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ZPRÁVY A OZNÁMENÍ OÚ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět po kratší odmlce vám přinášíme souběh zimního a jarního
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. Jsem rád, že se nám
napříč názorovými rozdíly podařilo dohodnout systémovou
tvorbu našich novin a budeme velmi rádi, pokud se nám k dalším
číslům podaří zapojit i vás. Nadále vás budeme informovat
o dění v obci. Zastavil bych se v krátkosti u tří níže uvedených
informací. Finalizujeme přípravu na dostavbu MŠ HH, která

rozšířením kapacity na 30 dětí získá 2 výukové třídy. Naším
cílem je, aby vše vyšlo do začátku příštího školního roku. Další
naší snahou je optimalizovat odpadové hospodářství v obci, které
je jednou z nejvyšších výdajových položek obecního rozpočtu.
Náš zájem je řešit systém separace odpadů, včetně BIO složky
vlastními silami. O našem úspěchu, či neúspěchu rozhodne
MŽP ČR na počátku podzimních měsíců 2019. Jistě důležité je
i otevření restauračního zařízení v obci. Věřím, že naše volba na
provozovatele byla úspěšná.
Vážení spoluobčané, protože se blížíme k začátku léta, tak mi
dovolte, abych vám všem popřál krásné, příjemné a prosluněné
léto a s dalším číslem Hlincohorských novin se těším na
shledanou.
Karel Fousek, starosta obce

Hlincohorské noviny jsou zpět!!!
Po nějaké době se k vám opět dostávají Hlincohorské noviny.
Stejně jako dříve k Vám budou doručovány každé čtvrtletí.
Zastupitelstvo obce pověřilo a ustanovilo správou novin Re‑
dakční radu v zastoupení: Mgr. Ilona Bláhová, Ing. Václav Ha‑
nus, Mgr. Andrea Mašková, Milena Bergerová a Jana Filipová.
Úkolem členů Redakční rady je tvořit články, shromažďovat
příspěvky a kontrolovat jejich formální a jazykovou správnost
pro editaci a tisk dle vztažné legislativy (viz Tiskový Zákon
č. 64/2000 Sb.). Podoba novin bude v mnohém stejná, ale jistě
zaregistrujete i drobné inovace jako např. obsahové dělení do
tzv. rubrik:
Rubrika 1) ZPRÁVY A OZNÁMENÍ OÚ
odpovědný člen RR ‑ Ing. Václav Hanus - články a příspěvky
obecního úřadu, informace, oznámení, zprávy…
Rubrika 2) AKTIVITY V OBCI A V JEJÍM OKOLÍ
odpovědný člen RR - Milena Bergerová - příspěvky o sportov‑
ních a kulturních a jiných zájmových aktivitách v rámci obce

Rubrika 3) MATEŘSKÁ ŠKOLA
odpovědný člen RR - Mgr. Andrea Mašková - informatorium
MŠ pro rodiče, vzdělávací i zájmové volnočasové aktivity po‑
řádané školkou
Rubrika 4) NÁZORY A PODNĚTY OBČANŮ
odpovědný člen RR - Mgr. Ilona Bláhová - prostor pro příspěv‑
ky od vás, občanů - zajímají nás vaše názory, podněty a po‑
střehy nejen o dění v obci, ale i zajímavosti z vašeho života, jež
byste rádi sdíleli s ostatními
Rubrika 5) INZERCE A RŮZNÉ
odpovědný člen RR - Jana Filipová - poskytuje prostor pro in‑
zerci nejen podnikatelům působících v obci HH, ale i běžným
občanům (koupě, prodej, pronájem. atd.). Tato závěrečná rub‑
rika bude doplňována o různé zajímavosti, jež se mohou vázat
k tradicím, zvykům, svátkům, či ročním obdobím. Těšíme se
na spolupráci.
Redakční rada

Nakládání s odpady
Obecní úřad (OÚ) připravuje program pro sběr separovaných
odpadů a biologicky rozložitelného odpadu vlastními silami.
V lednu a únoru zpracoval OÚ podkladový dokument pro
žádost o finanční podporu z příslušného grantu MŽP ČR.
Žádost byla podána. Projekt řeší mimo jiné pořízení vlastních
nádob na separované odpady (plasty, papír, sklo, kovy) včetně
jejich svozu a pořízení nádob na biologicky rozložitelný odpad
pro občany. Cílem projektu je vyrovnání se s novou legislativou
a zároveň snížení nákladů na nakládání s odpady v obci.
OÚ připravuje též anketu pro občany obce s otázkou, zdali by
jim vyhovoval svoz komunálního odpadu jednou za 14 dní
namísto stávající periody svozu jednou za týden. Prodloužení
periody by přispělo k využití volné kapacity nádob a tím

i snížilo náklady a tím i poplatek občanů za svoz komunálního
odpadu. Je nutno o tom uvažovat zvláště v souvislosti se stále
efektivnějším třídění odpadů občany.

