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INVESTICE
Chodník

Největší akce v letošním roce je vybudování chodníku, který spojí starou obec
s novou zástavbou na Kodetce. Stavba se
připravovala několik let. Zásadní podmínkou realizace bylo získat finanční
dotaci. To se konečně podařilo v loň-

ském roce. Dotaci poskytl státní fond
dopravní infrastruktury. S budováním
samotného chodníku jsou spojeny také
další úpravy zejména inženýrských sítí.
Do tělesa chodníku je umístěna dešťová
kanalizace, dále pak kabely veřejného
osvětlení a optické kabely pro internet.
Současně jsou likvidovány již neprovozované nadzemní rozvody elektrických
kabelů, kabely O2 a původního veřejného osvětlení. S chodníkem se také vybudují dvě místa pro
přecházení a jeden
přechod pro chodce.
Tato místa přechodů
následně umožní trvale osadit dopravní
značení při hlavní
silnici III. třídy, a to
především omezení
rychlosti na 30 km
v hodině. Celá stavba nepochybně zajis-

tí bezpečný pohyb občanů podél hlavní
silnice.

Oprava obrubníků
V obytné části Kodetka 1 se bude pokračovat ve výměně starých a vyžilých obrubníků. Plán je navázat na již vyměněné obrubníky v ulici Okružní po obou stranách až k odbočce do ulice Severní. Práce budou zahájeny v nejbližších dnech. Dokončení je
plánováno do 30. 11. 2016. Práce bude provádět firma TRACH s.r.o.

Oprava kulturního sálu
bude sloužit jako příruční skládek pro
restauraci. Byla obnovena původní okna
v boční stěně k pergole. Zároveň s touto úpravou byla vyměněna okna k hlavní silnici. Jejich design byl zvolen tak,
aby ladil s okolním. Stejná okna budou
osazena také v restauraci a kuchyni. Veškeré práce budou ukončeny v měsíci
listopadu.
V rámci dotačního programu obnovy
venkova provádí obec opravu obecního
sálu. Byly provedeny velké stavební úpravy. Sál byl zvětšen o prostory kanceláří
bývalého obecního úřadu. V celé ploše
jsou budovány nové podlahy. V souvislosti s podlahami, jejich výškou, bylo
nutné zrušit sklep, který byl zasypán. Zachována byla pouze část schodiště, která
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školky) jsme se rády viděly
s rodiči a jejich dětmi, které
odešly z naší školky do první třídy.
Protože akcí, při kterých
se společně setkáváme,
není nikdy dost, dovolujeme si vás pozvat na malou
Martinskou slavnost, která
se připravuje na 10. 11. čtvrtek v 16.00 hodin. S lampiónky před naší školkou
rádi uvidíme také školáčky
z první třídy, kteří nám pomohou písničkami zavolat
Martina na bílém koni.
Předem prvňáčkům děkujeme a na všechny se těšíme.

Revitalizace návesního rybníčku
V současné době obec připravuje žádost o dotaci na revitalizaci návesního
rybníčku. Tato oprava spočívá v rekonstrukci celé hráze a jejího okolí. V současné době musela být snížena hladina,
a to z důvodu stavby chodníku. V místě,

kde chodník míjí hráz rybníčku, bude
tento dočasně zúžen na minimální povolenou šíři. Aby nedocházelo k prosakům v tomto zúženém místě, bylo
nutno hladinu snížit. Hladina byla snížena tak, aby nedošlo k poškození vegetace

a k ohrožení ryb v rybníčku. Při následné revitalizaci rybníčku bude hráz podél
chodníku zpevněna tak, aby se hladina
mohla vrátit do své původní výše a zároveň i chodník bude rozšířen dle projektu.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vycházka s oslíky

Stejně jako předešlé roky, tak i letos nás
paní Filipová pozvala na vycházku s oslíky.
Na louce si děti vyzkoušely hřebelcování
a krmení oslíků, splnily připravené úkoly
a za odměnu jsme se všichni mohli podívat na svět z oslího hřbetu. Díky šikovné
fotografce, slečně Petře, máme krásné fotografie s oslíky. Protože nám počasí přálo,
na louce jsme zůstali. Zahráli jsme si různé
hry, váleli sudy, zasoutěžili si. Dětem na
čerstvém vzduchu rychle vytrávilo a tak
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Kazderová R.

se s nimi oslíci podělili o jablíčka a mrkvičky (samozřejmě vše bylo řádně omyté
a očištěné). A jak to tak bývá – když je Vám
někde dobře, čas uteče jako voda. I nám
čas rychle plynul a museli jsme se vrátit do
školky na oběd.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat paní
Filipové, která vycházku zorganizovala,
slečně Petře, která vše vyfotila, slečně
Denise a naší Báře – obě zajišťovaly bezpečný chod celé akce.
Napsala Pavla Podlahová, učitelka

Svoz hnědých popelnic
– bioodpadu

Na četné dotazy občanů do kdy se budou
vyvážet popelnice na bioodpad, oznamujeme, že svoz bude ukončen dne 2. 12. 2016.

