivezl
ažsem,takjepřecenepovezuzpětdomů.
Tak je položím vedle. Pak přijde vítr
a …. A že to opravdu není „O ničem“?
Při svozu těchto separovaných odpadů
jsou jednotlivé druhy odpadu váženy
a podle váhy obdrží obec odpovídající
finance. Ty mohou být například použity na uhrazení nákladů na svoz biolo-gického odpadu, který se určitě velmi
osvědčil. Podrobné informace včetně
tabulky soutěže najdete na odkazu
www.jihocesketrideni.cz
redakce

Oprava Hlincohorské hospůdky
Výstavbou, či rekonstrukcí objektů v obci,
se současný stavební stav Hospůdky
Hlincová Hora stal předmětem zájmu
ZO. Obec si uvědomuje důležitost tohoto
stánku a proto nechala vypracovat kompletní zaměření objektu, s vypraco-váním
příslušné projektové dokumentace
a v rozpočtu obce na rok 2015 je počítáno i s určitou částkou na její dílčí opravu.
Je nutné objekt celkově odizolovat,
provést rekonstrukci prostor sálu, včetně
bývalých prostor OÚ a opravit neutěšené
oplocení kolem pergoly.
redakce

interiérové dveře, kuchyně, obýváky, ložnice, dětské pokoje, šatny
Naše firma oslaví v příštím roce 22 let od založení. Jsme zakázková výroba s kvalitním výrobním zázemím. Naší hlavní doménou
je komplexní řešení interiéru na míru.

např . RRC Hluboká nad Vltavou. Ve velké míře spolupracujeme s předními pražskými architekty, kteří využívají našich služeb k realizaci svých
projektů.

Interiérové studio je na adrese F. A. Gerstnera 2156/6 vedle zimního
stadionu. K naším dlouholetým zaměstnancům patří dva designeři,
kteří vytvářejí návrhy a zpracovávají požadavky zkazníků. Každý rok
navštěvujeme designové výstavy v Milaně a Kolýně nad Rýnem.

Prodáváme krásný sedací nábytek od frmy Bonaldo (židle, sedací
soupravy), náš sortiment jsme rozšířili o dvě nové značky Calia Itália
a Ditre Italia, které jsou mezi klienty velmi oblíbené. Další značku, kterou máme z Milana je firma Tonelli, která nám dodává skleněné stoly,
konferenční stolky, různé druhy věšáků a zrcadel. Koupelnové doplňky
zastupuje společnost Decor Walther.

Majitelka společnosti, paní Magdalena Pelzerová má na starosti
celkový obraz interiéru, výběr materiálů a barev, malby, tapety, textil
a koberce. V tomto sortimentu nabízíme opravdu velký výběr.
Máme zastoupeny přední světové značky. Sami si také designujeme osvětlení - různé lampy a lustry, kterými mnohokrát dotvoříme
celkový dojem vašeho interiéru. Neděláme jen privátní projekty, vyrábíme též vybavení obchodů, restaurací, kaváren, lékáren a hotelů

Nabízíme různé designové doplňky do bytu např. v podobě kožešin, jak pravých, tak umělých – více na našem e-shopu, kde se
nyní vyprodává nábytek ze studia v podobě opravdu velkých slev!
Dekorace zastupuje francouzská značka Sia, doplňky holandská firma
Eva Solo.

w ww. p el z e r-i n teri ery.cz
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Vánoční zvyky a pověry známé i neznámé
Vánoce jsou opravdu
magickým a kouzelným
obdobím ve svém pravém
slova smyslu. Váže
se k nim spousta pověstí
a mýtů a to nejenom
ty notoricky známé
o narození Ježíše Krista.
Ale i spousty dalších,
někdy až z pohanských
dob, kdy se uctíval hlavně
zimní slunovrat a nejdelší
noc v roce.

Kosti z ryby se měly usušit
a když později někdo omdlel nebo
byla uhranutá kráva, bylo je nutno roztlouci, smíchat s kořením
a postižené tím podkuřovat.
Po večeři měla svobodná děvčata

spadl, tolik roků musela dívka čekat
na sňatek.
Pokud si chcete být opravdu jistí,
že se vás budou v dalším roce
držet peníze, tak si dejte k obědu
tradiční čočku.

Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se vzpomínalo
na zemřelé členy rodiny.
Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst
nejprve lžíci hrachu. Někde vařili
polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé klasy.
Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná.

