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ZPRÁVY A OZNÁMENÍ OÚ
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, těšíme se vánoční svátky a na vše hezké a příjemné
s vánocemi spojené. Konec roku je také
chvíle, kdy většina z nás se za uplynulým rokem ohlédne a hodnotí, co se podařilo a co ne, a do nového roku vyhlíží
s očekáváním a plány.
Poslední roky jsou bohužel takové, že
naše plány a předsevzetí nejsou jen
v našich rukách a v našich možnostech.
Dřívější poklidná období (ač se nám to
mnohdy nezdálo) jsou nahrazena nejistotou stavu a vývoje ve všech možných
oblastech (zdravotní, společenské, ekonomické). Společnost je z mnoha důvodů stále více rozdělena. Nenechte se
ovládat extrémními názory a informacemi jednoho či druhého pólu společnosti.

Používejte svůj zdravý rozum a zkušenosti. Neztraťte chuť a elán do života,
neztraťte svá přání a cíle a jděte za nimi.
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám
na tomto místě popřát hezké vánoce,
veselého Silvestra, šťastný a lepší celý
příští rok. Především však přeji pevné
zdraví a pocit osobní spokojenosti. Protože velká a širší společenská setkání,
která by obnovila a utužila společenské
a sociální vazby, nejsou možná, prožijte
toto období konce roku 2021 a začátku nového roku 2022 v klidu a pohodě
v okruhu svých blízkých. Věřím, že tato
podivná a nelehká doba brzy skončí
a zase přijde doba celkově ze všech
stran klidnější a příznivější.

Josef Petrášek
starosta obce Hlincová Hora

Informace k situaci na obecním úřadu a ve vedení obce (  Josef Petrášek)
Na webových stránkách obce či v zápisech zasedání zastupitelstva obce jste byli průběžně informování o vývoji v obci
a na úřadu po loňských mimořádných volbách. Další (řádné)
volby do obecních zastupitelstev se mají konat na podzim
roku 2022.
Po mimořádných volbách v březnu 2020 volební sdružení
„Sdružení nezávislých kandidátů Hlincová Hora (dále SNK
HH)“ podalo návrh na vyslovení neplatnosti voleb do Zastupitelstva obce Hlincová Hora. Tento návrh v dubnu 2020
Krajský soud v Č.Budějovicích zamítl.
Po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva v dubnu
2020, jehož platnost potvrdilo vydáním stanoviska Ministerstvo vnitra ČR, došlo v červnu 2020 k převzetí obecního
úřadu novým (současným) vedením.

V červenci 2020 pak už pouze část kandidátů SNK HH
s další osobou podala žalobu na Zastupitelstvo obce Hlincová Hora (podrobnosti na webu obce) a také žalobu na MV
ČR proti nezákonnému zásahu správního orgánu – příslušné
dokumenty viz web obce. Soudní jednání (u Krajského soudu v Č.Budějovicích a u Nejvyššího správního soudu v Brně
v jednom případě, u Městského soudu v Praze a u Nejvyššího správního soudu v Brně ve druhém případě), která trvala
přes rok, v říjnu 2021 zamítla obě žaloby i následné kasační
stížnosti.
Pak už následuje listopad 2021, kdy po neúspěchu soudní
cestou kandidáti SNK HH (u kterých mohlo dojít k nesprávnému podání rezignací po volbách 2020 - před či při ustavujícím zasedáním zastupitelstva) podávají rezignace opět.
Nastalou situaci a stav řeší obec a obecní úřad s příslušnými
orgány (Krajský úřad a Ministerstvo vnitra ČR).

Kontrola finančního hospodaření příspěvkové organizace
obce- MŠ Hlincová Hora (  Ilona Bláhová )
V minulém roce byl obecní úřad vyzván Krajským úřadem
v Českých Budějovicích, v rámci pravidelné kontroly hospodaření obce, k doložení agendy o kontrolách finančního hospodaření příspěvkové organizace, které musí obec
jako zřizovatel ze zákona povinně provádět. Obec Hlincová
Hora je zřizovatelem jediné příspěvkové organizace a tou
je Mateřská škola Hlincová Hora. Ze stran obce se dosud
prováděly pouze inventarizační kontroly každý rok, které
však nezahrnují kontrolu finančního hospodaření. Proto se
zastupitelé obce po projednání rozhodli finanční kontrolu
zadat externí firmě Grinex-audit a.s.. Tato kontrola proběhla
v průběhu měsíce říjen a ukončena byla začátkem listopadu,
kdy firma Grinex-audit a.s. zpracovala pro zadavatele-obecní úřad, výstupní zprávu a zaslala ji k připomínkování pro
potřeby doplnění, či dotazy. K schválení vypracované zprá-

vy zadavatelem došlo začátkem prosince a následně jsme
obdrželi finální výstupní dokument, který je v elektronické
podobě zavěšen i na webu obce. S potěšením můžeme sdělit, že finanční hospodaření Mateřské školy zpětně za roky
2019 a 2020 bylo vedeno dle všech náležitostí a bez výtek
auditora. Tato zpráva bude zaslána na Krajský úřad a rovněž
na Ministerstvo vnitra České republiky, které si rovněž vyžádalo dokument finanční kontroly zřizovatele u příspěvkové
organizace obce.
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Doprava v obci
V obci bylo provedeno indikativní měření provozu na hlavní
silnici. Mělo dát informaci o počtu a druhu vozidel projíždějících obcí a informaci o dodržování pravidel (rychlosti). Zařízení měřilo dopravu jeden týden na straně vjezdu
a výjezdu směr Rudolfov a jeden týden na straně vjezdu
a výjezdu směr Zvíkov (Třeboň). Kompletní zpráva o měření
a statistice (přesné počty dle kategorie či typu vozidla, měření rychlosti) je vystavena na webu obce.
Co se týká počtu vozidel, týdně projede obcí cca 4500 vozidel (na straně či směru Zvíkov v datech mírný rozdíl – období zahrnovalo 1 den státního svátku).
Co se týká rychlosti, nejsou výsledky měření pro řidiče vůbec lichotivé. Rychlostní limit dodržuje v obci jen přibližně
třetina vozidel. Ve směru Zvíkov na vjezdu do obce nere-