Loučíme se s prázdninami
První pátek v září za pěkného slunného počasí proběhlo zábavné odpoledne pro děti na hřišti Kodetka. Loučení s létem
a prázdninami pořádal OÚ Hlincová Hora společně s mateřskou školou. Pro děti byl připraven skákací hrad, který děti
rozhodně potěšil, zařádily si děti jak malé, tak děti již školou
povinné, soutěže, které byly připraveny na hřišti také děti uvítaly a až do úplné
tmy ,,testovaly“ své
dopravní prostředky. Kola a koloběžky
stačily k tomu, aby
si děti pořádně užily
a samy děti nám
ukázaly, co mají rády. Na závěr příjemného odpoledne se

KRÁTKÉ INFORMACE

Upozornění na zábor
obecních pozemků

V poslední době jsme zaznamenali větší stavební aktivity v obci. S tím souvisí
i dočasný zábor obecního pozemku pro
stavební materiály. Tento zábor řeší obecně závazná vyhláška obce Hlincová Hora.
Pokud občan potřebuje zábor, je povinen
požádat obec o povolení. Zábor je zpoplatněn. Vše zjistíte ve zmíněné vyhlášce, kterou najdete na stránkách obce.

Přístřešek – pergola

opékaly buřty a ochutnalo se i pivo. Dospěláci i děti si společně mohli popovídat a vidět se po prázdninách. I my (holky ze

Volání mnohých maminek po přístřešku
proti slunci nebo nepohodě na dětském
hřišti na Kodetce padlo na úrodnou
půdu. Přístřešek je hotov a doufáme, že
slouží ke vší spokojenosti.

Přátelské fotbalové utkání

V srpnu obec předala SK k užívání travnaté hřiště na malou kopanou. Při této
příležitosti byl sehrán přátelský zápas
mezi mužstvy obecního úřadu a sportovci SK. Výsledek, ne příliš lichotivý pro
družstvo obecního úřadu, nebyl důležitý.
Všichni si zasportovali a společně s diváky i pobavili.

Stolní tenis

Hrajete rádi stolní tenis? Další možnost sportovního vyžití je právě s tímto
sportem. Po dohodě s obcí a podpisu
přesných pravidel užívání prostor sálu
pro volnočasové aktivity je možné v odpoledních hodinách provozovat tento
sport. Po dohodnutí konkrétního dne
v týdnu převezme odpovědná osoba ze
skupiny zájemců o tento sport klíče od
vstupu.
Po dokončení oprav kulturního sálu se
plánuje přeložit tuto aktivitu právě do
nově opraveného sálu.
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SK HLINCOVKA
Ohlédnutí za sezónou ve sportovním klubu Hlincovka
Na členské schůzi SK Hlincovka v měsíci
dubnu letošního roku si přítomní sportu milovní účastníci naplánovali, včetně pravidelných týdenních aktivit, také
jednotlivé turnaje v kopané, nohejbalu,
volejbalu, stolním tenise a netradičním
sportu – plácané. Té se na jarním klání
zúčastnilo 24 týmů. Za nádherného počasí a hlavně bez úrazu bylo účastno na
50 sportovců. Druhého turnaje v plácané, podzimního, se již přihlásilo pouze
12 družstev. Avšak radost spojená s netradičním sportem nebyla menší.
Zájemci o hru s plastovým míčkem na
pingpongových deskách si připravili dva
turnaje. Opět o první turnaj byl velký
zájem. Účastnilo se ho 18 hráčů. Nadšení pro hru u nich přetrvává, a tak se
rozhodli i v zimním období trénovat
v multifunkčním zařízení, ve kterém je
umístěn obecní úřad a mateřská školka.
Historicky tradiční sport na Hlincovce je
zastoupen nohejbalem. A to od doby, co
byly na hřišti u Jakschů od 70. let minulého století rozbíjeny nepřesnými údery
tašky na střeše a po té na hřišti u kravína
se sváděly urputné boje s hráči TJ Kobra Mrhal. Nohejbalisté během sezóny,
včetně pravidelných tréninků a účasti ve
třech podnikových českobudějovických
ligách, uspořádali čtyři turnaje. Uskutečnili se turnaje dvojic, trojic a také turnaj
pro katastrální účastníky, a starší 50 let.
Organizátor Vladimír Jiráček má připraven i vánoční turnaj ve sportovní hale
MěÚ Rudolfov.
Volejbalisté pro veřejnost nebyli tak otevření. Mimo uspořádaní výkonnostních
turnajů pouze dvakrát oslovili zájemce
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Pozvánka na zápasy SK
Volejbalistky SK Hlincovka zvou na zápasy druhé nejvyšší soutěže v republice – 1. ligy ČVS. Přijďte se podívat na výkonnostní
sport v podání odchovankyň našeho klubu. Na výsledky sedmnáctileté práce trenérů a podporovatelů volejbalu.