Václav Hanus, (zdroj: obrázky zdarma, www.pixabay.com)
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GDPR a uveřejňované fotografie
V rámci veřejných akcí v obci budou pořizovány fotografie, jež budou sloužit k prezentaci obecních aktivit na webu obce, či
v obecním periodiku. Jelikož jsme si plně vědomi Vašeho práva na ochranu citlivých dat, prosíme ty občany, kteří nechtějí být
fotografováni a přejí si zůstat v anonymitě, aby tuto skutečnost uvedli formou prohlášení na OÚ. V ostatních případech budeme
postupovat, jako bychom měli Váš souhlas. Děkujeme Vám za pochopení a součinnost.
Redakční rada

Rozšíření kapacity mateřské školy
Obecní úřad podal na konci roku 2018 žádost o dotaci na přístavbu mateřské školky. Přístavba
umožní zvýšit kapacitu školky o 10 dětí. Školku bude tedy moci navštěvovat až 30 dětí. Žádost
o dotaci byla podána na IROP jihozápad prostřednictvím místní akční skupiny Hlubocko
- Lišovsko, o. p. s. Při kladném a včasném vyřízení žádosti proběhne dostavba v měsících
červenec až srpen tak, aby mohl být nový školní rok zahájen již s rozšířenou kapacitou školky.
Václav Hanus, MŠ Hlincová Hora (zdroj: vlastní)

„Hospůdka“ na Hlincovce opět v provozu
V polovině května dokončila obec úpravu vnějších ploch kolem
restaurace a následně zařízení pronajala novému provozovateli.
Novými nájemci se na základě výběrového řízení stali manželé
Opekarovi. Provoz restaurace byl zahájen dne 17. 5. 2019.
Otevírací doba „Hospůdky“ je vyjma pondělí a úterý v čase od

11:00 až 22:00 hod. Informace naleznete rovněž na webu OÚ.
Důležité upozornění!
Dosavadní rezervace kulturního sálu sjednané s obecním
úřadem jsou zrušené. Zájemci si nyní rezervaci sálu a podmínky
musí sjednat s novým nájemcem.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Rozhovor s novými nájemci restaurace - Jiřím Opekarem a Lenkou Opekarovou.
Jak jste se o pronájmu Restaurace na
Hlincovce dozvěděli?
Dozvěděli jsme se o pronájmu od
dobrého kamaráda, během návštěvy
naší vinárny na Husově třídě. Ze
začátku jsem váhal, ale přesto jsem
se šel podívat na prostory restaurace,
které na mne na první dojem velmi
zapůsobily.
Jaké máte zkušenosti v oblasti pohostinství?
Provozujeme Vinárnu v rodinném stylu
v Českých Budějovicích na Husově třídě už 10 let. I přesto, že
jsem vystudoval jiný obor, tak jsem v průběhu života nasbíral
mnoho zkušeností právě v pohostinství. Řada mých kamarádů
v této oblasti rovněž podniká a tak jsem k tomuto oboru měl
vždy velmi blízko.
Jak se vám líbí obec Hlincová Hora?
Ještě jsme neměli možnost obec podrobně poznat. Chystáme
se s manželkou na procházku, ale pracovní vytížení nám to
zatím nedovoluje. Nicméně poznali jsme zde paní Libušku,
úžasnou dámu, která bydlí přímo naproti hospodě a její espri
nám nedovoluje o Hlincovce a jejích lidech smýšlet jinak, než
v dobrém.
Jaká je vaše vize o provozování restaurace na Hlincovce?
Vize je jednoduchá. Chceme provoz vést v rodinném stylu,
s čímž máme již zkušenosti, s dobrou kuchyní, aby se k nám
lidé rádi vraceli.
Co byste nám doporučili ze svého jídelníčku a jaké nabízíte pivo?
Z jídelníčku doporučujeme všechno, protože nabízíme kvalitní
jídla. Pivo točíme 10° Radegast, 12° Plzeň a Budvar kroužek.
Dále nabízíme i kvalitní moravská vína od malých vinařů.

Součástí pronajatého zařízení je i kulturní sál. Jak jej
plánujete využívat?
Sál bychom rádi využívali na degustaci vín, k živé hudební
produkci, ke sledování významných sportovních utkání
a různým oslavám.
Můžeme se těšit i na nějaké sezónní akce? Co připravujete?
Ano určitě plánujeme pořádat akce, ideálně ve spolupráci a na
podnět místních občanů.
Jak je to s internetovým připojením, nabízíte službu wifi free?
Ano.
Je možnost u vás platit kartou, nebo pouze cash?
Zatím ne. Platby přijímáme pouze cash.
Děkuji za rozhovor.
Ilona Bláhová, (zdroj: vlastní)
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ZŠ Rudolfov už nebude naší spádovou školou