(  Josef Petrášek)

spektuje nejvyšší povolenou rychlost více než 70% řidičů,
na výjezdu dokonce více než 75% řidičů. Ve směru Rudolfov
je to podobné – na vjezdu do obce nerespektuje nejvyšší
povolenou rychlost 70% řidičů, na výjezdu dokonce více než
75% řidič.
Výstupem měření jsou data, která mohou být dále zpracována z dalších hledisek (např. provoz podle času, denní
doby). Po zpracování dat budou občané dále informováni.
Obci mělo měření poskytnout informace, na základě kterých
se může dále rozhodovat, jak situaci zlepšit. Jednak bude žádáno o častější spolupráci a dohled Policie ČR, jednak lze
uvažovat o pořízení informačních tabulí s okamžitým měřením rychlosti.

Vánoční výzdoba v naší obci
Vánoční atmosféru podtrhují a umocňují vánoční dekorace
a výzdoba. Většina z nás s příchodem adventní doby vyzdobí svá obydlí uvnitř i zvenku světýlky, vánočními motivy
a zimními dekory. Již loni jsme se pokusili, naladit vánoční
atmosféru v obci pořízením vánočního stromu na Kodetce a
náš počin se setkal s velkým pozitivním ohlasem. Byli jsme
za to moc rádi a proto i letos, jsme s investicí do vánoční výzdoby obce počítali. Velmi jsme uvítali dar od občanů
z Kodetky, v podobě krásného a urostlého vánočního stromu. Touto cestou jim velmi děkujeme. Díky tomuto daru,
jsme za ušetřené finanční prostředky mohli pořídit další
vánoční osvětlení. Doplnili jsme jednak světelnou dekoraci
stromu na Hlincovce a na Kodetku přibyl u vánočního stromu, vedle již tradiční schránky na dopisy pro Ježíška, nově i
světelný anděl. Posuďte sami, zda se vánoční výzdoba letos
vydařila. Za mne jsou, oba stromy a jejich výzdoba, krásné!!

(  Ilona Bláhová )

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat všem občanům
a firmám, kteří se aktivně podíleli na pracích s ukotvením
a výzdobou vánočního stromu na Kodetce. Opravdu si velmi
ceníme, že jsou mezi námi lidé, kteří dobrovolně a aktivně
pomáhají dělat naší obec krásnější!!

4

Hlincohorské noviny - 4 / 2021

Úřad v naší obci

(  Ilona Bláhová )

Za poslední rok a půl v evidenci obyvatel registrujeme poměrně velký nárůst počtu nově trvale hlášených osob. V souvislosti s tím, jsme se rozhodli nově hlášeným obyvatelům sdělit a dosavadním obyvatelům připomenout, jaké služby občanům
místní obecní úřad nabízí a na koho se mohou obrátit při řešení svých problémů v rámci života v obci a případně s čím by
jim mohli být pracovníci úřadu nápomocní.
Obecní úřad Hlincová Hora je k dispozici občanům v úředních hodinách, a to v pracovních dnech v pondělí a ve středu od
17:00 - 19:00 a v úterý a ve čtvrtek od 9:00 - 11:00. V případě potřeby se lze domluvit i mimo úřední hodiny na telefonech724 188 852 (starosta), 607 875 607 (místostarostka).