1. část soutěže žen „A“ v 1. lize ČVS v blízkém dosahu z Hlincové Hory

den/datum/hodina
domácí družstvo
pátek 14. 10. 19:00
Hlincovka
sobota15.10. 10:00
Hlincovka
pátek 04. 11. 19:00
Hlincovka
sobota 05. 11. 10:00
Hlincovka
pátek 02. 12. 18:00
PF České Budějovice
sobota 03. 12. 10:00
PF České Budějovice
pátek 09. 12. 19:00
Hlincovka
sobota 10. 12. 10:00
Hlincovka
pátek 16. 12. 17:00 Reprez. družstvo ČR v kat. dorostenek
pátek 13. 01. 18:30
ČEZ Č. Budějovice
sobota 14. 01. 10:00
ČEZ Č. Budějovice
pátek 20. 01. 19:00
Hlincovka
sobota 21. 01. 10:00
Hlincovka

-

hosté
PF České Budějovice
PF České Budějovice
ČEZ Č. Budějovice
ČEZ Č. Budějovice
Hlincovka
Hlincovka
Střešovice
Střešovice
Hlincovka
Hlincovka
Hlincovka
Nusle
Nusle

místo sportovní haly
Adamovská 12, Rudolfov
Dlouhá 221, Hrdějovice
Adamovská 12, Rudolfov
Dlouhá 221, Hrdějovice
hala JU, Na Sádkách, Č. Budějovice
hala JU, Na Sádkách, Č. Budějovice
Adamovská 12, Rudolfov
Dlouhá 221, Hrdějovice
hala OÚ Horní Stropnice
Stromovka 12, Č. Budějovice
Stromovka 12, Č. Budějovice
Adamovská 12, Rudolfov
Dlouhá 221, Hrdějovice
Autor Jan Havelka

Stupně vítězů turnaje ve stolním tenise: (zleva) Bohuslav Pučejdl (2. místo), Stanislav
Zemek (1.), Pavel Štěpánek (3.)
o tento sport, a to smíšeným a ženským
turnajem. Členská základna volejbalistů je řádově 150 členů, především dětí
a mládeže. Ti hrají výkonností soutěže.
V dospělé kategorii družstvo žen „A“ pak
druhou nejvyšší soutěž v republice, a to
je 1. ligu ČVS.
Nejmasovější akcí našeho klubu, kterou organizuje Michal Saiko s dalšími
nadšenci je turnaj v malé kopané. Letos
se účastnilo 8 družstev. Připočteme-li
k devadesátce hráčů také počet diváků,
můžeme říci, že areál „praskal ve švech“.
Fotbalový turnaj je hrán od roku 2002,

Účastníci jarního turnaje v plácané

kdy ho vyhrálo družstvo Karla Kučery
s názvem Bůh a jeho kavky. Letos poprvé, v krátké historii tohoto turnaje,
ho vyhrálo družstvo Hlincovky. A to ve
složení: Michalové Bumba, Prokeš, Saiko, dále Karel Kučera, Jan Vaníček, Jakub
Chumlen, Patrik Raab, Václav Hořejší
a Marcel Našinec. Druhé místo obsadili
hráči z Adamova a třetí příčku Rudolfov.
Lesní sportovní areál v ročním období příznivém pro venkovní sport byl
zaplněn i dalšími sportovci. Sportovní den v areálu uspořádala mateřská
školka z Hlincovky, ze Zeyerovy ulice
v Č. Budějovicích, ze ZŠ Rudolfov. Turnaje zde uskutečnili v nohejbale zaměstnanci Sazky, ve volejbale pracovníci
sociální komise MěÚ Rudolfov. Pro žáky
ZŠ Rudolfov v areálu a okolí proběhla
akce „Den země“ a pro primány gymnázia J. Jirsíka z Č. Budějovic seznamovací
den s naučnou stezkou.
V areálu proběhlo rovněž na desítku
společenských akcí, včetně dětského tábora s motivací olympijských her Rio
2016. Děti si zažily zahajovací ceremoniál, vyhlašování olympijských disciplín
a soutěží, olympijskou vesničku a vůbec
atmosféru olympijských her v našem
malém hlincohorském podání.
Autor Jan Havelka

