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Zkuste beach volejbal

Letní slovo starosty
Léto 2013

Vážení spoluobčané, jsem rád, že vás mohu opět pozdravit prostřednictvím letního čísla Hlincohorských novin a zároveň
vyslovit potěšení nad bohatou škálou informací v níže uvedených příspěvcích. Myslím, že naše přání vnímat obec Hlincovu Horu jako moderní obec se stále lépe plní. A pokud mohu jmenovat jen jedinou skutečnost, protože dál by bylo
zbytečné opakovat již zmiňované příspěvky, tak v současnosti projasněná náves spolu s opravenou a nyní jednoznačně
dominantní kapličkou jsou toho jenom potvrzujícím důkazem. Dovolte, abych Vám závěrem popřál příjemné prožití zbytIng. Karel Fousek
ku léta, krásnou dovolenou, příjemné prázdniny a s podzimním číslem se těším na shledanou.
starosta obce

Více čtěte na straně 3.

Kam k vodě?
Letošní teplé léto přeje
koupání a zřejmě tomu
bude i nadále.

Více čtěte na straně 4.

Hlincohorská kaplička přivítala léto v novém
Soběslavská stavební firma Spilka a Říha s.r.o., která realizovala
i výstavbu hlincohorské mateřské školy, začala na počátku května opravovat také místní kapličku. Opravena byla fasáda, spolu s ní doznala
oprav i střecha, která byla znovu oplechována a její krytina vyměněna.
Zároveň se opravily dveře i okna a sokl včetně vnějších omítek. Oprava byla financována dotací, o níž obec zažádala prostřednictvím
místní akční skupiny Hlubocko - Lišovsko o.p.s. (MASHL) a svazku obcí
Budějovicko-sever. Zároveň s úpravou kapličky bude revitalizováno i její
nejbližší okolí. Od silnice ke kapličce byl zbudován chodníček ze zámkové dlažby. V blízké době bude také dlažební okraj kolem kapličky vybaven osvětlením společnosti EON a.s. Vnitřek kapličky zdobí dřevěný
oltář z masivu.
Redakce

INVESTIČNÍ AKCE
Oprava zastávky

Zastávka naproti hospodě také doznala některých
úprav. Na podlaze bude obcí opravena betonová
dlažba, zastávka byla znovu natřena a zároveň byl
podbit podhled.
Redakce

NA CESTÁCH BEZPEČNĚJI
Silnice III. tř. před školkou byla vybavena novým
dopravním značením, a to omezením rychlosti
na 30 km/hod vč. vyznačení přímo na vozovce. Tyto změny jsou však podmíněny vybudováním kompletního chodníku v obci a mají dočasný termín do 15.10.2015. Na konci května SUS instalovalo na
základě požadavku obce značení ve formě odrazových patníků na silnici III.tř od Rudolfova do HH.
Vozovka bude při nepřízni počasí konečně bezpečně vyznačena.
Redakce

Ing. Karel Fousek

Historie kapličky na Hlincovce
Původní kapličku sv.Jana Nepomuckého
založil roku 1823 Laurenz Gramann, který
bydlel v domě č.p.2. Vnitřek zdobila dřevěná
socha sv. Jana a zvonek, který byl z kapličky
za Protektorátu sňat 27. března 1942
a odevzdán při sběru kovů dne 1. dubna
1942. Vážil 13 kg, měl spodní průměr 27
cm a na sobě nápis BUDWEIS. Místo této
původní kapličky rozhodlo MNV dle návrhu
Karla Brůžka o stavbě kaple nové. Materiál
na stavbu byl použit ze staré kovářské
chalupy. Realizace začala 18.září 1946
položením základního kamene a každý
občan tehdejší obce si na díle musel
odpracovat dva dny. Kaple byla slavnostně
vysvěcena 18. července 1947. Součástí
kaple byl i nový zvon, který hasiči zavěsili
do vížky kaple. Kaple byla postavena v pseudogotickém stavebním slohu, zcela cizímu
prostředí jihočeské vsi. O kapli se později
starala rodina Vančurova, která ji společně
s panem Jakschem na vlastní náklady
cca před 15 lety opravila. Od té doby nedoznaRedakce
la kaplička žádných změn, až letos.