Obecní úřad HH obdržel dne 21. břez‑
na 2019 výpověď dohody o společném
školském obvodu od Města Rudolfov
jako zřizovatele ZŠ a MŠ Rudolfov. Tato
dohoda ze dne 2. 3. 2012 byla zárukou
pro děti z Hlincové Hory k nástupu do

ZŠ v blízkosti jejich bydliště. Bohužel
vlivem demografického nárůstu a tím
i zvyšujícímu se počtu dětí k nástupu
povinné školní docházky, již není v ka‑
pacitních možnostech rudolfovské školy
zabezpečit i nadále umísťování dětí z při‑
lehlých obcí. Vedení obce Rudolfov sice
přislíbilo i nadále spolupracovat v této
oblasti, nicméně ukončením této do‑
hody, již nebude mít povinnost, hlinco‑
horské děti přijmout. Vzhledem k tomu,
že výpovědní lhůta trvá 12 měsíců, měl
by být ještě pro šk. rok 2019-20 nástup
dětí z Hlincové Hory do ZŠ Rudolfov
smluvně pokryt. Pro následná školní
období je zapotřebí situaci řešit a hle‑

dat další možnosti pro spádové umístě‑
ní hlincohorských dětí. Předpokládá se,
že počet obyvatel Hlincové Hory bude
každoročně narůstat a lze tedy očekávat
i nárůst potřeb občanské vybavenosti,
tedy včetně poptávky obyvatel k zajištění
umístění dětí do základní školy. Snahou
zastupitelů Hlincové Hory bude otevřít
jednání s dalšími přilehlými základní‑
mi školami o možnostech spádového
umístění „našich“ dětí. Dalším možným
řešením, které se nabízí, je i možnost
vybudování vlastní malotřídky v rámci
obce Hlincová hora.
Ilona Bláhová‑zastupitelka, ZŠ Rudolfov
(zdroj: vlastní)

AKTIVITY V OBCI A V JEJÍM OKOLÍ
Velikonoce u nás v obci
Letošní velikonoční „pomlázkování“ nemělo chybu! Od rána se dveře netrhly a koled‑
níci překvapili rozmanitým repertoárem koled, za což právem získali bohatou odměnu.
Když jsem tak po očku nakoukla do jejich košíků, měli je po zásluze plné tradičních
barevných vajíček a rozličných čokoládových figurek. Těší mne, že u nás v obci nemá‑
me o koledníky nouzi a je vidět, že rodiče své děti k udržování tradic vedou a v těchto
aktivitách podporují. Celou velikonoční atmosféru podpořilo i báječné počasí. Sluníčko
opravdu nezahálelo a probudilo tak lecjaký kvítek k životu. Všem koledníkům a koled‑
nicím ještě jednou moc a moc děkuji a už teď se těším na příští Velikonoce 2020.
Ilona Bláhová (zdroj: obrázky zdarma, www.pixabay.com)

Májka

Poslední dubnový den se Hlincohorští
společně sešli u tradičního jarního
ohně- tentokrát v areálu SK Hlincovka.
V podvečer se podařilo vztyčit májku, jež
byla dle tradice úspěšně uhlídána až do
následného prvomájového dne. Opékalo

se prasátko, popíjelo pivo, děti řádily na
hřišti a celkově zábava neměla chybu.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se podíleli nejen na přípravách, ale
i průběhu celé akce.
Milena Bergerová (zdroj: vlastní)

4

Hlincohorské noviny - 1 / 2019

Volejbal SK Hlincovka finišuje
Do ukončení sezóny chybí kousek. V soutěžích žen
a dorostenek je již jasno. Ženy v 1. lize, což je druhá nejvyšší
soutěž dospělých, obsadily 5. příčku. S určitou nadsázkou
můžeme konstatovat, přičteme‑li družstva z extraligy žen, že
jsme na 15. místě v republice. Družstvo „B“ žen vede okresní
přebor. Kapitánka družstva Monika Knorová výboru SK
oznámila, že kolektiv je připraven přes kvalifikaci postoupit do
krajského přeboru. Na poslední domácí zápas v lesním areálu
SK přišlo přes 60 diváků. Podporu tedy mají. Držme jim palce,
snaha a přání nerozhodují, toliko pouze výsledky.
V soutěžích kategorie dorostenek jsme se také pohybovaly
na předních místech prvních lig. Ve starších dorostenkách
(juniorkách) jsme soutěž vyhrály a postoupily do kvalifikace
o extraligu. Zde jsme skončily na třetím nepostupovém místě.
V kategorii mladších dorostenek (kadetek) jsme obsadily
pátou příčku 1. ligy. Další družstvo, družstvo „B“ kadetek,
se z regionální soutěže prosadilo do kvalifikace o 1. ligu.
V kvalifikaci uspělo. Vzhledem k tomu, že by bylo neúnosné