Stůl je třeba obtočit provazem,
aby do stavení nevnikli zloději.

Na Štědrý den nepiště nikomu
zamilovaný dopis, jinak vše špatně
dopadne.

Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů.
Magickou moc měl ubrus, pokrývající stůl. Na jaře z ní hospodář
rozséval obilí, aby bylo pěkné
a nebylo potlučené od krup.

Spousta zvyků také souvisela
s péčí o hospodářství a tomu,
aby se všem členům rodiny vedlo v dalším roce dobře nebo také
s vdavekchtivými děvčaty. Tady
si můžete tedy některé známé,
ale i už zapomenuté zvyky přečíst.

Kouzelnou moc prý mají vejce snesená 25. prosince a také
chleba upečený ve stejný den.

Některé zvyky jsou dnes
už ale zapomenuté.
Prováděli se hlavně
na vesnicích, aby byla
dobrá úroda.

zatřepat bezem. Přitom se mumlalo zaříkávání: „Třesu, třesu bez
ozvi se mi pes, kde můj milý dnes“.
Z které strany se pak nějaké psisko
ozvalo, odtud do roka přišel ženich.
Někde házely svobodné dívky
na střechu domu kabát. Kolikrát

Rozkvetlé větvičky barborky na Štědrý
den jsou také známé pro svou schopnost věštit dívce svatbu.
Zvykem bylo vkládat pod talíře
minci, abychom byli v příštím
roce bohatí. Stejnou funkci však
pod talířem zastane i rybí šupina.

Hospodyňka zapekla do jedné
vánočky hrachové zrnko. Vánočka musí vydržet do Nového roku.
Kdo v ní najde hrášek, bude mít
celý rok štěstí a úspěch.
Sníš-li při štědrovečerní večeři
kousek okoralého chleba, bude
tě držet štěstí.
redakce

Dokončení kompletní rekonstrukce
kapličky sv.Jana Nepomuckého
Obec dokončila kompletní rekonstrukci stavby provedením
venkovního světlení, která pak
doplnila o vnitřní nasvícení celé
kaple. Vnitřek je vybaven zcela
novým oltářem, který doplňuje

mobilář, který byl zčásti zrestaurován, ale především byl věnován
rodinou Vančurů. Za zmínku stojí
nalezení dvou sošek a dvou obrazů
mezi klenbou a střechou stavby,
i tyto naleznete jako součást výzdo-

by kaple. Výzdobu v současnosti
zvýrazňuje obcí zakoupený Betlém,
který vkusně naaranžovala paní
Vančurová a obec jí tímto děkuje
za pomoc.
redakce

TADY A TEĎ
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Vítězové fotosoutěže Tady a teď

Celkovým vítězem soutěže se stal pan Vrba Zdenek se svým snímkem “jaro na staré Hlincové Hoře” . Druhé místo obsadil pan Ivo Michner se snímkem
“pohled na Rudolfov”. Třetí místo obsadila paní Marie Klimešová se snímkem “stavění sněhuláka na Mrhalu”.
Všem výhercům gratulujeme !

www.souteznifoto.cz
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Kam za zimním lyžováním
V zimních měsících si můžete
zalyžovat nejen na běžkách,
což je na Hlincové Hoře již téměř
tradicí, ale nabízí se také možnost
sjezdového lyžování na nedalekém
Dlouhém Vrchu v Dubičném.

Servis lyží v Českých Budějovicích:
Název

www/adresa

otevírací doba
den

od-do

Malý servis

Velký servis

do 140cm

od 141cm

do 140cm

od 141cm

200,-

300,-

300,-

400,-

WAVE SPORT

www.wavesport.cz

Po-Pá 9:00 - 18:00
So
9:00 - 13:00

SKISERVIS TESTCENTRUM FISHER

www.sfcb.cz

Po-Pá 9:00 - 18:00

370,-

550,-

SPORT BP, spol. s.r.o.

www.sportbp.cz

Po-Pá 9:30 - 17:30
So
9:00 - 12:00

300,-

400,-

Zimní relax

Třeboňské Lázně Aurora
Přes vánoční svátky můžete relaxovat v Lázeňském
komplexu Aurora v Třeboni

Dlouhý Vrch v Dubičném
Z Hlincové Hory vzdálen 3,4 km, 6 minut
Kontakt: 737 907 648
www.dubicne.cz

Skiareál Lipno
Z Hlincové Hory vzdálen 51,8 km, 53 minut
Kontakt: 731 410 811
www.zima.lipnoservis.cz

Sterstein
Z Hlincové Hory vzdálen 80 km, 1 hod. 16 minut
Kontakt: +43(0)7213/6374
www.lipno-sternstein-hochficht.cz

Kudy z nudy - kde můžeme bruslit
Zimní stadion České Budějovice
Budvar aréna
Provozní doba veřejného bruslení
st
17-19 hod.
so-ne
16-18 hod.