Instalace nových laviček

www.facebook.com/pages/HlincováHora/113670565015

Těšíme se na Vás a děkujeme za

LIKE

V minulém roce pořádala Hlincová Hora
anketu, ve které se občanů ptala, kam má obec
investovat nejdříve. Obyvatelé se rozhodovali
mezi instalací košů se schránkou pro sáčky
na psí exkrementy a pořízení nových laviček
na zastávce MHD a zastřešení konečné zastávky. Z ankety vyplynulo, že více by občané
Hlincové Hory uvítali pořízení laviček. Lavičky
byly proto zakoupeny a umístěny v prostoru
zastávek MHD u nástupu a výstupu, v ulicích
Ke hřišti a Okružní. Další dvě lavičky byly
umístěny také u parkoviště rybníka Mrhal.
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Generální oprava cyklostezky Hlincová Hora - Rudolfov
Po dlouholetém vyjednávání dohod a dílčích
úprav ( odvodňovací systémy ) s generální dodavatelem stavby firmou BALCAR s.r.o. byla
provedena generální oprava celého tělesa
cyklostezky v celé její délce. Oprava byla provedena cementovou stabilizací, která byla
určena laboratoří na základě odebraných vzorků
z různých částí cyklostezky. Zároveň byla
upravena i celková šíře cyklostezky, tak,
že téměř v celé úseku zabírá nyní šíři v délce
5 metrů. Dodatečně budou ještě vyčištěny
některé úseky odvodnění a zpevněny propustky v místě čel, práce provedou pracovníci
obce HH. Důležitým faktem je, že obec uplatnila záruky za dílo a tak byla celková oprava
provedena na náklady zhotovitele. Dovolte vyslovit poděkování, které patří také Ing. Jiřímu
Founěmu, odbornému poradci obce HH, který
se spolupodílel na hledání řešení, vedoucí
ke generální opravě cyklostezky.
Redakce

VYLEPŠENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Obec revitalizovala víceúčelové hřiště, aby mohlo být,
nejen místními, častěji využíváno. Na celou plochu
hřiště byla navezena nová prosívka a celá plocha byla
znivelována a zaválcována do odpovídající roviny,

tak, aby mohlo být hřiště případně finálně upraveno.
(přírodní travnatý povrch, nebo umělé materiály).
Za brankami byly vybudovány záchytné plochy ve formě
pozinkovaných sloupků s navěšenými sítěmi. Plocha

Hlincová Hora

nejen medaili a diplom. Na miniduatlon navazoval
Jihočeský pohár duatlonu. Výsledky můžete najít
Ing. Karel Strolený
zde: www.triatlon-jih.cz

sportuje a soutěží :-)
Miniduatlon a duatlon
17.5. se konal již 6.ročník miniduatlonu Kodetka.
Na tratích běhu a kola soutěžící soupeřili v kategoriích od 6 do 15 let. Zde jsou jednotliví vítězové:
Sofie Janowiaková, Lukáš Becksted, Adam
Bumba, Jakub Šťastný, Klára Becksted a Jana
Netrvalová. Závodníci si odnesli za skvělé výkony

hřiště je označena, tak , aby bylo možné jej nalajnovat
na požadovaný rozměr. V buňce bude připraveno místo pro potřebné technické vybavení, jako je lajnovačka,
hrablo a zametací síť pro úpravu hřiště. Na přístupový
chodník mezi dětským hřištěm a víceúčelovým hřištěm
byl osazen kolostav pro odložení kol. Nyní je hřiště
volně přístupné pro všechny sportovní nadšence.