hrát dvě první ligy, tak jsme práva hrát tuto soutěž předali
Sportovnímu klubu Třebín.
V kategorii žákyň oba týmy, mladších a starších žákyň,
vyhrály krajské soutěže. A dalším postupovým klíčem turnajů
postoupily mezi 16 družstev na Mistrovství ČR. Je příjemné
sdělit, že jsme desátí v republice. V nižších okresních soutěžích
hrajeme se třemi družstvy šestek a pěti družstvy trojic. I v těchto
okresních soutěžích se pohybujeme na předních místech, naše
„A“ družstva jsou první.
V barevném volejbalu se hráčky ve věku od první do páté třídy
základní školy nominovaly mezi 49 družstev v každé barvě na
republikové kolo BV v Jindřichově Hradci. Celkem do Hradce
pojede od nás z oddílu volejbalu 62 hráček. V počtu týmů je to:
oranžový a modrý 3, žlutý a zelený 4, červený 5 družstev.
Pravidelné sportování více jak stovky mladých lidí a dětí má
velký pozitivní společenský význam. Ale také své stinné stránky
a pozadí. Dnes zůstaňme při příjemném konstatování výsledků.
Jan Havelka, (zdroj: SK Hlincovka)

Ženy „B“ družstva - B. Sedláková, N. Hlízová, K. Jirsová, trenér „Kasky“, N. Bednářová, Kl. Slabová,
T. Oborná, L. Klabouchová, M. Klimešová, kapitánka a předseda SK Hlincovka M. Knorová

Postřeh z mezikola Českého poháru v Bílovci
Probudil jsem se o něco dříve. Na vedlejší
posteli ještě spí trenér Jakub. Asi dospává
mé noční chrápání. Trochu je mi ho líto.
Ale chtěl se podívat na Český pohár, tak
ať objevuje vše, co s tím souvisí.
Dívám se do statistik včerejších dvou zá‑
pasů. Oba jsme vyhráli. Statistika mi po‑
tvrzuje celkový dojem našeho soupeření.
Ptám se sebe, jak „vylepšit“ sestavu. Vždyť

nás dnes čekají další čtyři silnější soupeři.
Ctím názor o neměnění vítězné sestavy.
Avšak ta procenta výkonnosti vypovída‑
jí o potřebě změny. Máme myslet jen na
výhry, nebo si připravovat hráčky na pří‑
ští sezónu? Řešení nenacházím. Snad mi
pomůže ranní pohled na obličeje holek.
Zda budou svěží a usměvavé nebo smut‑
né s rysy noční směny. Z vyhřáté postýlky

se mi nechce. Myslím na ty, co si mohou
dopřát sobotní povalování. Ale musím.
Za pár minut je potřebné něco připra‑
vit k snídani a pak k odjezdu. Co naplat,
vstávám a snažím se v ranních pozdra‑
vech vypozorovat pohodu družstva. Roz‑
hoduji se. Až den mi ukáže, zda správně.
Vyhráváme všechny čtyři zápasy.
Jan Havelka, (zdroj: SK Hlincovka)
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Český pohár
Bílovec‑Mistrovství ČR
mladších žákyň
Stojící zleva:
trenér J. Havelka,
L. Vavříková, K. Jášová,
E. Tinavská, V. Mrázková,
T. Steinová, A. Pavlásková,
trenér Ročňák.
Klečící zleva:
H. Jaukerová, S. Páv,
N. Jasečková, J. Macurová,
A. Oberfalcerová,
B. Anderlová.

Olympijský běh Hlincová Hora
Olympijský běh Hlincová Hora proběhne letos již po třetí‑ dne
19. 6. 2019. Účastníkům stačí jen běžecké boty a především
chuť vyrazit.
Běží se: TRASA 5 km (2 okruhy připravené trasy)
START 18 hod. - náves u Obecního úřadu (odstartováno
z éteru Českého rozhlasu).
Registrace je možná on‑line na www.olympijskybeh.cz. do
5. 6. (při platbě kartou do 12. 6.).
Prezentace závodníků s výdejem startovních balíčků
a s přidělením startovního čísla proběhne před samotným
závodem od 15:00 hod. do 17:30 hod.
Po celé zemi ČR probíhá tak více než 80 běhů na různých

místech a ve stejný čas. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhá
75 tisíc běžců po celé České republice. Se souhlasem rodičů
mohou startovat na této dospělé trase i děti mladší 15let. Vzor
souhlasu je ke stažení na odkazu registrace.
(zdroj: vlastní)

“Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka“ je heslo, se kterým
je propojen běh T‑Mobilu. Je jedno, jestli jsi závodník nebo bě‑
háš jen občas, jestli jsi malý nebo velký, jestli běháš radši ve městě
nebo v přírodě. Na T‑Mobile Olympijském běhu se tak oslavuje
radost z pohybu. Akcí se tak připomíná mezinárodní Olympijský
den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru.
Milena Bergerová
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Další tipy na sportovní a kulturní akce:
Běh kolem Hlincovky a Jivna

3. ročník

Běh kolem Hlincovky a Jivna

DATUM:

sobota 8. 6. 2019

POŘADATEL:

obec Hlincová Hora, obec Jivno,
Alf & Eda z.s.