Z Hlincové Hory vzdálen 17,5 km, 19 minut
Kontakt: 384 750 127 I www.aurora.cz
Cena:
2 hodiny - dospelý: 180 Kč I Dítě do 160 cm: 90 Kč
2 hodiny - dospelý: 180 Kč I
Dítě do 120 cm: ZDARMA
Rodinné vstupné : 370 Kč
(2 dospělí + 1, 2 nebo 3 děti do 160 cm)

KULTURNÍ AKCE V ČB A OKOLÍ PRO NEJBLIŽŠÍ DNY
Mše:
25.12.2014

17:00

J. J. RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Katedrála sv. Mikuláše

Činohra:
27.12.2014

19:00

Škola základ života

Jihočeské divadlo

29.12.2014

19:00

Saturnin

Jihočeské divadlo

30.12.2014

19:30

Louis a Louisa

Malé divadlo České Budějovice

31.12.2014

10:00

Etiketa pro sígry

Malé divadlo České Budějovice

03.01.2015

19:30

Louis a Louisa

Malé divadlo České Budějovice

09.01.2015

19:00

Job Interviews

Jihočeské divadlo

24.01.2015

19:00

Job Interviews

Jihočeské divadlo
Dětské divadlo

cena: 40,- Kč
Provozovatel: F. A. Gerstnera 7/8, 370 01
České Budějovice I Tel.: 386 107 111
www.c-budejovice.cz

TJ Hluboká nad Vltavou
Provozní doba veřejného bruslení
Neděle 21. 12. 14.00 – 15.45
Pátek 26. 12. 17.00 – 18.45
Sobota 27. 12. 15.30 – 17.15
Neděle 28. 12. 14.00 – 15.45

27.12.2014

10:00

Zvířátka a Petrovští

Malé divadlo České Budějovice

30.12.2014

10:00

Malé divadlo České Budějovice

31.01.2015

10:00

O jednom malém ježkovi
Zvířátka a Petrovští
Opera

01.01.2015

16:00

Novoroční galakoncert

Metropol

03.01.2015

19:00

Carmen

Metropol

31.12.2014

17:00

07.01.2015
21.01.2015

19:00
19:00

Divotvorný hrnec
Divotvorný hrnec
Divotvorný hrnec

Muzikál

Malé divadlo České Budějovice

Metropol
Metropol
Metropol

Varieté / kabaret
12. 02. 2014
13. 02. 2014

17:00
10:00

Kašpárek v rohlíku
Kašpárek v rohlíku

CENA: 30,- Kč

23.12.2014

18:00

Tradiční vánoční koncert

Jihočeské divadlo

26.12.2014

15:30

J. J. RYBA: česká mše ván. „Hej mistře“

Husův sbor - Palackého nám. 1

Výstavy:

26.12.2014

16:00

Tradiční vánoční koncert
Koncert

Jihočeské divadlo

26.12.2014

20:00

ROZKROCK & JERUSALEM

Highway 61 Jazz & Blues Club

03.01.2015

15:00

Novoroč. bene.koncert pro diakonické střed.Nazareth

Husův sbor - Palackého nám. 1

Kleťský zvířetník / po 18.8.2014 - st 31. 12. 2014
Hvězdárna a planetárium České Budějovice
Martin Kožíšek a Ronald Persan - Hory
pá 14. 11. 2014 - ne 4. 1. 2015
Kotva - kavárna a předsálí - Galerie Hrozen
Stoleté betlémy / od 30. 11. 2014
Rodinný pivovar Bohemia Regent Třeboň

Malé divadlo České Budějovice
Malé divadlo České Budějovice

Vánoční koncert

Trhy / jarmark
do 23.12.2014

20:00

Vánoční trhy

nám. Přemysla Otakara II. (ČB)

23.12.2014

17:00

Živý betlém

Chlum u Třeboně - náměstí

Více informací na: www.kultura.c-budejovice.cz; www.trebonsko.cz
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.

