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INVESTICE
Vyúčtování dotací „Program obnovy venkova“ za rok 2016
Neoddělitelnou a důležitou součástí dotačních programů je
jejich konečné vyúčtování. O důležitosti této části dotace svědčí
fakt, že při chybném či nesprávném provedení hrozí až úplné
vrácení finančních prostředků dotací poskytnutých. V loňském
roce byly realizovány tři dotační tituly. Oprava kulturního
sálu, opravy obrubníků na Kodetce 1 a příspěvek na splácení
úroků z úvěru poskytnutého na vybudování Obecního úřadu

a mateřské školky. U všech dotací bylo potvrzeno Krajským
úřadem ČB správné vyúčtování. Dotační částky u jednotlivých
akcí byly: oprava sálu 106 000,- Kč z celkových nákladů cca
730 859,- Kč, oprava obrubníků 105 000,- Kč z celkových
nákladů 265 026,- Kč, na splácení úroků za rok 2016 v celkové
výši 58.249,91 Kč částka 39.000,- Kč.

Dotace POV (Program obnovy venkova) na rok 2017
Také na letošní rok obec zažádala o dotace z tohoto programu. Vzhledem k tomu, že podmínky programu umožňují zažádat
maximálně o tři dotační tituly, byly zvoleny pro tento rok následující: pokračování v opravách obrubníků na Kodetce 1, opravy
autobusových zastávek a dotace na splácení úroku z úvěru na stavbu OÚ a MŠ.

Kolaudace chodníku
V měsíci listopadu proběhla kolaudace chodníku spojujícího centrum obce
s obytnou částí Kodetka. Vybudovaný
chodník poskytuje bezpečný pohyb podél komunikace III. třídy, která prochází
celou obcí. V souvislosti se stavbou byly
provedeny i další stavební práce, při kterých bylo využito probíhající hlavní stavby, např. úpravy kanalizace, vybudování
nového veřejného osvětlení s úspornou
technologií LED, položení chrániček pro

některé inženýrské sítě, např. optických,
telekomunikačních a silových kabelů. Za
poslední roky byla tato akce stavebně,
ale i investičně nejrozsáhlejší, bohužel
i díky chybám v projektové dokumentaci, které zvýšily náklady celé stavby
o cca 740 tis. Kč. Když v projektu chybělo
cca 70 m kanalizace, vodorovné dopravní značení, překládka sloupů O2 a další
dílčí chyby. Přesto kolaudace proběhla
bez závad za účasti: Ing. Ivan Jirsa TDI,

Oprava obecního sálu
Jak již bylo zmíněno na jiném místě, byla provedena rozsáhlá
oprava kulturního sálu. Na opravu byly poskytnuty finanční
prostředky z dotačního titulu programu POV. Mnozí občané
již měli možnost prohlédnout si nový sál. První kulturní akce
byla Mikulášská nadílka a následovalo setkání seniorů. Nejvýraznější změny oproti bývalému sálu, který byl v havarijním

pan Ladislav Honner stavbyvedoucí dodavatele STRABAG, Ing. Lukáš Babka
vedoucí provozní jednotky dodavatele
STRABAG, Ing. Pavel Lukš projektant,
pan Antonín Talafous referent odboru
dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice a Karel
Fousek za Obec HH a Obecní úřad HH.
A tak chodník mohl být předán k oficiálnímu používání.
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stavu, jsou rozšíření prostor o kanceláře bývalého OÚ, nový
zvýšený strop a obnovení oken v boční zdi směrem k pergole.
Dá se říci, že z bývalého sálu nezbylo krom obvodových zdí
nic. Sál má novou podlahu, při jejím budování byl zrušen sklí-

pek pod ní, novou elektroinstalaci, nová okna a nové osvětlení,
vytápění, stoly a židle. Věříme, že bude sloužit ke všem akcím
v obci, jež probíhaly ve starém sále a mnohé měly již svou
tradici.