OSTATNÍ
Soutěž likvidace odpadů
Důkaz o zodpovědném přístupu občanů obce k problematice třídění odpadů je zpráva organizátora této soutěže, kterým
je Jihočeský kraj a společnost EKO-KOM a.s. Naše obec je
v okresu České Budějovice ze sta obcí na vynikajícím sedmém

místě. Soutěž není samoúčelná. Obce podle množství vytříděného odpadu každoročně obdrží finanční odměnu. Celou tabulku umístění okresu České Budějovice najdete na stránkách
obce.

GIS možnost náhledu do ÚP nebo inženýrských sítí
Obec ve spolupráci s odbornou firmou
vytváří informační systém, tak zvaný
GIS. V tomto systému jsou zpracovány
veškeré inženýrské sítě, pasport komunikací, pasport veřejného osvětlení, aktuální územní plán, seznam obecního
mobiliáře a mnoho dalších dat. Některé
úrovně systému budou přístupné veřej-

nosti. Občané budou mít možnost nahlédnout například do územního plánu
včetně jeho textové části. Budou mít
možnost náhledu na situaci inženýrských
sítí. Pozor! Toto zobrazení, případný výtisk, v žádném případě však nenahrazuje
oficiální vyjádření k sítím. To bude vždy
nutné získat od správce příslušné sítě.

Systém bude umožňovat občanům interaktivně vkládat upozornění na nedostatky, poruchy nebo poškození na obecním
majetku. Zprovoznění se předpokládá
do konce roku. Vzhledem k tomu, že
obec přechází ze starého a době neodpovídajícího GISu, je zhotovení nového
systému zcela zdarma.

Nabídka brambor s rozvozem do domu
Dodávky jsou po pytlích 25 kg za 200,- Kč

Dodavatel:
Ladislav Brávek - soukromý zemědělec z Vysočiny
Objednávky:
Hanka Geissederová, tel. 601 574 741 (počet pytlů, typ brambor, adresa a mobil)
Brambory budou dodány v týdnu od 30. 10. - 7. 11. 2016 až do domu.
BRAMBORY žlutá slupka - ODRŮDA KRONE
Uvařené brambory jsou polopevné, středně moučné, netmavnou, tenká slupka se
při loupání trhá. Vůně je typická a chuť dobrá. Lépe chutnají brambory vařené ve
slupce než oloupané.
BRAMBORY červená slupka - ODRŮDA LAURA
Hlízy Laury mají sytě žlutou dužninu. Po uvaření jsou pevné s vynikající aromatickou chutí. Netmavnou za syrova, ani po uvaření. Velmi pěkný
tvar hlíz v kombinaci s červenou slupkou a vynikající chuťovou kvalitou a použitelností dělají z Laury KRÁLOVNU mezi bramborami.
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Pořádek u kontejnerů
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Královna marmelád žije na Hlincové Hoře
První marmeládu jsem uvařila asi v deseti letech s maminkou. Byla malinová
a samozřejmě domácí a maliny byly
vlastnoručně nasbírané v lese. Do soutěže jsem se přihlásila na popud manžela.
Koupili jsme si marmeládu, která vyhrála v Anglii a on prohlásil „je dobrá, ale ty
máš lepší“. Byla to výzva!

jsme nenašli hadry, plechovky od barev, sklo, obklady či
dlažbu ba ani vyřazené úklidové zařízení. Naštěstí pořád
většina občanů využívá hromadného svozu těchto nadměrných nebo nebezpečných
odpadů, které jsou dvakrát do
roka.