MÍSTO:

Hlincová Hora u Českých Budějovic
start – náves obec Hlincová Hora

DÉLKA TRATĚ:

10 km

CHARAKTER TRATĚ: kros
PŘIHLÁŠKY:

na místě před startem

KONTAKT:

Karel Strolený
tel.: 602 442 558; 607 875 607
e-mail: triatlonalfeda@gmail.com

STARTOVNÉ:

100 Kč

KATEGORIE:

muži do 35 let, 36 – 50 let, nad 50 let
ženy do 35 let, 36 – 50 let, nad 50 let

ČASOVÝ ROZPIS:

prezentace od 9:00 do 10:30
Start
11:00

DATUM:

sobota 20. 7. 2019

CENY:

pro tři nejlepší v kategorii

POŘADATEL:

obec Hlincová Hora
SHL A PARTNERS a.s.
Alf & Eda z.s.

SOUTĚŽNÍ VÝBOR:

zajistí ředitel závodu a vyvěsí v místě
závodu
Hlincová Hora u Českých Budějovic
start - rybník Mrhal

JIHOČESKÝ POHÁR

7. ZÁVOD

HLINCOHORSKÝ TRIATLON
TRIATLON

18. ročník

Pohár starosty obce Hlincová Hora

Po závodě možno posedět u opékaného čuníka.

MÍSTO:
DÉLKA TRATÍ:

0,75 - 19 - 5

PŘIHLÁŠKY:

na místě v den závodu

KONTAKT:

Karel Strolený
tel.: 602 442 558
e-mail: triatlonalfeda@gmail.com

STARTOVNÉ:

300 Kč

KATEGORIE:

dle pravidel JČP 2019

ČASOVÝ ROZPIS:
CENY:

do 12:00
prezentace
13:00
start
pro tři nejlepší v kategorii

UPOZORNĚNÍ:

silniční cyklistika

Hlincohorské noviny - 1 / 2019
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• 29. 6. 2019

19. ročník místního triatlonu v „malém“

Trať 100 m - 5 km - 1 km
Start 14:00 h na pláži rybníku Mrhal

• 13. 7. 2019

Jivenský triatlon o Pohár starosty obce Jivno

Trať 0,75 km - 18 km - 5 km
Start 13:00 h rybník Mrhal

Pozvánky na akce v blízkém okolí
kresba Jana Čáky

kresba Jana Čáky

20. HORNICKÉ
SLAVNOSTI

HORNICKÉ
7.−19.
9.
ČERVNA
2019
SLAVNOSTI
PROGRAM

2. ČERVNA 2018

PÁTEK 7. ČERVNA
SOBOTA 8.ČERVNA
14:15 Kejklíř Vrtek
NEDĚLE 9. ČERVNA
DĚJSTVÍ 1. TRAGÉDIE
DĚJSTVÍ 2. SMÍŘENÍ
14:45 Komorní smíšený sbor
DĚJSTVÍ 3. NADĚJE
MĚSTA
9:00 ČD Band
15:15 Divadlo Divoloď
8:30 Bohoslužba
18:30 Kozlí muž
9:30 Tanec permoníků
16:00 Bratři z Růže a Campanello
Sbor Smíření Církve
- divadlo Studna
Slavnostní zahájení slavností
16:30 Kejklíř Vrtek
československé
20:00 Papouškovo Sirotci
Poselství apoštolů
17:00 Pouličníci, jarmareční písně
husitské
smíšený sbor
22:00 Zkáza Rudolfova
11:00 Průvod
10:00
Mše svatá
9.30 ČD Band
10.15městem
Zahájení slavností, 16:00
tanecKomorní
permoníků
11.00 Průvod
městem
z Příbrami
(kostel sv. Víta) 13.30 ČD Band
Ohňová show12.00 Ballare
12:00 Kejklíř
kostel sv.Víta
12.30Vrtek
Bratři z Růže – Podivuhodná
dobrodružství
12:30 Campanello
17:00 Třeboňští Pištci (kostel sv. Víta)
14.00 Sokolnický13:00
dvorec
– Jan Brož 14.30 Studio
Dell’arte – Šípková Růženka 15.30 Ballare
ČD Band
19:00 - 24:00 Bryčka
16.00 Bratři z Růže 16.30 ČD Band 17.00 Dědek Band PŘÁTEL
Jak šel Honza
do Bratři
světaz Růže
13:30
17.00 Třeboňští pištci- (kostel
sv. Víta)
19.00 Bryčka
22.00
Slosování stříbrňáků a ohňostroj
Podivuhodná
dobrodružství
Velkolepý
ohňostroj