Koho tedy můžete na obecním úřadě zastihnout?
RNDr. Josef Petrášek, starosta obce
Starosta reprezentuje a zastupuje obec navenek na základě jednání a rozhodování zastupitelstva obce, účastní se jednání mezi jednotlivými obcemi, svolává a zpravidla řídí zasedání
zastupitelstva obce, podepisuje právní předpisy obce (ale nerozhoduje o jejich vydání). Podepisuje smlouvy, uděluje povolení a vyřizuje žádosti spojené s technickou infrastrukturou obce,
objednává přezkum hospodaření obce, stanovuje inventarizační komise apod. Zadává kontrolu
finančního hospodaření příspěvkových organizací, pro které je obec zřizovatelem, informuje veřejnost o činnosti obce. Plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů. Připravuje
a dozoruje volby a přípravu volební agendy. Mezi další povinnosti starosty patří dohled a dozor
nad prací technických zaměstnanců obce. Rovněž se podílí na vyřizování podnětů a žádostí
občanů, zadávání obecních a projektových zakázek.
Mgr. Ilona Bláhová, místostarostka obce
Místostarostka především vede a spravuje spisovou, skartační a archivační službu obce tzn.
příjem listinných a elektronických dokumentů z emailu a datové schránky, či naopak jejich odesílání z obce, či obecního úřadu. Dále se stará o evidenci dokumentů do spisů a zajišťuje jejich
administrativní vyřízení. Také spravuje matriční náležitosti obce-tj. hlášení k trvalému pobytu,
popř. rušení a ukončování trvalého pobytu skrze správní řízení, spravuje evidenci obyvatel
a cizinců, a zajišťuje práci přes CzechPoint-především výpisy a ověřování podpisů, či listinných
dokumentů. Mezi další povinnosti místostarostky patří řízení redakční rady obecního periodika, kdy společně s jejími členy shromažďuje a připravuje články k editaci a následnému tisku
a zajišťuje rovněž následnou, povinnou distribuci výtisků dle tiskového zákona do institucí.
Společně s účetní obce se podílí na evidenci a výběru obecních poplatků, vystavování upomínek a výzev k zaplacení.
Drahomíra Christelbauerová, účetní obce
Účetní má na starosti veškerou agendu vedení účetnictví obce, podílí se na návrhu rozpočtu
a navrhuje jeho úpravy dle rozpočtových opatření. Vede agendu registrace poplatníků, zaúčtování vybraných poplatků a přípravu odměn a mezd pro zaměstnance. Připravuje platby
a příkazy v bance. Spravuje dokumenty k inventarizaci obce a obecní příspěvkové organizace.
Úzce spolupracuje a komunikuje v rámci běžné činnosti i při kontrolách finančního hospodaření obce s Krajským úřadem v Českých Budějovicích, se zdravotními pojišťovnami, s OSSZ
a s finančním úřadem.
Techničtí zaměstnanci obce – (zleva)
p. Miroslav Gondek, p. Martin Bednář a p. Tomáš Vaněk
Technické zaměstnance zpravidla přímo v prostorách obecního úřadu nenajdete, pracují především v terénu obce. Zajišťují svoz separovaného odpadu, komunální služby, úklid obce v letní sezoně udržují obecní zeleň a v zimní sezoně se podílejí na odklízení sněhu na místních komunikacích a chodnících. Mezi další činnosti patří opravy a údržby obecního majetku
a techniky. Rovněž zajišťují dovoz obědů pro mateřskou školu. V případě akcí pořádaných obcí
se podílejí na technické přípravě a organizaci.

Všichni ze zaměstnanců obecního úřadu vám jsou připraveni pomoc v rámci svých kompetencí a možností, jak nejlépe umí
a proto se neváhejte na nás kdykoli obrátit. Jsme tu pro vás!
Na závěr si dovolím jménem všech zaměstnanců obce, popřát krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2022
- především ve zdraví a pohodě.
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AKTIVITY V OBCI
Mikulášská nadílka
Mikuláš s čertem a s anděly přišli za dětmi z Hlincové Hory i letos. U vánočních
stromů na Hlincovce i na Kodetce pochválili hodné děti, promluvili do duše
zlobivým a ukonejšili ty nejmenší plačící.
Za básničku či písničku pak dali dětem
sladkou odměnu. Pro ty, co zlobili - rok
uteče jako voda a jsou tu zas. Možná
škoda, že nechodí častěji. Někteří, a nejen děti, by potřebovali čerta každý den.
Autor fotografie: Veronika Zuntová

Podzim ve školce (  Pavla Podlahová )

Na podzim jsme si pro naše děti připravili spoustu akcí. Ta
první byla ve spolupráci s maminkou Markétou. Vydali jsme
se společně s indiánským koníkem a náčelnicí Markétou na
louku. Děti plnily různé úkoly, hledaly poklad a všechny se
mohly povozit na koníkovi.
Hned začátkem října jsme se vydali na brannou vycházku
k rybníku Jarvalu. Tady jsme s dětmi hledali pamětní desku, která je věnovaná panu Kocinovi za dlouholetou péči
o Děkanský les. Celková délka naší vycházky byla téměř 5 km
a všechny děti ji ušly!
Další akcí byla Výstava ovoce a den otevřených dveří na
Střední zemědělské škole v Českých Budějovicích. Sem se
s dětmi vždy rádi vracíme – jsou tady zvířátka, traktory,
kombajny – v těch se můžeme svézt, nahlédneme do kovár-

ny. Vystavené ovoce krásně voní a přírodní aranžmá nám je
inspirací pro další práci.
Máme ale akce i ve školce – z Třeboně k nám přijeli ze záchranné stanice netopýři. Viděli jsme, jak se krmí, mohli
jsme si je pohladit a už všichni víme, jak moc jsou pro naši
přírodu užiteční.
Také k nám přijelo divadlo Pohoda s pohádkou Princezna na
hrášku – trochu jinak, než ji známe.
Byla to velká legrace a těšíme se, že se s aktéry divadla zase
brzy uvidíme.
Třídu Žabek – předškoláky – jsme přihlásili do dvou celorepublikových soutěží. První byla vyhlášena firmou Clean and
Health a to na téma čistá příroda kolem nás. Hlavní cenou
byla čistička vzduchu. Druhá soutěž byla byla vyhlášena PČR
a ta měla název Zebra se za tebe nerozhlédne. Obě soutěže byly pro mateřské
školy výtvarné a i když
jsme neobsadili přední
příčky, tvoření jsme si
užili. Jednou z posledních podzimních akcí
byla návštěva solné
jeskyně v Baby centru
Šikulka.
Celkem čtyřikrát jsme
se sem s našimi dětmi
vydali, abychom posílili naše zdraví.
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Areál na Hlincovce
Do nové venkovní sezóny v roce 2022 je potřebné pro obyvatele obce, členy SK Hlincovka a třetí osoby, připravit plán
upravující využívání hřišť ve sportovním areálu. K tomuto účelu
plánování slouží již řadu let dva dokumenty. Jedním je celoroční
plán sobotních akcí, kdy jsou využívány hřiště celý den. Druhým je týdenní rozpis hřišť. Ten má dvě části jarní a podzimní a dále část charakterizovanou obdobím školních prázdnin.
V týdenním rozpisu jsou vyčleněny jednotlivé hodiny pro pravidelné využívání hřišť. Jako jsou zápasy, tréninky a pravidelné
sportování. Oba dokumenty jsou spolu s provozním řádem
uveřejněny ve sportovním areálu.