Zdá se, že je to věčné téma.
Někteří dovedové, ale zasloužili by si ostřejší výraz, to be-

Paní Herchová, vítězka populární soutěže Kunratická JamParáda o nejlepší marmeládu, vyrábí své fantastické marmelády v rodinném domku u nás na Kodetce
na Hlincové Hoře, kam jsme se jí přišli
zeptat, jak se jí podařilo získat titul marmeládové královny.
Paní Herchová, jak dlouho se věnujete
výrobě marmelád a jak Vás vůbec napadlo přihlásit se do soutěže?

rou, jak se říká, po mě potopa.
Hlavně že nemám, pardon,
bordel u svého domu. Tady
to někdo uklidí. Na fotkách
si možná majitel pozná svůj
bo…! Opravdu i po důkladné
prohlídce nápisů a zobrazení
na kontejnerech, které napovídají, k čemu jsou určeny,
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“Paní Herchová
vyrábí 22 druhů
marmelád”
Mohla byste nám popsat, v jakém duchu tato soutěž probíhá a případně,
zda existují nějaká pravidla?
Pravidla soutěže jsou na oficiálních
stránkách Kunratické JamParády a zúčastnit se může každý, kdo má dvě dvoudecové skleničky své marmelády. Je to
nádherné setkání lidí se stejným zájmem
- láskou k marmeládám.

Víme, že jste si vybojovala první místo
za Vaši trnkovou marmeládu. Prozradíte nám, kam chodíte na ovoce?
Trnku jsme trhali na hrázi třeboňských
rybníků. Výborné ovoce ale roste i u nás
na Hlincovce, kde jsme obklopeni přírodou a lesní ovoce zde má vynikající podmínky. Ovoce na mé marmelády je vždy
domácí chemicky neošetřené.
Kolik druhů marmelád vyrábíte? Mají lidé
možnost si od Vás marmelády koupit?
V současné době mám 22 druhů marmelád, a to ještě není konec. Kromě známých
druhů je to například marmeláda z arónie,
jeřabiny, bezinky, mirabelky a zázvoru. Potkat mě můžete na trzích a do budoucna
chci také mít svůj internetový obchod.
Máte v plánu navázat na Váš předchozí
úspěch a znovu se přihlásit do soutěže?
Na letošní soutěž se těším. Tentokrát
bude marmelády do soutěže posílat také
moje dcera a tak bych jí přála vítězství.
Vaří báječné marmelády.
Redakce

Recept na jablečnou marmeládu s badyánem
- 2,5 kg jablek nastrouhaných
- 300 ml jablečného octa
- 1 l vody
- 1 kg třtinového cukru
- 1 polévková lžíce pektinu
- šťáva z jednoho citronu
- mletý badyán podle chuti
Jablka s octem a vodou se svaří a nechají přes noc vyluhovat. Druhý
den se šťáva přecedí a do té se přidá cukr. Opět se svaří s pektinem,
citrónem, badyánem.

Po uklizení u kontejnerů na Kodetce se
vzápětí na místě ocitla lednice a následující dny pytle s textilem. Prostor u kontejnerů není sběrný dvůr ani skládka!
Protože to není první případ takto odloženého odpadu, bude v nejbližších dnech
na Kodetce zahájen monitoring kontejnerů a jeho okolí. Bude tak možné odpad, který sem nepatří vrátit původnímu
majiteli s náležitou „odměnou“.

Mobilní obecní rozhlas
V minulých letech byl pro informování občanů v obcích využíván obecní rozhlas. Po břiskné dechovce následovalo hlášení pro občany. To je minulost. V dnešní době moderních
komunikačních technologií jsou možnosti informovat občany
daleko rozmanitější. Obecní úřad proto oslovil několik firem,

které se touto technologií zabývají. Mobilní rozhlas umožní
informovat všechny občany prostřednictvím několika kanálů,
jako jsou e-maily, SMS zprávy, sociální sítě nebo aplikacemi
pro chytré telefony.

Tradiční příjezd svatého Martina
Mateřská škola
si Vás dovoluje pozvat
na malou Martinskou slavnost,
která se připravuje na

10. 11. čtvrtek v 16.00 hodin.

Marmelády od české královny marmelád
můžete zakoupit na adrese:
Marie Herchová,
Kodetka Jižní 72 Hlincová Hora,
Tel: 723 054 134

S lampiónky před naší školkou
rádi uvidíme také školáčky
z první třídy, kteří nám
pomohou písničkami zavolat
Martina na bílém koni.
Prosím rodiče, aby neparkovali v době akce před školkou.
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Hlincohorská hospůdka bude mít nového zkušeného nájemce
Po neúspěšném provozování hlincohorské hospůdky nájemcem, který neměl
zkušenosti v oboru, se nájemcem stává
zkušený hospodský Petr Šťastný, kterého všichni známe z Mrhalu a tak trochu
připomíná svým pohodářstvím a přátelským přístupem Karla Proška z románů
Oty Pavla. Došli jsme se Petra zeptat, zatím do jeho kiosku na Mrhalu, jaké má
do nového roku 2017 plány s hlincohorskou hospůdkou.

