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Hlincohorská kaplička
bude opravena

Léto 2013
Slovo starosty

Více čtěte na straně 3.

První vítězka soutěže
fotografií Tady a teď je z Hlincové Hory !

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás opět pozdravil a prostřednictvím zimního čísla Hlincohorských novin se s Vámi podělil o několik informací, které
buď doplňují zde uvedené články, nebo přináší i něco navíc. Předně bych se
rád věnoval návrhu na propojení obce chodníkem, který podél komunikace III.
třídy zajistí bezpečnost chodců a nyní i zvýšeného počtu dětí z mateřské školky.
Chodník je rozčleněn na 3 etapy. 1. etapou je myšlena již stávající část, která
spojuje obytný soubor 2 Hlincová Hora - Kodetka s komunikací III. třídy. K této
části je v současnosti připravován projekt pro zajištění veřejného osvětlení. Na
tento úsek naváže 2. etapa chodníku, která povede až k pomníku padlého vojáka. 3. část pak bude pokračovat až k parkovišti k rybníku Mrhal. Důležitým faktem pro návrh trasy chodníku jsou vlastnická práva obce k dotčeným pozemkům,
včetně respektování všech povinností dopravního inženýrství pro návrh
přechodů přes komunikaci III. třídy. Obec v současnosti zpracovává projektovou

Více čtěte na straně 3.

Biomasa

Více čtěte na straně 2.

www.facebook.com/pages/HlincováHora/113670565015

Těšíme se na Vás a děkujeme za

LIKE

dokumentaci k získání stavebního povolení. V rámci
zajištění bezpečné silniční dopravy po katastru obce
(tím myslím celou část komunikace III. tř. od Rudolfova až po Hlincovou Horu) aktuálně vedeme jednání
s dopravním inspektorátem POLICIE ČR ředitelství
ČB o vyřešení této problematiky prostřednictvím
příslušného značení, např. středovou vodící čarou
nebo vyznačením krajnice. V původní části obce pak
doplníme veřejné osvětlení o další lampy na sloupech
společnosti E.ON. Závěrem mně dovolte, abych Vám
popřál příjemné prožití zimních měsíců a s jarním
číslem se těším na shledanou.
Ing. Karel Fousek

starosta obce

Tip na nedělní rodinný výlet - naučná stezka
Cesta kolem hornického města

www.souteznifoto.cz

Vytápění budoucnosti.

Číslo: 13

Koncem roku 2013 byla dokončena obnova naučné stezky nazvané
“Cesta kolem hornického města”. Obnova byla financovaná dotací z místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o. p. s. (MASHL). Naučná stezka
“Cesta kolem hornického města” není novým projektem, ale stala se náhradou za předchozí stezku “Rudolfovo město”, která stála na stejné trase
od roku 1990 a byla již zubem času poznamenána natolik, že její rekonstrukce byla nevyhnutelná. Rekonstrukce přinesla kromě obnovy materiálů
a změny vzhledu především více informací. Stezka má svůj výchozí bod u kostela

v Rudolfově, v tomto směru na sebe navazují informační
tabule. Ale hlincohorští se po ní samozřejmě mohou
vydat třeba od cyklostezky, přes Rudolfov až zpět k rybníku Mrhal. Stezka měří cca 5 km a prochází krajinou,
kde od 15. století vznikaly hornické osady a těžilo se
stříbro, ale i zlato a antracit. Byly zde také lomy na rulový kámen. Je to krajina, která nese velké stopy zásahů
člověka. Člověk zde k těžebním pracím využíval sílu
vody, proto se zde nachází množství rybníků, potůčků
i pozůstatky náhonů a struh. Informační panely nabízejí ucelený přehled o počátcích hornictví na Rudolfovsku a jeho rozvoji až do jeho úpadku. “Cesta kolem
hornického města” má za cíl seznámit veřejnost s tím,
jak právě člověk ovlivnil krajinu severně od Českých
Budějovic. Krajina je zde velmi zajímavá a v mnohém
srovnatelná se slavnými místy české historie, jako je
např. Kutná Hora. Přijměte proto pozvání tvůrců stezky
a za pěkného počasí si tuto cestu do naší nedávné i dávné
historie určitě projděte.
Redakce