(  Jan Havelka )

Informovat o užívání je také možné telefonicky. Kontaktní telefon je uveden v provozním řádu sportovního areálu.
V něm jsou dále upravena i základní pravidla pro užívání areálu, pravidla na jednotlivých hřištích a výše poplatků za nájem
a poskytování služeb třetím osobám.
Poplatky od třetích osob jsou příjmem obecního úřadu.
Členové SK a obyvatelé obce užívají sportovní areál bezplatně.

Mimo vyčleněné časy v týdenním rozpisu, tj. ve volných hodinách je možné využívat sportoviště po oznámení zástupci SK
Hlincovka. Oznámení je zásadní pro třetí osoby z důvodu:
• úhrady za nájem hřišť
• zjištění obsazenosti jiným zájemcem (vhodné pro obyvatele obce a členy SK)
• pro případ potvrzení pojišťovně v případě úrazu
• z potřeby zpracovávání dalších statistických údajů

Návštěva v Temelíně
Letos poprvé jsme se s naší školkou vydali za poznáním
Jaderné elektrárny Temelín. V infocentru ,které se nachází
v prostorách zámečku Vysoký Hrádek, jsme se dozvěděli
spoustu zajímavostí. V kinosále nás úvodní pohádka zavedla
do světa vodních, slunečních, větrných i jaderných elektráren
a v krátkém interaktivním příběhu jsme si ukázali, jak s energií
šetřit. Velice zajímavá byla mlžná komora, která umožňuje
pozorovat dráhy elektricky nabitých částic.

(  Barbora Kubů )

Poté děti čekala rozsáhlá expozice doplněná interaktivními
modely. Exkurzi jsme zakončili procházkou krásným zámeckým
parkem, ve kterém jsme poznávali různé druhy ptáků.
Za splnění úkolů byla pro děti připravena drobná odměna.
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Zimní zprávy z Lesního klubu Hlincovka

V září jsme otevřeli dveře našeho lesního klubu a přivítali
hlouček dětí a jejich rodičů s nadšením a velkou radostí.
Příprava celého projektu se seběhla velice spontánně
a svépomocí a tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům
za jejich pomoc při zakládání školky, ať už to bylo formou darů
či fyzické pomoci. Během podzimu se nám krásně podařilo
zaběhnout praktické fungování školky, potřeby dětí a rodičů
a stmelit se dohromady.
A jak vlastně vypadá náš den? Ráno děti přivádí rodiče,
kteří s nimi mohou zůstat jak dlouho potřebují. Děti si
mezitím hrají anebo s nimi tvoříme. Po 9. hodině svoláváme
společní ranní kruh, kde zpíváme písničku “Dobré ráno,
dobré ráno, krásný den, krásný den, přejeme si s úsměvem.
Slunce v nás, slunce v nás…” Pak vyrážíme do okolního lesa,
na louku, kde máme oblíbené balíky sena, kolem rybníka
Mrhal či na pískoviště poblíž. Ven chodíme i v dešti (děti
přece tolik milují louže :)) a v zimě (samozřejmě s sebou děti
mají v zázemí náhradní oblečení. Naši průvodci drží dětem
bezpečný prostor, ať se to týká přijetí jejich emocí, (které
nepotlačujeme) či nastavování láskyplných, ale pevných
hranic, když se naskytne nějaká konfliktní situace. Vytvořili
jsme si pravidla, která vnímáme jako důležitá pro společné
fungování - např. Hra s klackem pouze velkým jako je výška
dítka, venku v lese na sebe všichni navzájem musíme vidět,
atd…Podporujeme volnou hru u dětí a vnitřní motivaci, tzn. že

(  Irena Štítkovcová )