Č N OST

LE

●

VA

LE

R

SP O

SP O

Sponzoři

Sponzoři

●

pořadatel slavností
www.pratelerudy.tode.cz
D OLF O

Partnerství
Partnerství
připřiorganizaci
akce
organizaci akce

R

RU

Projekt byl
Akce se koná Akce se koná
Projekt byl
podpořenpodpořen
za finanční
za finanční
z Grantového
z Grantového
podpory
podpory
programuprogramu
Města JihočeskéhoJihočeského
Města
kraje
kraje
Rudolfov Podpora kultury
Podpora kultury
Rudolfov

T
PŘ Á EL

VA

KELTOVINY – KEJKLÍŘI NA CESTÁCH

D OLF O

ŘEMESLNÝ TRH

Farní kavárna
prohlídka štoly v Úsilném
FARSKÁ
LOUKA
FARSKÁ LOUKA

RU

DOPROVODNÉ AKCE

Č N OST

PROGRAM PO CELÝ DEN

pořadatel slavností
www.pratelerudy.tode.cz
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Plán
nana
rokrok
2019
Plánčinnosti
činnostiSK
SKHlincovka
Hlincovka
2019

Poř.
číslo

Název akce
Jarní brigáda

Turnaj v nohejbale trojic
Turnaj ve volejbale
Okresní přebor šestky
Olympiáda dětí MŠ H.Hora
Sportovní den - hokejisti
Plácaná
Okresní přebor trojice
Turnaj v nohejbale Sazka

Turnaj v nohejbale dvojic

Hlincohorský dědovský trojice
Příměstský tábor

Dne
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
11.5.
18.5.
25.5.
30.5.
1.6.
8.6.
15.6.
22.6.
29.6.
6.7.
13.7.
20.7.
27.7.
3.8.
5.-9.8.
12.-15.8.

Soustředění kadetky volejbal
Turnaj v kopané
Výročí 20 let SK Hlincovka
Plácaná

17.8.
24.8.
7.9.
14.9.
21.9.
28.9.

Zodpovídá
Pacholík

Pučejdl, Pacholík
Biňovcová (MěÚ Rudolfov)
Rohlíček, Jáša, Klimeš
Kazderová
Petrášek
Sedláková, Knorová
Rohlíček, Jáša, Klimeš
O. Marek

Pacholík

Müller
Jáša, Trmal, Pelda
Selinger, Páv, Jáša,
Havelka
Prokeš, Pacholík
Sedláková, Knorová
B. + P. Sedláková

Sportovní den ZŠ Rudolfov

J. Havelka, L. Mühlstein

Den země ZŠ Rudolfov
Sportovní den MŠ
Vánoční turnaj v nohejbale

J. Havelka, L. Mühlstein
J. Havelka
V. Jiráček

26.12.

zdroj: SK Hlincovka
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Týdenní rozpis hřiště SK Hlincovka
Týdenní rozpis v roce 2019 pro období květen - červen

Ned
ěle

Pát
ek

Čtv
rtek

Stře
da

Úte
rý

Pon
dělí

Dne

Západní hřiště - centrkurt
Čas
Uživatel
16,30- 18,30
19,00- 20,30

Východní hřiště
Čas
Uživatel

18,00-20,00

přípravka 5.třída
+ horní plocha

juniorky
17,00- 20,00

16,30 - 18,00
přípravka 5.třída
+ horní plocha

16,00 - 17,30

16,30- 18,00

nohejbal SK Jivno

Alienc

15,00- 16,30
16, - 18,
17,00- 18,30
00
30
kadetky
19, -20,
18,30- 20,00
SOBOTA - turnaje podle celoročního plánu
14,00-17,00 nohejbal Hlincovka
30

Fotbalové hřiště
Čas Uživatel

kadetky

16,30- 19,00

16,30- 18,30
19,00-20,30
15,30- 17,00
17,00- 18,30
18,30- 20,00

Beachové hřiště
Čas
Uživatel

16,00 - 18,00

30

17,00- 19,30

přípravka 5.třída
+ horní plocha

17,00- 19,00

Týdenní rozpis v roce 2019 pro období červenec - srpen

Pon
dělí

16,30- 19,00

16,30- 18,30

Ned
ěle

Pát
ek

Čtv
rtek

16,30- 18,30

Úte
rý

Západní hřiště - centrkurt
Čas
Uživatel

Stře
da

Dne

Východní hřiště
Čas
Uživatel

18, - 20,

00

Fotbalové hřiště
Čas Uživatel

18,00-20,00

17,00- 20,00
30

Beachové hřiště
Čas
Uživatel

nohejbal Jivno

Alienc

16,30- 18,30
SOBOTA - turnaje podle celoročního plánu
14,00-17,00 nohejbal Hlincovka
17,00- 19,30
17,00- 19,00