2

Hlincohorské noviny - zima 2013/2014

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU - komfort, úspora, ekologie...
Vytápění biomasou není žádná novinka, biomasa je vlastně nejstarší používané palivo a
nejpřirozenější zdroj tepla, který slouží lidstvu po
tisíciletí. Biomasa se (při rozumném hospodaření)
stále obnovuje a vzniklý oxid uhličitý je znovu
využit rostlinami, které jej přemění na novou
biomasu. Biomasa je tedy obnovitelný a ekologický zdroj energie. Tradiční kusové dřevo
dnes nahrazují či doplňují štěpky a pelety. Kotle
na biomasu díky moderním technologiím mohou
konkurovat tradičnímu plynu, a to i v komfortu
obsluhy, neboť moderní kotle jsou plně automatické. Topení biomasou vás ovšem oproti
plynu vyjde značně levněji.
O kolik je topení biomasou levnější, si můžeme
ukázat na konkrétním příkladu. Použili jsme parametry konkrétního rodinného domu a údaje jsou
následující: zděný rodinný dům z r. 1999 s podlahovou plochou 380 m2, obestavěný prostor
864 m3, celková tepelná ztráta 16 kW, počet
osob v domě 5. Dům je v současnosti vytápěn
plynovým kondenzačním kotlem, přičemž roční
náklady na vytápění a ohřev teplé vody jsou
74.774,- Kč.

Porovnání ročních nákladů na energie v domě
Dřevěné pelety
Štěpka
Rostlinné pelety
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Paušální platby

Z grafu vyplývá, že při vytápění tohoto domu biomasou, konkrétně při spalování štěpky, by byla roční
úspora 35 tis. Kč. V případě spalování dřevěných pelet je úspora 24 tis. Kč. Pořízení kvalitního plně
automatického kotle na spalování biomasy je dražší investicí, která by pro takto velký dům mohla být
až 250.000,- Kč. Návratnost této investice je vzhledem k úspoře na vytápění cca 7 let. Při uváděné
životnosti kotlů na biomasu 20 - 30 let se počáteční investice na zakoupení kotle na biomasu vyplatí.
Velice výhodnou investicí je výměna stávajícího ručně plněného kotle na tuhá paliva, na který můžete
Víceúčelové
zařízení
pohled
od silnice
i v roce 2014 získat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám.
Ušetříte
tak -až
55 % ceny
nového
kotle. Dotace jsou poskytovány na nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje, například tedy právě na
kotle na spalování biomasy. Podporovány jsou kotle automatické i s ručním přikládáním.
Redakce

I Na svatého Matěje sluníčko se usměje. I Mrzne-li na svatého Matěje, se škodou se v březnu
zaseje. I Na svatého Matěje rampouchy, úrodný rok na mouchy.

od r. 1982 se zabývá vývojem a výrobou produktů využívajících obnovitelné
zdroje energie
vyrábí zařízení k vytápění biomasou
dále vyrábí štěpkovací stroje, plnící techniku, systémy k přepravě štěpek,
Víceúčelové zařízení - pohled z parkoviště
kleště (vidle) pro manipulaci s dřevěnými kmeny a s dřevem z korun stromů.

BIOMASA - VYTÁPĚNÍ BUDOUCNOSTI
Na celém světě bylo již instalováno více než 30.000 spalovacích zařízení a štěpkovacích
strojů, což svědčí o kvalitě a spolehlivosti technologie Heizomat. O tom, jak fungují tyto kvalitní
německé kotle, se nově můžete přesvědčit také v Českých Budějovicích v sídle spol.
HEIZOMAT s. r. o. Více informací na tel. +420 387 929 111

České tradice a zvyky
svátek svatého Matěje
Začátkem hospodářského roku bylo vždy jaro. Když se příroda začínala probouzet, přišla doba
očekávání mláďat a příprav na první práce na poli. Za konec zimy a předzvěst jara se považoval
svátek svatého Matěje. Sv. Matěj je patronem tesařů, řezníků a řemeslníků, zkrátka všech, kteří pracují se sekyrou. Lidovou tradicí byl přijat i jako ochránce úrody. Nejrozšířenějším zvykem na den svatého Matěje bylo obcházení zahrad před východem slunce provázené magickými úkony, které měly
ovlivnit úrodu ovoce. Lidé třásli stromy, klepali do kmenů dřevem a prosili sv. Matěje, aby ochránil
stromy před mrazy a zajistil tak dostatek ovoce. Někde tyto zvyky vykonávali dospělí, jinde děti.
K svátku svatého Matěje se váže mnoho lidových pranostik:
Svatý Matěj ledy láme. I Na svatého Matěje léta naděje. I Na svatého Matěje skřivan pije z koleje.