venku nám příroda přichystala spoustu možností, jak si hrát
a děti se svojí přirozenou kreativitou sami vymýšlení hry, které
je baví a které vycházejí z nich samých. Vzpomínám si, že to
bylo třeba stavění domečků pro skřítky, honičky, schovky,
zkoumání hub, broučků a samozřejmě bitky s lesními nepřiteli.
Po poledni se vracíme z našich dobrodružných výprav zpět
do domku a ohříváme společný obídek. Před jídlem si přejem
v kroužku: “Oooommm, mňammňamňammm, dobrou chuť!”
Děti si mezitím hrají či dotvářejí svoje výtvory z rána. Přichází
odpolední siesta, kde si s dětmi čteme pohádky či prohlížíme
knížky. Většina našich dětí jsou živí a energičtí kluci, kteří nespí
a tak naše odpoledne bývají různorodá. Podle počasí a nálady,
jdeme buď ven anebo si děti hrají s hračkami či vyrábějí, co jim
zrovna průvodkyně připravila. Nikoho do činností nenutíme,
spíše respektujeme individuální potřebu dětí, takže někdo si
hraje, někdo prohlíží knihy a někdo vystřihuje sněhové vločky
či modeluje z hmoty autíčko,... V odpoledních hodinách si
rodiče děti vyzvedávájí dle domluvených časů.
Díky prvním měsícům praxe si Kmenová rada Lesního
klubu Hlincovka stanovila následující body jako základ naší
vize a hodnot: lesní pedagogika (jejíž prvky byly zmíněny
v textu), láskyplný a respektující přístup, upřímná
komunikace, bezpečný prostor pro emoce, zdravé hranice,
důraz na ekologii a udržitelnost. Naším cílem je od nového
roku zavádět smysluplné prvky Montessori přístupu, který se
ve velkém shoduje s naší pedagogikou a filozofií.
Od ledna (či od nového pololetí) jsme otevřeni novým
dětem a jejich rodičům.
Je možnost k nám po domluvě přijít na návštěvu a vidět nás
“v akci”. Více informací najdete na www.lesniklubhlincovka.cz
či kontaktujte Marta Novotná na tel.: 792 335 810.
Srdečně zveme na lednové novoroční setkání rodičů, dětí
a zájemců o školku.
Přejeme Všem radostné prožití vánočního času a krásný
nový rok!
Za Kmenovou radu Irena Štítkovcová
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Přišli jsme o „značku“ SK Hlincovka?
V současné době finišuje příprava na přeregistraci hráček oddílu volejbalu z Hlincovky do Volejbalu Rudolfov. Pod názvem
SK Hlincovka ještě budou dohrány soutěže sezóny 2021/2022.
Zřejmým důvodem je vyúčtování dotací z Národní sportovní agentury, Českého volejbalového svazu, města Rudolfov
a Dobrá voda u Č. Budějovic a okolních obcí žádaných jménem
SK Hlincovka,z.s.
Značka Hlincovka rostla na dosažených výsledcích získaných
za více jak 20 let její existence. Není v Jihočeském kraji oddíl,
co by v dětské a mládežnické kategorii výsledkově dokázal to,
co Hlincovka. S určitou nadsázkou lze říci i v republice. Jen namátkou. První a čelní umístění na republikových Festivalech
Barevného volejbalu nejmenších, dvakrát Mistři republiky
a také 2. a 3. místo v mladších žákyních, první a třetí místo
v Českém poháru starších žákyň. Bez profesionálního zázemí
v kategoriích mládeže si hráčky zahrály druhé a nejvyšší soutěž
ČVS a ženy druhou nejvyšší soutěž v republice. Samostatnou
kapitolou jsou první a přední místa na Mezinárodních sportovních hrách oddílů a reprezentací států v Klagenfurtu. První
místa na republikových turnajích a finálová účast na turnajích
v zahraničí. A rovněž zapojení nejlepších hráček do reprezentací Českého volejbalového svazu.
Značkou rozumím především pocitové vnímání a ztotožnění
se s družstvem Hlincovky a poskytovanými hodnotami. Značka symbolizuje prestiž, celkovou úroveň zajišťované kvality.
Spojuje sociální prostředí. Dá se k ní do určité míry přimknout. Zosobnit se s ní. Pro hráčky značka Hlincovka představovala konkurenční výhody, ať herní či psychické. A tím
i dávala záruky pro účast v reprezentačních týmech republiky.
Kladu si v posledním období otázku: „Kdo měl zájem zničit volejbalovou značku Hlincovka“? Vím, že před deseti lety vznik-

la krátká diskuse s cílem zviditelnění spádovosti volejbalistek
k městu Rudolfov. Hovořili jsme o doplnění názvu oddílu na
SK Hlincovka Rudolfov, nebo Základní škola Rudolfov – Hlincovka. Debata byla ukončena představitelem obce Hlincová
Hora s tím, že volejbal je rodinné stříbro a bude reprezentovat
obec. Letošní záchranný projekt pro značku Hlincovka, vzniklý v důsledku vzniku oddílu Volejbal Rudolfov, nebyl obecně
akceptován. Jednalo o projekt spolupráce dvou oddílů s cílem
horizontu pěti let hrát extraligu žen a tím pro Jižní Čechy zajistit scházející vrcholovou soutěž. Značka Hlincovky by byla
zvýrazněna soutěžním družstvem s názvem Škola volejbalu
Hlincovka.
Sportovní klub Hlincovka byl věkovou skladbou vždy velmi mladý. Mládí pro celý klub představoval oddíl volejbalu. Pro mládí byl rovněž budován a později provozován
také sportovní areál. To mládí by mělo být v budoucnu
dále zachováno. Hlavní těžiště činnosti SK Hlincovky
je ve sportování dětí a nechceme se o ně přetahovat ve
stejném sportu s teritoriálně blízkým oddílem na Rudolfově. Začínáme tedy od nuly. Zveme holky a kluky
v letním období do lesního sportovního areálu a v zimním období dvakrát týdně do tělocvičny. V této postcovidové době, kdy se hovoří o potřebě pohybu pro děti
a nedostatku dospělých trenérů otevíráme sportování ve
smíšené skupině a to i věkové. Pro kamarády, kamarádky
i sourozence. Zaměřením na nohejbal. Přejeme si, aby nám
tento záměr vyšel. Máme za to, že značka SK Hlincovky je
stále zárukou kvalitní práce s dětmi a má co nabídnout.

Sportování pro děti
V září letošního roku jsme otevřeli v nohejbalovém oddíle
SK Hlincovka přípravku děvčat a chlapců se zaměřením na
všeobecné sportování dětí s cílem případného pozdějšího
nohejbalového zapojení do soutěží.
Chápeme tréninky
jako přípravu na nohejbal a také jako doplňkový sport k již
provozovaným sportům dětí. Scházíme se dvakrát týdně. Na
„Zemědělce“ ve středu od 16 hodin a v neděli od 8:30 hodin
v hale MěÚ Rudolfov. Na jaře se vrátíme do lesního sportovního
areálu na Hlincovce.
V tréninkové skupině se učíme práci s míčem, hrajeme
přípravné soutěže, děti se učí jednoduché prvky gymnastiky,
a také již cvičili na tělocvičném nářadí jako je hrazda, koza
nebo kruhy.
Využíváme herní formy učení, protože z všeobecného pohledu
je hra dětem přirozená, vlastní. Zastáváme názor, že při
soutěživých hrách si děti osvojují daleko více, než při užívání
sportovního drilu. Ten nastupuje až později, až při další přípravě
na sport s vyšší úrovní. Na trénincích usilujeme o sportovní
všestrannost jako součást zdravého životního stylu.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Janu Gondekovi.
Rodiči, který nementoruje, co je potřeba pro sportování dětí
udělat, ale zapojuje se do pomoci při tréninku a motivování
dětí k pohybu.