Mikulášská nadílka a setkání seniorů
Obě tyto akce proběhly v novém obecním sále. Tedy v pěkném, čistém a kulturním prostředí. Při Mikulášské nadílce si děti za básničku odnesly od Mikuláše sladkosti a ovoce. Za organizaci akce patří
dík panu Petráškovi, který Mikuláše pozval již druhým rokem.

Také senioři na svém tradičním Vánočním setkání si mohli užít odpoledne v pěkném novém prostředí. Setkání již léta
organizuje Dámský klub, kterému patří poděkování. Zejména
hlavním organizátorkám paní Petrů a paní Zuntové.

III. etapa Kodetky byla zahájena
Na Hlincové Hoře byla zahájena výstavba ZTV Kodetka III. etapa. Vznikne zde 56 stavebních parcel o výměře 699 - 1.014 m2.
„Snažili jsme se vyhovět měnícím se požadavkům na velikost parcel, které se od II. etapy změnily a většina pozemků tak bude mít
velikost okolo 700 m2. Máme ale samozřejmě připraveny i větší
parcely pro náročnější klientelu”, říká manažer projektu Ing. Jan
Florián. Stavební parcely budou pro výstavbu rodinných domů
připraveny na jaře 2018. „Jedná se o poslední atraktivní pozemky v této lokalitě, proto je zájem o ně obrovský. Velká část lokality

již byla rezervována pro výstavbu domů specializovanými firmami“, dodává Ing. Florián, protože kvalitní pozemky v podstatě
došly v celém okolí Českých Budějovic.
V posledních letech jsme sledovali strmý nárůst cen pozemků
v okolí města. Vzhledem k tomu, že prémiové stavební parcely pro
výstavbu rodinných domů v okolí Českých Budějovic už téměř
nejsou a nebudou, jejich ceny raketově rostou a dá se předpokládat i jejich budoucí růst. Dle odborníků je v dnešní době vlastnictví takového pozemku tou nejlepší investicí.
autor Pavel Sova
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Restaurace opět v provozu
V polovině ledna byla otevřena restaurace
na Hlincové Hoře. Od léta loňského roku,
kdy byla uzavřena, prošla velkými změnami. Nový nájemce na vlastní náklady vylepšil interiér restaurace. Především nové
stoly a lavice včetně oddělených boxů po-

skytnou návštěvníkům soukromí. Další
investici vložil do dovybavení kuchyně.
O kvalitní nabídku menu se starají dva kuchaři. Přesněji kuchařka vládnoucí zejména tradiční českou kuchyní a kolega, který
se specializuje na atraktivní pokrmy za-

hraniční. Restaurace je nekuřácká a podle
dosavadní návštěvnosti se tato skutečnost
nejeví jako problém. První velkou akcí
a kulinářským zážitkem byly vepřové
hody. Další kulinářské akce či například
ochutnávky kvalitních vín jsou avizovány.

Poplatky na rok 2017
Se začátkem každého roku jsou mimo jiné
spojeny i poplatky za svoz komunálního
odpadu a za pejsky. Na letošní rok činí
poplatek za komunální odpad 790,- Kč za
osobu trvale hlášenou v obci, za stavbu
sloužící k rekreaci a za rodinný dům, ve
kterém nejsou hlášeny k trvalému pobytu
žádné osoby. Poplatek za pejska se nemě-

ní. Činí 400,- Kč, pro důchodce je poplatek 150,- Kč. Pokud vlastníte pejsků více,
pak za dalšího je poplatek 600,- Kč, pro
důchodce 200,- Kč. Poplatky lze uhradit na OÚ v úředních hodinách nebo na
účet obce 460947/0300. Jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční. Po připsání částky na účet obce

Vám bude známka vhozena do schránky.
Firmy, které mají sídlo v obci, jsou povinny mít uzavřenou smlouvu o svozu
komunálního odpadu. Poplatky je nutné zaplatit nejpozději do konce března
2017, v některých případech uvedených
v obecně závazné vyhlášce do konce července 2017.