S tímto svátkem je spojena také naše největší
pouť - matějská. Poprvé se v Praze pořádala už v
r. 1595. Bylo to u kostela sv. Matěje v Dejvicících.
Původní kostel nechal postavit roku 971 kníže
Boleslav II. z vděčnosti, že na tomto místě vyvázl
se zdravou kůži při napadení medvědem. Jedna
verze praví, že knížeti pomohl sám svatý Matěj,
jiná, že medvěd byl ochočený a patřil tamnímu
chalupníkovi, který se jmenoval Matěj. Matějská
pouť postupně pozbývala na tradičním charakteru a proměnila se v lidovou veselici, které se
účastnily davy lidí. Od roku 1963 se pořádá na
Výstavišti v Holešovicích.
Zdroj: M. Motlová, Český rok od jara do zimy, Fortuna Libri, Praha, 2010
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Návesní kaple Sv. Jana Nepomuckého
dostane nový kabát
Obec Hlincová Hora zažádala prostřednictvím místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o. p. s. (MASHL) a svazku obcí Budějovicko-sever o dotaci na celkovou obnovu vnějšího stavu místní kapličky. Dotace byla schválena. V
letošním roce tedy proběhne rekonstrukce další z několika kulturně cenných památek Hlincové Hory.
Redakce

Svoz bioodpadu
má smysl

Chodník pro větší bezpečnost v obci

Firma Marius Pedersen a.s. nám po prvním roce
vyvážení bioodpadu v Hlincové Hoře poskytla údaje o
množství odvezeného komunálního odpadu a bioodpadu v průběhu roku 2013. Zajímalo nás, zda svozem
bioodpadu ubylo množství komunálního odpadu.

Po dotazech z řad občanů týkajících se plánovaného chodníku v naší obci předkládáme následující
mapu. Realizace chodníku je pro nás prioritou, neboť jde o zajištění bezpečnosti našich obyvatel.
Finance pro jeho vybudování stále hledáme napříč dotačními tituly.
Redakce
množství komunálu 2012 (t)

Pro porovnání jsme si vyžádali také údaje o množství komunálního odpadu svezeného z katastru obce Hlincová
Hora v roce 2012. Z grafu vidíme, že hlincohorští obyvatelé nádoby na bioodpad hojně využívali. Přestože v r.
2013 bylo v obci vystaveno více nádob na komunální odpad (přibyly domácnosti), průměrné množství komunálního odpadu se oproti roku 2012 významně snížilo.
Svoz bioodpadu bude tedy pokračovat i v letošním
roce tak, jak jste byli zvyklí. Dojde však pravděpodobně
k úpravě délky svozové sezóny. Zahájena bude jako v
loňském roce na začátku měsíce dubna, termín jejího
ukončení však letos zůstane otevřený. Bude posunut dle
potřeby cca na konec listopadu, nebo do prvního sněhu.
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TADY A TEĎ
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

První vítězka fotosoutěže Tady a teď je z Hlincové Hory

V hlasování v měsíci listopadu zvítězila a poukaz od společnosti FotoInstitut v hodnotě 1.000,- Kč získala Šárka Netrvalová z Hlincové Hory se svým snímkem Zima. Hlincohorské výherkyni gratulujeme a přejeme ještě mnoho dalších povedených snímků.
V prosinci zvítězila Petra Vlčková ze Strakonic a lednovým vítězem se stal Zdeněk Vrba z Rožmitálu pod Třemšínem.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou šanci v místě Vašeho bydliště!

Foťte, soutěžte, hlasujte a vyhrajte :-)

www.souteznifoto.cz
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Kam za sjezdovým lyžováním

Servis lyží v Českých Budějovicích:
Název

www/adresa

otevírací doba
den

Skiareál Lipno - Kramolín
Z Hlincové Hory vzdálen 51,8 km, 53 minut
provoz na 7 sjezdovkách
kontakt: 731 410 803 I www.lipnoservis.cz/zimni-web

Sternstein
Z Hlincové Hory vzdálen 72,4 km, 1 h 13 min.
provoz od 8:30 do 16:15 denně
kontakt: +43 072 136 374 I www.sternstein.at

Hochficht

Z Hlincové Hory vzdálen 98 km, 1 h 41 min.,
provoz na 9 sjezdovkách
kontakt: +43 072 816 361 I www.hochficht.at

Ve školce to žije :-)

od-do

Malý servis

Velký servis

do 140cm

od 140cm

do 140cm

od 140cm

200,-

300,-

300,-

400,-

Po-Pá 9:00 - 18:00
So
9:00 - 13:00

WAVE SPORT

www.wavesport.cz

SKISERVIS TESTCENTRUM FISHER

www.sfcb.cz

DAJ SPORT

www.dajsport.cz

Po-Pá 7:00 - 18:00
So
9:00 - 17:00

do 130cm

od 130cm

do 130cm

od 130cm

290,-

390,-

390,-

490,-

INTERSPORT

www.intersport.cz

Po-Ne 9:00 - 20:00

249,-

299,-

399,-

499,-

Mgr. MIROSLAVA NEZVALOVÁ

Nádražní 100/51 ČB

Po-Pá 11:00 - 18:00
So
9:00 - 12:00

SPORT BP, spol. s.r.o.