Sportuj s námi.

(  Jan Havelka )

(  Jan Havelka )

Stojící z leva: David Jungmann, Tomáš Gondek, Anetka Bumbová,
Vojtěch Zeman, trenér Jan Gondek.
Dolní řada: Matěj Dufek, Daniel Dufek, Vilém Roy.
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Světelná adventní spirála v MŠ
V pátek 26. 11. v 16. 30 se rozzářil před mateřskou školou dětmi
ozdobený vánoční stromeček a za podvečerního sněžení přišel
krásný Anděl otevřít pro všechny očekávaný adventní čas.
Anděla přivolaly děti po několika koledách vánoční písničkou,
rodiče se postarali o velmi příjemnou vánoční atmosféru plnou
světel a prskavek. Doprostřed spirály z chvojí se přišel Anděl
rozdělit o své světlo svíčky.

Svatý Martin

(  Radmila Kazderová )

Děti si zodpovědně došly spirálou pro své zapálené andělské
světélko, vyměnily za vánoční perníček a nakonec se tím do
tmy krásně rozsvítila adventní spirála celá.
Světelná adventní spirála by měla být také spirálou radosti
a světlo předané andělem by mělo prozářit nás i svět kolem
nás. Myslím si za sebe i většinu zúčastněných , že se tak i tento
příjemný večer díky nám všem stalo.

(  Markéta Pokorná Adamíková )

I letos jsme uskutečnili zaběhlou několikaletou tradici – vítání
Martina na bílém koni. Čekání na jeho příjezd jsme si zpříjemnili
zpíváním a básničkami. I letos jsme se Martina dočkali. Přivítal
všechny zúčastněné, připomněl tradici svatého Martina
a společně se s nimi vydal na průvod s nasvícenými lampióny.
Na konci čekal na děti teplý čaj a rodiče zahřál tradiční punč.

Štědrý den v naší školce…
Úterý 14.12. bylo v naší školce celý den příjemně a veselo.
Dopoledne jsme si připomněli společně zvyky a tradice které
jsme nesměli jako každý rok opomenout, zazpívali jsme
si společně koledy, vyráběli staročeské vrkoče a nakonec
jsme se dočkali i krásných dárků pod stromečkem.
Dopoledne jsme si užili a čekali na odpoledne. Před
školku dorazilo ve čtyři hodiny Divadlo Z Bedny.

(  Radmila Kazderová )

Divadélko známe, jezdí do školky pravidelně, ale vánoční
představení Cesta do Betléma byla pro nás překvapením.
Vánoční pověst doprovázenou koledami si zahráli nakonec
malí i velcí. Moc děkujeme všem hercům, kteří dětem nezkazili
radost a společně vytvořili pohádkový Betlém. Myslím
si, že v tomto čase, více než kdy jindy je potřeba se
umět zasmát.
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PŘÍSPĚVKY OBČ ANŮ, ZAJÍMAVOSTI
Rok plných změn (  Kateřina Říhová )
Lidé v zahrádkářské osadě Hlincová Hora se letos rozhodně
nenudili. Hlavní změnou v tomto roce bylo celkové
omlazení osadního výboru, který do zahrádkářské kolonie
přinesl čerstvý vítr. Další důležitou změnou pro osadníky
byla možnost po letech úsilí konečně odkoupit pozemky
kolem svých chat, které doposud patřily církvi. Abychom
však nezůstali jen u administrativních záležitostí, letošní
úroda ovoce, zeleniny, ale i krásných květin se rozhodně
vydařila. Od jara až do podzimu všech 74 zahrádek
hrálo spoustou krásných barev, vůní a mohli jsme slyšet

i bzukot spokojených včel, které se mají v osadě plné
pestrobarevných květin rozhodně dobře.
V říjnu měli zahrádkáři, díky obci Hlincová Hora, možnost
využít kontejner na bioodpad, který naplnili během
pár hodin, a za tuto možnost byli velmi vděčni. Ale ani
v zimě naše osada neusne, několik chatařů, kteří ve svých
příbytcích bydlí celoročně, ozdobí své stromy, keře nebo
chaloupky blikajícími vánočními světýlky. A i když je ve
světě blázinec, v naší osadě zavládne pohoda a klid. Prostě
„v zahrádkářské osadě by chtěl žít každý“.