Kotlíkový zákon
Od ledna 2017 platí tzv. kotlíkový zákon. Každému, kdo není
schopen doložit doklad o revizi svého kotle, hrozí pokuta až
20 tisíc korun. Spalovačům smetí či plastů pak hrozí sankce až
50 tisíc korun. Stejně vysokou pokutu mohou dostat i ti, kteří
kontrolory do svého domu odmítnou vpustit.
Povinnost provádět jednou za dva roky revizi kotle na tuhá
paliva ukládá od roku 2012 zákon o ovzduší. Až nyní se však
obcím s rozšířenou působností dostalo pravomocí dodržování
vymáhat. A lidé v obcích hned od začátku roku začali využívat
možnosti nahlásit někoho, kdo topí zakázaným a ovzduší znečišťujícím materiálem. Kontroly zatím probíhají jen na základě
takového „udání”, ale předpokládá se, že v budoucnu budou
probíhat i kontroly namátkové.

Kontrola přímo v domácnosti je zatím spíše ojedinělá, hlášení sousedů jsou primárně prověřována z ulice a je pořizována fotodokumentace. Kontrolor dokumentuje stejný dům
i několikrát denně, aby předešel výmluvě, že nevhodný dým je
způsoben zatápěním. Na pořízených snímcích je potom barva
kouře porovnávána s tabulkou, která pomáhá určit, zda v pozorovaném kouři mohou být škodlivé látky. V případě dlouhodobějšího podezření na topení zakázaným materiálem, mají
úřady právo i na neohlášenou kontrolu v domácnosti. Té podléhá kotel, jeho příslušenství a palivo. Na konkrétním topeništi
jsou úředníci oprávněni odebrat vzorky popela a z nich nechat
laboratorně určit, čím majitel topí. Do dalších obytných částí
autor Pavel Sova
domu úředníci samozřejmě přístup nemají.

SK HLINCOVKA
Z Hlincovky do reprezentace ČR

Michaela Brichtová
v reprezentaci hraje na smeči.

Oddíl volejbalu ženské složky sportovního klubu dlouhodobě dosahuje ve
volejbalové výchově velmi dobrých výsledků. Pravidelně o tom informujeme.
Sdělujeme výsledky dětí, mládeže a žen
v okresních, krajských, oblastních a republikových soutěžích. Pokud si uvědomíme předcházející články v RL, tak na
jejich základě můžeme konstatovat. Za
prvé: ustanovení na základě dosahovaných výsledků Českým volejbalovým
svazem SK Hlincovka jako Sportovního
střediska. V ročním hodnocení se umisťujeme v lepší polovině z dvacítky středisek v republice. V loňské sezóně na pátém místě. Za druhé: získali jsme Český
pohár v kategorii starších žákyň. Český
pohár v jeho historii družstvo žákyň
z Jihočeského kraje do té doby nezískalo.
Za třetí: v kategorii mladších žákyň jsme

Kristýna Hušková
v reprezentaci hraje na postu účka.
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se stali Mistrem ČR. A rok předtím vybojovala děvčata místo druhé. To je také
jihočeský primát. Za čtvrté: v minulých
letech byly z klubu vybrány čtyři hráčky
do reprezentačních výběrů mládeže. Na
tento úspěch nyní dále navazujeme. Letos se mezi dvanáct reprezentantek ČR
v kategorii kadetek prosadily dvě hráčky,
s naším rukopisem, z našeho klubu. Pro
volejbalovou veřejnost bylo příjemným
zjištěním, že se družstvo reprezentace
kvalifikovalo na Mistrovství Evropy.
Co je za úspěchem našich hráček? Opo-
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meneme-li mnohaletou zkušenost ve
volejbalové výchově hlavních trenérů,
tak středem naší pozornosti budou hráčky samotné a jejich vybavení. Nejen po
stránce tělesných předpokladů, ale také
vlastností silné vůle. Jako například překonat vůlí nechuť k nepříjemným tréninkovým cvičením, k určitému drilu.
Volně být trpělivý. Ve volejbalu není nic
hned, vše má svůj čas, a to i roky. Naučit
se přemýšlet o vlastním pohybu, naučit
se předvídat soupeře. Pracovat na sobě
a nenacházet laciné výmluvy, když se