“Hlincohorskou
hospůdku otevíráme
v lednu 2017”
Petře, do nájmu jsi se svou přítelkyní získal hlincohorskou hospůdku. Jaké s ní
máš plány, resp. jak se dneska říká moderně, jaký bude koncept hospůdky?
Hospůdku jsme si pronajali s přítelkyní a s týmem našich děvčat, která znáte
již z Mrhalu. Náš záměr je provozovat

hospůdku, která bude zaměřená více na
kvalitu než na kvantitu. Předpokládáme

sestavovat menu vždy maximálně z šesti
čerstvých chodů, rádi bychom zařadili občas něco z vegetariánské kuchyně
a velmi často by měla být na jídelníčku
taktéž ryba.

Téma pro pivaře, jaké se bude točit
pivo?
Mám zkušenost, že samozřejmě na jihu
Čech má u řady pivařů zastání Budvar,
ale samozřejmě i „Plzeň“ je klasika, takže
nebudeme propagovat pouze jeden pivovar, ale točit se bude jak Budvar, tak Plzeň. To potěší jistě řadu pivařů.

cigareta nepatří, a je známo, že kuřákovi stejně cigareta chutná nejlépe na čerstvém vzduchu, takže před hospůdkou
budeme mít takový kuřácký ostrůvek.
Kdy budete hospůdku otevírat?
Začínáme na začátku ledna 2017 a na
všechny hlincohoráky se už velmi těšíme.
Víme, že na Mrhale se pořádají různé
tematické nebo gurmánské akce, bude
se něco takového pořádat i v hospůdce?
Samozřejmě, na rok 2017 chystáme řadu
gurmánských akcí a hned v lednu začínáme vepřovými hody a dále chystáme
moravský vinný večer se sommeliérem,
degustací vín a moravskou kuchyní.
To zní úžasně!
Doufáme, že to nebude pouze znít, ale
našim sousedům že u nás bude chutnat
a že nás budou často navštěvovat.

“Ke kvalitnímu jídlu
a rodinným setkáním
cigareta nepatří”
Co kontroverzní téma kouření?
Jak všichni víme, naše hlincohorská hospůdka je nekuřácká. Jako kuřák nemám
s nekuřáckou hospodou nejmenší problém, naopak se domnívám, že ke kvalitnímu jídlu a rodinným setkáním, kam
míříme s konceptem naší restaurace,

Petře, přejeme Tobě a Tvému týmu, aby
se vše zadařilo a už se všichni hlincohoráci těšíme, až bude hospůdka zase
otevřená.
Děkuji a všechny zvu v lednu do naší
hlincohorské hospůdky.

Jak vypadá opravdový americký Halloween
Halloween je oblíbený svátek, který se
slaví především v Americe, a to vždy
poslední den v říjnu, letos vychází na
pondělí 31. října. K Halloweenu neodmyslitelně patří vydlabaná dýně, do které
se vkládá svíčka, aby se koledníci v temných ulicích lépe orientovali, strašidelná
výzdoba a kostýmy, jejichž účelem je
zmást zlé duchy. Dnes se lidé převlékají
do kostýmů spíše pro zábavu. A zábava
bude i u nás na Hlincovce! A to díky Tereze Becksted, která žila v Kalifornii, než

se s manželem a dětmi přestěhovala zpět
do Čech. A právě děti se této slavnosti
nechtějí vzdát, a proto můžete spatřit jejich průvod v pondělí 31. 10. v 17:00. Po
setmění půjdou děti z průvodu koledovat, a to s básničkou „trick or treat“, jak
velí Hallooweenská tradice. Přeložit bychom ji mohli jako „dejte mi koledu nebo
vám něco provedu“. Pokud se chcete připojit a udělat dětem radost, tak zapalte
svíčku, vydlabejte dýni, strašidelně vyzdobte svůj dům, nebo dejte jinak najevo,

že u vás mohou děti zazvonit a dočkat
se za své snažení nějaké odměny, třeba
čokolády.
Redakce

Sraz v pondělí 31.10.
v 17:00 hod.
na křižovatce ulic
Okružní a Vnitřní
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