Triatlon
14.6.2014 se konal místní Hlincohorský
triatlon, za ženy zvítězila Šárka Bumbová
a za dorost Jakub Šťastný, který si odnesl
hlavní cenu sponzora horské kolo Leader Fox.
12. 7. 2014 pokračoval Jihočeský pohár triatlonu Leader Fox o pohár starosty obce. Absolutním vítězem se stal Jan Hron. Hlincovou Horu
reprezentoval Martin Jabůrek. Pořadatelé
děkují sponzorům závodu obci Hlincová Hora
a firmě Leader Fox, resp. manželům Müllerovým. Poděkování patří i panu Šťastnému
za poskytnutí prostor a zázemí pro tento závod.
Ing. Karel Strolený
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Výsledkové pohlazení ve volejbale - SK HLINCOVKA
Ukončili jsme další volejbalovou sezónu
s těmito výsledky:
Ženy “A” 2. liga ČVS - 4. místo
Ženy “B” krajský přebor - udržely se do další sezóny
Ženy “C” okresní přebor - udržely se do další sezóny
Starší dorostenky 1. liga ČVS - 6. místo
Kadetky extraliga - sestup
Starší žákyně - 1. místo v Českém poháru
Mladší žákyně - krajský přebor - 2. místo
- MČR mladších žákyň - 2. místo
Jan Havelka

Zkuste beach volejbal
Beach volejbal má podobná pravidla jako volejbal normální, jen se hraje na hřišti z písku.
V tomto hřišti však pod sítí chybí středová čára.
Pokud si tedy chcete beach volejbal zkusit, Hlincová Hora má jedno beach volejbalové hřiště.
Plocha hřiště je určena k využití široké veřejnosti
a není problém si hřiště po předchozí domluvě
zamluvit. Ohledně času a obsazenosti hřiště
neváhejte kontaktovat pana Havelku na mob.
724 715 261. Jestli nevíte, jak se beach volejbal
hraje pravidla si můžete přečíst zde:
www.beachvolejbal.com
Jan Havelka

Konec školního roku v mateřské škole

Konec školního roku v mateřské škole
byl především o tom užít si společně poslední dny, než se rozejdeme na prázdniny.
Jeli jsme s dětmi na školní výlet do Borovan na pohádku a do Dvorecké ZOO.
Společně s MŠ Zvíkov jsme také navštívili
výcvikové středisko psů policie ČR.
Týden malých sportovců – naše týdení téma
jsme zakončili naší 1. sportovní olympiádou
na SK Hlincová Hora, kde si děti “opravdově”
zasoutěžily a vyzkoušely atletické discipliny,
které připravil a pomohl organizovat pan
Havelka. Jsme rádi, že jsme si mohli užít
společně den s Mateřskou školou Zeyerova,
která dětské klání organizovala již dříve.
Všichni závodníci si odnesli diplomy a medaile.
Se školním rokem jsme se rozloučili zahradní slavností 13.6. s programem divadelní
společnosti KOS. Nálada byla veselá, tancovalo se, soutěžilo a nakonec se opekly buřty.

Děti si “vytancovaly” řadu zajímavých
odměn a sladkostí. Maminky přispěly milým zeleninovým a ovocným pohoštěním
pro děti a naše paní ,,pekařka” Bára pečeným
dortem. S dětmi, které s námi v září do nového roku již nevkročí jsme se rozloučili
fotografiemi a knihou. Poslední červnový
pátek byl zakončen plavbou na lodi Vojtěcha
Lanny z přístaviště u Dlouhého mostu
v Budějovicích do Českého Vrbného. Každý
se mohl stát na chvíli kapitánem, stát
u kormidla a s kapitánem lodi si popovídat.
Na lodi děti posvačily a všechno řádně prozkoumaly. Zastavili jsme se v přístavišti a pozorovali opravu lodí. Den jsme ještě zakončili
slibovanou zmrzlinou na českobudějovickém
náměstí, kterou si děti opravdu za plavbu
zasloužily! Školka už má prázdniny a přeje
všem dětem a rodičům hezké a slunečné
dny. Těšíme se znovu v září!
Radmila Kazderová, ředitelka MŠ

TADY A TEĎ
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Nenechte si ujít tuto jedinečnou šanci v místě Vašeho bydliště!