nechce nebo něco nejde. Chci-li hrát
volejbal naplno, musím si něco odříct,
něco obětovat. V tomto ohledu je volejbal velká zátěž a dřina. Ten, to však vrací
v kráse tohoto sportu a v úžasných zážitcích ze hry.
Jsme hrdi na to, že máme opět dvě hráčky
se lvíčkem na prsou. A není vždy potřebné hledat příklady sportovců v médiích.
Někdy se stačí ohlédnout ve svém okolí.
Článek a foto dodal Jan Havelka.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Svatý Martin
K příjemným chvilkám naší školky patří již tradičně příprava Martinské slavnosti. Tento
rok jsme do poslední chvíle všichni čekali, zda nám deštivé počasí dovolí vyrazit s lampiónky na naplánovanou cestu. Při dopoledních přípravách nám odnesl silný vítr připravené
stany, které měly sloužit v případě, že by počasí nevyšlo, ale nakonec nechyběly! Déšť ustal,
děti s chutí zazpívaly několik podzimních písniček a nakonec naši oblíbenou „Už Martin
na bílém koni, už zase přijíždí k nám...“ svatého Martina (našeho nepostradatelného Roberta Sittera) přivolaly. Každým rokem se děti na Martina těší. Děkujeme všem, kteří letos
Martina nevzdali a přišli nás opět podpořit. Velkou radost máme z dětí, které na nás nezapomněly a dorazily z Dubičného, Adamova nebo z Hůr.
Dík patří ochotným maminkám a milé paní sousedce. Všichni nás zásobili dobrotami.
Děkujeme!
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Pohádky ve školce
Maminky se svými dětmi zveme do naší školky na pohádky.
S pohádkami do naší školky přijíždí divadlo Máma + Táta, společnost paní Frišténské, nebo divadélko Sluníčko.
V únoru přijedou také dva klauni Hugo a Fugo s ,,Popletenou pohádkou“, objednána je i krásná muzikálová „Dopravní

pohádka“. Více o programu a dění ve školce se dozvíte na našich stránkách.
www.skolka-hlincovahora.cz
autor ředitelka MŠ
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Děti na startu
Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj
základní pohybové motoriky, koordinace,
obratnosti, rychlosti a síly.

Prostor na cvičení, dostatek náčiní i pomůcek naše školka má, a proto se do projektu

pisovány do jejich deníčků, cvičí podle
předem připraveného plánu tak, aby bylo
cvičení pestré a děti bavilo. Pohyb mají děti
rády v jakékoli formě.
Těšíme se, že využijeme k této pravidelné
aktivitě také sportovní hřiště, jen co nám
počasí dovolí.

mohla zapojit. Společně s trenérkou a paní
učitelkou se pravidelně každý pátek od října věnují této pohybové aktivitě.
Dětem jsou jejich výsledky a pokroky za-

KRÁTKÉ INFORMACE
V krátké době bude proveden tak zvaný redesign www stránek obce. Jednou z novinek bude avizovaný přístup na GIS obce, který
umožňuje nahlížení například do katastru nebo územního plánu.

Na nových obecních www stránkách budete mít možnost stažení jízdního řádu linky MHD číslo 21. Kteří nemají tuto možnost, může si jízdní řád MHD linky č.21 vyžádat v úředních
hodinách na OÚ.

Byl nově zřízen Domácí hospic sv.
Veroniky v Českých Budějovicích.

Nadále se pokračuje na vypracování žádosti o dotaci na revitalizaci návesního rybníku.
Vaše příspěvky do dalších čísel Hlincohorských novin můžete zasílat na emailovou adresu: hlincohorsky.obcasnik@seznam.cz
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