Rodinná nohejbalová tradice
Nohejbal má na Hlincovce tradici. Již na hřišti před statkem
Jakschů se v nedávné historii často odehrávalo velké
nohejbalové soupeření. Poté se nohejbalová hra přenesla na
nové hřiště u bývalého kravína na pozemku rodiny Novotných.
Od té doby se nohejbal začal hrát častěji a častěji a získal
jistou pravidelnost, nejen v nedělních odpoledních utkáních
a sobotních turnajích. To se již výkonnost nohejbalistů zlepšila
natolik, že družstvo Hlincovky se zapojilo do tzv. Nohejbalové
podnikovky. Dalším impulsem pro nohejbalisty a rozvoj hry
nastal v souvislosti s vybudováním areálu. V současnosti již
hrajeme dvě soutěže Českobudějovické ligy.
Jedním z nohejbalistů s ohromným zapálením pro tento
sport byl Tasso, občanským jménem František Našinec. Byl,
protože nohejbalové botasky již zavěsil na pomyslný „hřebík“
a sport ve kterém dominoval ponechal vzpomínkám. Některé
charakteristiky, jak se dříve na vesnici říkalo, se dědí po chalupě.
Nejinak to je v rodinné tradici Tassa. Vnuk David Jungmann se
začal od září připravovat v nově vzniklé nohejbalové skupině

(  Jan Havelka )

dětí. Ještě neumí „smeče s horní rotací“ a „beránky“ jako jeho
děda, ale předpoklady dobrého nohejbalisty jsou zcela zjevné.
Navíc David bude vyššího vzrůstu a to je rovněž výborný
předpoklad v herní činnosti, které se věnoval i jeho děda.

Děda Tasso - František Našinec

Vnuk David Jungmann

Přání čtenářům.
Toto je poslední číslo novin roku 2021 a to znamená nástup doby adventní. Doby,
kdy je lidem dobré vůle slušné popřát klid a pohodu. Dobu, kdy jsme přístupnější
k druhým, kdy se více nasloucháme. Dobu, kdy je potřebné poděkovat všem nadšencům
a dobrovolníkům za práci, kterou odvádějí ve prospěch okolí, ve prospěch sousedské
komunity.
Jako pravidelný dopisovatel do našich novin, za celou členskou základnu SK Hlincovka,
bych chtěl popřát všem čtenářům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
2022 hodně zdraví, štěstí, a spokojenosti.
Za výbor SK Hlincovka Jan Havelka.

OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U TĚHOTNÝCH
A KOJÍCÍCH ŽEN
Vážené spoluobčanky a milé maminky,
v předchozích Rudolfovských listech jsem vás seznámil
s Doporučením pro očkování proti onemocnění covid-19
mRNA vakcínami (Pfizer, Moderna) vydaných na základě
společného stanoviska různých odborných společností ze
dne 21.1. 2021 a kromě jiného zde bylo uvedeno:
Relativní kontraindikací je těhotenství a kojení, protože údaje
o podávání vakcín těhotným ženám jsou omezené a má se
zvážit pouze v případě, pokud možné přínosy převáží jakéko