Foťte, soutěžte, hlasujte a vyhrajte :-)

ceny v hodnotě 77.777,- Kč
www.souteznifoto.cz
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Kam k vodě?

Léto je v plném proudu a tak vám přinášíme
pár tipů, kde se v okolí Hlincovy hory vykoupat.
Pro nás Hlincohoráky je na prvním místě jasně
MRHAL. Má charakter jezera a ve svém nejhlubším místě dosahuje hloubky až 15m čímž
má velice čistou vodu a je pro koupání ideální.
Náš soused Petr Šťastný Vás, jako každou
sezónu, přivítá v roli “plavčíka a vrchního” v místní hospůdce “U Rybáře”. Pokud vás klidná hladina Mrhalu neláká, můžete vyrazit na kole a zkusit
po cestě do Třeboně třeba Vlkovický nebo Spolský rybník.

Vědeli jste, že je Mrhal kulturní památkou?
Dnešní rybník Mrhal byl založen 14.srpna 1555
jako zdroj vody pro pohon důlních strojů v Rudolfovském rudném revíru. Rybniční hráz (její současná
výška je 17 m) tehdy stavěli Vlaši. Rybník byl nazván Mörderteich, neboť krátce po dostavbě došlo
na hrázi k vraždě sedláka. České jméno bylo
původně Mrdal (ve staročeštině mrdat znamenalo rychle se hýbat), teprve od 19. století Mrhal.
S úpadkem těžby v 17. století byl rybník poškozen
a přestal sloužit svému účelu. O jeho obnově bylo
uvažováno již roku 1733, ale oprava rybniční hráze
a celková obnova Mrhalu byla uskutečněna až roku
1771 na náklady města České Budějovice. Rybník
byl 3. května 1958 vyhlášen kulturní památkou.
V současnosti rybník slouží ke koupání a rybaření.

Děkujeme spoluobčanům že správně pečují o své okolí :-)

takto ne

takto ano

KULTURNÍ AKCE V ČB A OKOLÍ PRO NEJBLIŽŠÍ DNY
Divadlo:
13. 08. 2014

21:00

QUIJOTE!

Galerie Pod kamennou
Otáčivé hlediště:

16.-19.8.2014

21:00
16:00
21:00

Sluha dvou pánů
Pták ohnivák a lišák Zorro
Sluha dvou pánů

Český Krumlov
Český Krumlov
Český Krumlov

21.-23.8.2014

21:00

Carmen

Český Krumlov

24. 08. 2014

21:00

Sluha dvou pánů

Český Krumlov

23. 11. 2013

19:00

Orchestr Václava Hybše
s jeho sólisty
Kino:

DK Metropol

14.8.2014

20:45
20:45
20:30

Milionář z chatrče
Avatar
Perfect days

Letní Kino Háječek - Zdarma

15.8.2014
21.8.2014
22.8.2014

20:30

Méďa

Letní Kino Háječek - Zdarma

Výstavy:

23. 11. 2013

19:00

Orchestr Václava Hybše
s jeho sólisty
Koncerty:

DK Metropol

Turistické a mapové centrum - Největší prodejní výstava turistických pohlednic
Art Galerie Present - Výstava kmenových autorů galerie
Umění ve městě - Hluboká nad Vltavou, České
Budějovice - centrum města
Galerie současného umění a architektury Dům umění - Václav Kopecký - Zkamenělina
Komorní galerie u Shelů - Tvorba členů Divadla
Járy Cimrmana
Restaurace Raclette - Radek Maleč - výběr
z archivu v restauraci Raclette
DK Metropol - Moje Indie - Kamila Bendorffová
Galerie na dvorku - Výstava obrazů Josefa Chrta
Planetárium a hvězdárna - Kleťský zvířetník
Radnice výstavní síň - Muzejní skvosty