zdroj: SK Hlincovka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Žabovřeský Mlýn
Žabovřeský mlýn je Harmonizační centrum vzdálené 10 km
od Českých Budějovic.
S dětmi jsme měli možnost zavítat na domluvenou návštěvu
jak do Mlýna, tak do žabovřeské mateřské školy. Naše škola
je zapojena do projektu Šablony 2, ze kterých byly čerpány
prostředky také na tento Den mimo školu. Hrazena byla
lektorka i doprava. Pro děti i dospělé bylo dopoledne nevšední
a moc příjemné i díky paní Miroslavě, která měla pro děti
připravenu muzikoterapii. V domě je čistá BIO energie,
dřevěné interiéry jsou ošetřeny pouze olejem a včelím voskem
a izolace je řešena ovčí vlnou.
Nechyběly pestré terapeutické hudební nástroje, se kterými
děti pracovaly. Pravé tibetské mísy jsme viděli a hráli na ně
všichni poprvé. Počasí dovolilo přivítat sluníčko písněmi
i jógou v přírodní zahradě, kde klid a příjemnou pohodu
střežili skřítkové.
Při cestě do žabovřeské školky děti pozorovaly klokany na malé
farmě a prohlédly si okolí rybníků a tak dnes děti vědí, proč má
nedaleká obec jméno Žabovřesky.
V mateřské škole jsme využily zahradu společně s kamarády,
dostali od dětí na památku obrázky a pozvali jsme na oplátku
děti z MŠ k nám, na Hlincovku.
Už se těšíme, co vymyslíme a čím je překvapíme.
Radomila Kazderová‑ředitelka MŠ
(zdroj: MŠ)

Dopravní výchova
V březnu do naší MŠ přijel por. Bc. Milan Bajcura – pracovník
PČR z oddělení tisku a prevence. Seznámil děti se základní‑
mi pravidly chování na silnici a s dopravními značkami. Děti

měly možnost prohlédnout si policejní výbavu a policejní auto.
V dubnu jsme v dopravní výchově pokračovali. Tentokrát jsme
pro děti připravili provizorní dopravní hřiště na Kodetce. Akce
se zúčastnily nejen děti z MŠ, ale
i malé děti s rodiči na MD. Děti
si zasoutěžily, učily se dodržovat
dopravní předpisy a vyzkouše‑
ly si jízdu zručnosti. Na závěr
dostali všichni naši malí řidiči
řidičský průkaz a zasloužené
odměny. Děkujeme všem rodi‑
čům, kteří se do akce zapojili.
Třešničkou na dortu byla účast
na dopravní soutěži v Hopsáriu.
Za naši MŠ se zúčastnila dvě
družstva. Soutěžilo 24 družstev
z různých MŠ ve třech disci‑
plínách – jízda na dopravním
hřišti, jízda zručnosti a znalost
dopravních značek. I když naše
děti neobsadily vítězné příčky,
dopoledne v Hopsáriu jsme si
užili.
Pavla Podlahová, učitelka MŠ
(zdroj: MŠ)
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Velikonoce v MŠ
Děti s maminkami jsme pozvali do naší
MŠ na velikonoční tvoření. Pro děti
byly připravené výfuky, pravé kahánky
s voskem, kterými si mohly svá vajíčka
ozdobit. K ruce dětem byla zkušená
lektorka, která jim předvedla techniku
zdobení a každému darovala i ona své
nazdobené velikonoční vajíčko.
Přivítali jsme i šikovného tatínka, který
měl pro děti dostatek vrbového proutí.
Ten dětem ukázal, jak se pomlázky
pletou a každé dítko si upletlo svou
vlastní pomlázku, kterou si odneslo
domů. Počasí se vydařilo, tudíž děti
mohly plést své pomlázky venku a ještě
si na školní zahradě pohrát.
Abychom dodrželi i naší každoroční
školkovou tradici, připravili jsme pro
děti velikonoční cestu za zvířátky. Počasí

bylo krásné, děti po cestě plnily úkoly,
poznávaly zvířátka a na konci cesty si
našly schovaná vajíčka, která jim udělala
velikou radost. Velikonoční cesta zůstala
k dispozici i pro ostatní obyvatele obce,
kteří si ji mohli projít a užít si své volno.
Děkujeme těm, kteří poslali své foto.
Markéta – asistentka MŠ
(zdroj: MŠ)

A co nás ještě ve školce čeká, než se rozběhneme na prázdniny?
▶
▶
▶
▶
▶

Několik pohádek u nás ve školce
Výchovný pořad, Stromová“ ve spolupráci s Cassiopeiou
Pojedeme na Vrbenské rybníky pozorovat živočichy
Navštívíme českobudějovické nové planetárium
V Třeboni máme domluvenou výstavu strašidel a rovněž
záchrannou stanici pro zvířátka.
▶ ,Mikroskopování, - celé dopoledne v naší školce budeme
pracovat s opravdovými velkými mikroskopy.