liv potenciální riziko pro matku a plod. Očkování není důvodem k přerušení kojení.
Dne 3. 6. 2021 však bylo vydáno dlouho očekávané Konsenzuální stanovisko České vakcinologické společnosti
České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP ohledně OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U TĚHOTNÝCH A KOJÍCÍCH ŽEN. Rád bych
vás s tímto stanoviskem seznámil. Podrobněji lze nalézt na
http://vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska.
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Důležité je vědět, že rozhodnutí o očkování proti covid-19
v těhotenství je osobní a individuální volbou těhotné
ženy. Očkování proti covid-19 v těhotenství je vhodné zejména u žen s vyšším rizikem nákazy a u žen se zvýšeným
rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19.
MUDr. Jaroslav Valevský
A) Očkování u těhotných žen
Očkování proti onemocnění covid-19 v těhotenství je možné a mělo by být nabízeno těhotným ženám podobně jako
ostatní dospělé populaci na základě věku, klinického a pracovního rizika.
Těhotné ženy nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině
více ohroženy nákazou covid-19, mohou však mít závažnější
průběh onemocnění. U většiny těhotných žen je průběh onemocnění covid-19 asymptomatický nebo lehký. Vyšší riziko
závažného průběhu onemocnění covid-19 mají těhotné ženy
ve třetím trimestru těhotenství. Dalšími rizikovými faktory
závažného průběhu onemocnění covid-19 v těhotenství jsou:
věk nad 35 let, obezita, pregestační diabetes mellitus, preexistující hypertenze a jiná chronická onemocnění. Těhotné ženy
s onemocněním covid-19 ve třetím trimestru těhotenství mají
při porovnání s těhotnými ženami bez covid-19 vyšší riziko
předčasného porodu, proto by očkování v těhotenství nemělo být odkládáno.
Načasování očkování u těhotných žen
Očkování v těhotenství je vhodné plánovat po dokončeném
12. týdnu těhotenství, tj. kdykoli od 13. týdne těhotenství. Prvních 12 týdnů těhotenství je nejdůležitějších pro vývoj dítěte.
Při zjištění těhotenství po první dávce vakcíny proti covid-19
je vhodné druhou dávku podat až po dokončeném 12. týdnu
těhotenství. Vakcína je funkční a stimuluje imunitní systém
bez ohledu na fázi těhotenství, ve které je podána. Očkování
je možné také bezprostředně po porodu.
Před očkováním žen v produktivním věku není nutné provádět těhotenský test. U žen plánujících těhotenství není nutné
po očkování oddalovat těhotenství.
Bezpečnost očkování v těhotenství
Velké klinické studie, které ukázaly, že vakcíny proti covid-19
jsou bezpečné a účinné, nezahrnovaly těhotné ženy. To znamená, že zatím jsou dostupné pouze omezené informace o účincích očkování proti covid-19 u těhotných žen. Limitované údaje
ze studií na zvířatech a neúmyslně očkovaných těhotných ženách (ženy, které nevěděly o jejich těhotenství v době očkování)
neprokázaly nežádoucí účinky na plod a průběh těhotenství.
Také zatím poměrně malý počet žen otěhotnělo poté, co
dostaly vakcínu. Dosud nebyly zaznamenány žádné známky
komplikací při očkování těhotných žen, ale počty očkovaných
jsou stále ještě příliš malé na definitivní závěry. Výsledky monitorování ve Spojených státech, kde více než 100 000 těhotných žen dostalo vakcínu proti covid-19, nevyvolaly žádné
obavy o bezpečnost. Podobně nejsou dosud hlášeny žádné
varovné bezpečnostní signály z Izraele, kde je očkování těhotných žen doporučováno a prováděno. Vakcíny proti covid-19
neobsahují složky, o nichž je známo, že jsou škodlivé pro těhotné ženy nebo vyvíjející se dítě.
Výrobci vakcín pokračují ve shromažďování dat a kontrolují
údaje od žen v dokončených klinických studiích, které dostaly vakcínu a otěhotněly. Žádné varovné bezpečnostní signály
dosud nebyly zaznamenány. Studie na zvířatech, která byla
očkována vakcínou výrobců Moderna, Pfizer-BioNTech nebo
Janssen před nebo během těhotenství, nezjistily žádné výsledky, které by vyvolaly obavy ohledně bezpečnosti u těhotných zvířat nebo jejich plodů.
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B) Očkování u kojících žen
Na základě mechanismu účinku vakcín proti covid-19 v lidském těle nejsou tyto vakcíny považovány za rizikové pro kojící ženu a její kojené dítě. Kojící ženy mohou proto být také
očkované proti covid-19.
Bezpečnost očkování kojících žen
Zatím neproběhlo dostatečné množství klinických studií na
očkování proti covid-19 u kojících žen. Nejsou tedy dostupná data ohledně bezpečnosti vakcín proti covid-19 u kojících
žen, efektu vakcín proti covid-19 na kojené dítě a efektu vakcín proti covid-19 na produkci či exkreci mléka. První dostupné studie prokazují možnost přenosu protilátek po očkování
do mateřského mléka.
Výsledky dostupných studií
Vakcíny mRNA COVID-19 vyvolaly robustní protilátkovou
imunitu u těhotných a kojících žen s imunogenicitou a reaktogenitou podobnou jako u netěhotných žen. Vakcínou indukovaná imunitní odpověď byla významně větší než reakce
na přirozenou infekci. Všechny titry protilátek byly vyšší než
titry vyvolané SARS-CoV-2 během těhotenství. IgG specifické protilátky proti SARS-CoV-2 po očkování byly přítomny
ve všech vzorcích pupečníkové krve a mateřského mléka. Byl
tak zaznamenán přenos protilátek na novorozence prostřednictvím placenty a mateřského mléka. Očkování těhotných
a kojících žen by tak mohlo poskytovat jak maternální, tak
neonatální ochranu před onemocněním covid-19.
Studie posuzující bezpečnost vakcín výrobců Pfizer/BioNTech a Moderna u více než 35 tisíc těhotných žen v USA
nezjistila žádná zvýšená rizika pro těhotenství, porod nebo
novorozence.
V souladu s doporučením České vakcinologické společnosti
ČLS JEP a Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 20. 5.
2021 z důvodu prevence velmi vzácného nežádoucího účinku
syndromu trombózy s trombocytopenií (TTS) u osob do 60
let věku, nedoporučujeme u těhotných a kojících žen používat vakcíny Vaxzevria a Janssen.
Očkování a plodnost
Neexistuje absolutně žádný důkaz a žádný teoretický důvod, že by některá z vakcín proti onemocnění covid-19 mohla
ovlivnit plodnost žen nebo mužů. Studie na zvířatech nenaznačily žádné přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem
na reprodukční toxicitu. Očkování nezpůsobuje neplodnost.
Očkování nemůže ovlivnit ani léčbu plodnosti. Je možné zvážit načasování očkování během léčby plodnosti a oddálit aplikaci vakcíny o několik dní od některých léčebných postupů,
například odběru vajíček v rámci mimotělního oplodnění (in
vitro fertilizace) z důvodu možného výskytu nežádoucích reakcí po očkování, které je potřebné odlišit od reakcí na léčebné postupy.
MUDr. Jaroslav Valevský

12

Hlincohorské noviny - 4 / 2021

INZERCE A RŮZNÉ
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Lesní klub Hlincovka
Pro děti od 3 let

Hrajeme si, poznáváme a obýváme:
les, louku, chatku u rybníka Mrhal
(15 min od ČB)
Nabízíme:
Bezpečný prostor pro dětské emoce
Komunitní zázemí do 10 dětí
Láskyplný a respektující přístup
Upřímná komunikace
Zdravé hranice
Kontakt:
Mgr. Marta Novotná
792 335 810
info@lesniklubhlincovka.cz

www.lesniklubhlincovka.cz
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Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená úsporám pro
obytné domy
Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase o něco
zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.
Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro pro rodinné
domy, ale nově též pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které jsou využívány
k trvalému bydlení.
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká nabídka
dotací. Vedle hlavní nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech, výstavby nových
domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci
solárních systémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelené
střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zřízení dobíjecích stanic pro elektromobil nebo
výsadbu stromů v okolí bytových domů.
Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné žádat o
dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako hlavní zdroj
vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo), má
nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2022 bude totiž provoz
těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.
U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly zavedeny tzv. bonusy, které mají
motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat bonus v řádech
desítek tisíc u rodinných domů.
Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku 2025. Jednou
z dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online a to jednoduchým
nahráním dokumentů přes informační systém.
V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre České Budějovice
(www.eccb.cz), které nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických
specialistů. Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz.

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.
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HLINCOVÁ HORA SVOZ ODPADU
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