13.8.2014

19:00

Galerie na dvorku

14.8.2014
19.8.2014

16:00
19:30

Čajová párty a smyčcové trio Naladěno
Majálesový central park
Radniční léto

Hudební slavnosti Emy Destinnové

20.8.2014

16:00

Folklórní odpoledne Hrály dudy

KD Slavie Letní scéna

21.8.2014

19:00

Hudební večery na náměstí Bonsai č.3

náměstí ČB

21.8.2014

19:00

Rozkrock

Café klub Slavie

11.-23.8.2014

Plachtařské mistrovství České republiky

Hosín

11.-15.8.2014

Příměstský tábor Moje planeta

Kredance

12.8.2014

Radniční léto - Barbucha

Nádvoří radnice ČB

14.8.2014

Kouzelná píšťala a Labutí pana

Nádvoří radnice ČB

21.8.2014

Jak se víly napravily a Janek mluvka

Nádvoří radnice ČB

13.-15.8.2014
14.-15.8.2014

Letní Kino Háječek - Zdarma
Letní Kino Háječek - Zdarma

KD Slavie

Jiné akce:

Více informací na http://kultura.c-budejovice.cz/; http://www.trebonsko.cz/prehled-akci-trebonsko
Vaše příspěvky do dalších čísel Hlincohorských novin můžete zasílat na email: hlincohorsky.obcasnik@seznam.cz

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 číslem MK ČR E 19281.

Letní Hlincovka

Inspirujte se, foťte a posílejte snímky do fotosoutěže

TADY A TEĎ

www.souteznifoto.cz
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Představení firem na Hlincové Hoře - v dalších číslech postupně představíme
Hlincohorské živnostníky a firmy.

Radka Müllerová, Hlincova Hora, Okružní 110, 37371

Radek Grill, Vojtěšská 245/1, Praha 110 00

Farma FILIP

Daněk BG, s.r.o.

Vlastislav Filip, Hlincová Hora 9

Ke Hřišti 230, PSČ 373 71 Hlincová Hora

Ing. Jiří Petráň, ekonomický a obchodní software, Klidná 59, Hlincová Hora

Zemní práce Michal BUMBA
Michal Bumba, Hlincová hora 24

Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
Jaroslav Petrů, Litvínovická 1567/4 České Budějovice 370 01

poradenství a psychologie - PhDr. Věra Müllerová, Hlincová Hora 31

Ing. Václav Křivánek, 373 71 Hlincová Hora 41

Stavoslužba Č.Budějovice s.r.o.

Mudr. Jaroslav Kroupa

praktický lékař, Hlincová Hora 37
ATTIC - N Reality s.r.o., Radlická 832/38, 15000 Praha - Smíchov
Miroslav Novák, Kodetka Vnitřní 75,Hlincová Hora

BUDWEISER HOBBIES, s.r.o.

Outdoor agency, s.r.o

Helena Matoušová, Lipenská 1373/37, 370 01 České Budějovice

Dan Lavrincik, Hlincová Hora 51

Libor Novák, Jižní 70, Hlincová Hora, 373 71 Rudolfov

Aleš Fejfar, Hlincová Hora 39

MUDr. Jakub Fousek

Husova tř. 1373/13, České Budějovice 2, Stomatologická ordinace

Projektová A Konstrukční Kancelář
Lukš Pavel Ing., Lipenská 869/17, České Budějovice

AK-PIXA MARTIN Mgr.
Karel a Petr Fousek, Rudolfovská 21,České Budějovice 370 01

Lannova tř. 1/1, České Budějovice 6 370 01

Nenašli jste svoji firmu?

Dejte nám vědět na náš email: hlincovahora@email.cz