▶ 3 0. 5. dopoledne se rozjede naše Školková olympiáda na
SK kohout, na kterou se tentokrát moc těšíme, protože
přivítáme další čtyři mateřské školy a ceny pro vítěze budou
stát opravdu za to. Budeme rádi, když naši školku přijdete
podpořit, začínáme v 9 hodin.
Poslední měsíc ve školce si všichni společně užijeme a budeme
se těšit na nový školní rok a věřit, že nám něco nového přinese.
Radka Kazderová, ředitelka MŠ

NÁZORY A PODNĚTY OBČANŮ
Tato rubrika je otevřeným prostorem pro Vás - občany.
V tomto vydání ještě příspěvky nenajdete, protože jsme Vás
chtěli nejprve seznámit s tím, jakým způsobem můžete do této
rubriky přispívat, abyste již v následném čísle měli možnost
sdílet vaše názory, postřehy a náměty s ostatními občany.
Inovativním záměrem je publikovat nejen vaše články, ale
i rozhovory se zajímavými občany obce. Rádi přivítáme pod‑
něty k oslovení zajímavých lidí, jež by mohli a samozřejmě
chtěli sdílet něco zajímavého ze svého života s ostatními. Rov‑
něž bychom rádi poskytli možnost, se zeptat svých zastupitelů
v obci na různé otázky. Pokud máte nějaké dotazy, doručujte je
k rukám redakční rady stejným způsobem jako vaše příspěvky
s upřesněním, komu je dotaz určen.
Příspěvky budou přijímány vždy po dobu následných
2 měsíců od posledního vydaného čísla. Jejich umístění v této
rubrice bude odpovídat časové posloupnosti jejich doručení
redakční radě. Doručovat příspěvky lze cestou elektronickou
- redakcniradahn@seznam.cz anebo i osobně na obecní úřad,
kde bude příspěvek zaevidován a následně předán redakční radě
ke zpracování. Tímto bychom rádi připomenuli některé obecné
a neopominutelné zásady k uveřejnění vašich příspěvků:

Příspěvky nesmí být anonymní, tzn. pod každým příspěvkem
bude uvedeno jméno jeho autora. (Tímto prosíme autory
článků, aby uváděli na sebe kontakt, abychom vás mohli
informovat při potřebě provést jazykové, či gramatické úpravy).
V příspěvku nesmí být užívány vulgarismy. V takovém
případě bude příspěvek vrácen autorovi s výzvou k odstranění
takových slov, či stylistickému přepracování).
Důležité je rovněž zdůraznit, že s ohledem na tiskový Zákon
64/2000 Sb. přebírá veškerou odpovědnost za obsah příspěvků, se všemi právními důsledky autor článku. Redakční rada
je v tomto případě pouze zprostředkovatelem a dle Zákona
nesmí a nebude nikterak do obsahu přispívaných článků
zasahovat. Pokud by měl kdokoli potřebu na uveřejněné
příspěvky reagovat, může tak učinit dle platné legislativy na
základě Žádosti o odpověď do 30 dní po uveřejnění. Tato
odpověď bude předřazena k otištění v následném čísle.
Pozn.: Příspěvky od občanů, pro zářijové číslo HH novin,
přijímáme do 7/8 2019 12:00 h (uzávěrka)!!!
Ilona Bláhová
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INZERCE A RŮZNÉ
Červen
České jméno měsíce června je odvozováno různě. Červenání
ovoce a jahod nebo od červů, kteří v tomto období dělají škody
hlavně na štěpích a ovoci. Karel Jaromír Erben odvozoval
původ slova od červenosti šípkové růže, která v červnu
nejbujněji kvete. Někteří odvozují jméno měsíce od sbírání
červce (hmyzu, ze kterého se vyrábělo barvivo).
Jana Filipová
(zdroj: obrázky zdarma, www.pixabay.com)

Meteorologické zajímavosti
DOMÁCÍ REKORDY
Nejvyšší naměřená teplota
40,4 °C / 20. 8. 2012 v Dobřichovicích
Nejnižší naměřená teplota
- 42,2 °C / 11. 2. 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic
Nejsilnější náraz větru
216 km/h / 19. 1. 2007 na Sněžce
SVĚTOVÉ REKORDY
Nejvyšší naměřená teplota
57,8 °C / 11. 8. 1933 Mexiko a 13. 9. 1922 Libye
Nejnižší naměřená teplota
- 89,2 °C / 21. 7. 1983 ve Vostoku, podle satelitního měření
- 93,2 °C / 10. 8. 2010 na Antarktidě
Nejsilnější zaznamenaný náraz větru
372 km/h / 12. 4. 1934 v Mount Washingtonu (USA)
Nejtěžší zvážená kroupa
1,02 kg / 14. 4. 1986 v Bangladéši

Jana Filipová

Periodický tisk územního samosprávného celku • Hlincohorské noviny vydává obec Hlincová Hora, Hlincová Hora 5, 373 71, Hlincová Hora, IČ: 00581321
jako čtvrtletník, který je dodáván do domácností obyvatel Hlincové Hory ZDARMA. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem21
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Tisk a grafická příprava: Tiskárna Posekaný - Lannova 8, České Budějovice, tel. 602 177 947, www.posekany.cz