www.sportbp.cz

Po-Pá 9:30 - 17:30
So
9:00 - 12:00

Po-Pá

9:00 - 12:00

330,-

13:00 - 18:00

490,-

350,190,-

290,-

450,290,-

390,-

KULTURNÍ AKCE V ČB A OKOLÍ PRO NEJBLIŽŠÍ DNY
Opera:
10. 02. 2014

19:00

Rendes-vous s paní Operetou

DK Metropol

15. 02. 2014

19:00

Orfeus v podsvětí

DK Metropol

21. 02. 2014

19:00

Carmen - premiéra

DK Metropol

23. 02. 2014
24. 02. 2014

16:00
19:00

Pošťácká pohádka
Carmen

Budova JD
DK Metropol

26. 02. 2014

19:00

Hledám děvče na boogie woogie

Budova JD

27. 02. 2014

19:00

Nyní a navždy / Sedlák kavalír

DK Metropol

Činohra:

Výstavy:
Kino Kotva - Jitka Ertelová - Metropolis; Kristýna
Erbenová - Somewhere Inside
Galerie Nahoře - 10.2.2014 Fotouniverziáda 2013
Radniční výstavní síň - do 13.2.2014 ZŠ + MŠ
J.Š.Baara - práce žáků
Restaurace Zlatý soudek - Co tomu říkáte, pane
Zrzavý?

Koncerty:
Divadlo J.K.Tyla – 20.2.2014 19:00 Zimní Třeboňské Nocturny 2013/2014
DK Metropol – 22.2.2014 19:30 Pražský filmový orchestr
KD Vltava – 27.2.2014 19:30 Kryštof
Hudební klub Modrý dveře – 27.2.2014		
jazZÍKAspol
Více informací na http://kultura.c-budejovice.cz/;
http://www.trebonsko.cz/prehled-akci-trebonsko

10. 02. 2014
11. 02. 2014
12. 02. 2014

19:00
19:00
19:00

Škola základ života
Soudné sestry
Soudné sestry

Budova JD
Budova JD
Budova JD

13. 02. 2014

19:00

Muž sedmi sester

Budova JD

14. 02. 2014

19:00

Blackout

Budova JD

15. 02. 2014

19:00

Budova JD

17. 02. 2014

19:00

Tramvaj do stanice touha
Saturnin

18. 02. 2014

19:00
19:00
19:00

Hostina dravců
Pravé poledne
Saturnin

Budova JD

19. 02. 2014
20. 02. 2014
21. 02. 2014

19:00

Blackout

Budova JD

22. 02. 2014

19:00

Budova JD

27. 02. 2014
28. 02. 2014

19:00
19:00

Petrolejové lampy
Advent
Blackout

23. 11. 2013

19:00

Orchestr Václava Hybše
s jeho sólisty
Loutkohra:

DK Metropol

11. 02. 2014

17:00

Gulliver´s Trek / Gulliverovy hvězdné cesty

Malé divadlo

12. 02. 2014
13. 02. 2014

10:00
17:00

Kašpárek v rohlíku
Etiketa pro sígry

Malé divadlo
Malé divadlo

15. 02. 2014

10:00

Čert a kočka

Malé divadlo

25. 02. 2014

19:30

Faust / Studio dell´arte

Malé divadlo

27. 02. 2014

20:30

LiStOVáNí / Pražská svatba a jiné erotické

Malé divadlo

Budova JD
Budova JD
Budova JD

Budova JD
Budova JD

Jiné akce:
11. 02. 2014

Přednáška: Prevence civilizačních nemocí

Centrum preventivní medicíny

11. 02. 2014

Předáška: Studentské putování

JIhočeská universita

12. 02. 2014

Tančíme pro zábavu

DDM U Zimního stadionu

13. 02. 2014

Taneční čaje / Tea Dance

Hotel Albatros VITA

16. 02. 2014

Taneční čaje / Tea Dance

Hotel Albatros VITA

19. 02. 2014

Tančíme pro zábavu

DDM U Zimního stadionu

21. 02. 2014

Třeboň Beseda

26. 02. 2014

Ples Bohemia Regent Třeboň
Tančíme pro zábavu

27. 02. 2014

LORD OF THE DANCE

Budvar Aréna

DDM U Zimního stadionu
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