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Dění v obci
PODĚKOVÁNÍ
Starosta obce Hlincová Hora Ing. Karel Fousek
děkuje všem obyvatelům obce Hlincová Hora, kteří se
v uplynulém období nezištně a s nadšením podíleli na
rozvoji obce. Děkuje i všem těm, kteří výrazně pozvedli
jméno obce Hlincová Hora nejen na celostátní, ale i na
mezinárodní úrovni. Starosta obce Hlincová Hora také
tímto děkuje svým kolegům zastupitelům za dobře
odvedenou práci v uplynulém volebním období.

V II. etapě doprodáváme stavební
parcely v nejhezčí lokalitě Č. Budějovic,
připravené k okamžité výstavbě RD:
Plyn, voda, kanalizace, elektřina, telefon, wi-fi
internet, kabelová televize, komunikace,
chodníky, veřejné osvětlení a zeleň.

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 5 PARCEL

KÁCENÍ OLŠOVÉ ALEJE

BEZÚROČNÁ PŮJČKA na koupi parcely

V říjnu bylo zahájeno kácení olšové aleje a úprava
stromů kolem státní silnice III.třídy mezi východním
koncem obce Hlincová Hora a osadou Vyhlídky.
V Hlincové Hoře již došlo v minulých letech následkem
pádu stromů ke škodám na majetku. Dendrologický
průzkum, který byl následně proveden, prokázal
poškození téměř u všech stromů a doporučil jejich
odstranění. Tento zásah je tedy nevyhnutelný, přestože
významně změní ráz krajiny na vjezdu do obce.

v katastru obce Hlincová Hora v prostoru u rybníku
Mrhal - Rudolfov. Záštitu nad projektem převzaly obce
Hlincová Hora, Jivno a město Rudolfov.
Možnosti trávení volného času dětí a mladých lidí
v naší obci by v budoucnosti mohl rozšířit plánovaný
projekt společnosti Progresiv, s.r.o., která se v těchto
týdnech intenzivně věnuje jednání, kde a za jakých
podmínek vybudovat lanový park. Lanový park by
jistě turisticky oživil tuto lokalitu a zaujal by obyvatele
něčím novým, nedaleko jejich bydliště. Park by mohl
nabídnout svůj provoz od jara do podzimu a disponoval
by aktivitami jak pro malé děti, tak pro náročné
a zkušené outdoorové labužníky. Velmi důležité je, že
by tyto aktivity byly přímo v přírodě, která dnešním
dětem velmi chybí. Mladí lidé by tak měli možnost
aktivně a zábavně trávit svůj volný čas i bez televize či
počítače. Za jak dlouho se lze na park těšit zatím není

RYBNÍČEK U LUSTENEKU
Obec požádala Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových o souhlas s ořezáním
a vyčištěním dřevin kolem rybníčku p.č. 1505 (louka
jižně od Lusteneku).
Obecní úřad děkuje za odbornou a nezištnou pomoc
Ing. Kloubcovi za posouzení dřevin a stromů. Po
dohodě se specializovanou firmou se předpokládá, že
k zásahu do zeleně zde dojde v měsíci říjnu 2010.

RYBNÍČEK NA NÁVSI
Projektant v oboru vodní stavby Ing. V. Freudl
posoudil technický stav obecního rybníčku jako
nevyhovující, proto připraví projektovou dokumentaci

LANOVÉ CENTRUM
Zastupitelstvo Obce Hlincová Hora na svém řádném
zasedání projednalo podporu výstavby lanového parku

zřejmé, avšak doufáme, že tato jednání budou úspěšná
a nejen místní obyvatelé si budou moci již brzy vyrazit
pro trochu adrenalinu a přijít si do lanového centra
zasportovat.

Bližší informace na
konstrukce@josa.cz technolog@josa.cz
tel. +420 387 411 821.

www.josa.cz
Hlincohorské noviny vydává Obec Hlincová Hora, Hlincová Hora
26, 373 71 Rudolfov, IČ: 00581321 jako čtvrtletník, který je dodáván
do domácností obyvatel Hlincové Hory ZDARMA.
Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod číslem MK ČR E 19281.
Vaše příspěvky do Hlincohorských novin můžete zasílat e-mailem
na adresu hlincohorskyobcasnik@seznam.cz

Zde může být Vaše reklama
více informací na tel. 724 366 447

ZÁBRANY NA
CYKLOSTEZCE
V září 2010 byly na počátku cyklostezky (u areálu
SK Hlincovka) osazeny sklopné a uzamykatelné
zábrany proti vjezdu motorových vozidel. Obec
všem vlastníkům pozemků navazujících na
cyklostezku poskytne klíč. Taktéž na západním konci
cyklostezky město Rudolfov osadilo uzamykatelnou
závoru, přičemž pro vlastníky pozemků jsou klíče
k dispozici na MÚ Rudolfov. V polovině září byla
stezka kompletně dokončena a připravena k jejímu
bezproblémovému každodennímu využití.

na jeho generální opravu. Následně bude projekt
připraven k podání ke grantovému řízení.

DOTACE NA VÍCEÚČELOVÉ
ZAŘÍZENÍ SE ŠKOLKOU
Obec se opakovaně pokusí získat dotaci na
výstavbu Víceúčelového zařízení a mateřské školy.
V předchozím grantovém řízení Hlincová Hora
neuspěla z důvodu nedostatku státních finančních
prostředků, kterými byla dotace z EU podmíněna.
Projekt Víceúčelového zařízení a mateřské školy bude
opětovně předložen do grantového řízení ihned po jeho
vyhlášení. Předpokladem vyhlášení výzvy je konec
roku 2010, nebo jaro 2011.

Změna dopravního značení na Kodetce
V obytném souboru Hlincová Hora I – Kodetka,
se chystá změna dopravního značení. Tyto změny
spočívají převážně v přeměně obousměrných ulic
III/1
468
na ulice jednosměrné. Změna se týká převážně
v
Rudolfo

ulice Klidná, kde v minulosti často vznikal problém s parkováním aut v ulici a musela tento případ
řešit policie ČR. Obec proto zahájila tuto změnu
dopravního značení a vyhověla tak občanům

s parkováním v ulici. Předpokládané osazení
nového značení je do konce roku 2010.

Zima přichází
LYŽAŘSKÝ AREÁL NA DLOUHÉM VRCHU V DUBIČNÉM

Přehled celkového dopravního označení v obci
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Volby 2010
Listopadové zasedání Zastupitelstva obce Hlincová Hora bylo zároveň ustavujícím zasedáním
nově zvolených zastupitelů, kteří měli za úkol zvolit
vrcholné vedení a orgány obce. Zasedání bylo zahájeno dosavadním starostou obce Ing. Karlem
Fouskem. Složením slibu všech zastupitelů byl
potvrzen jejich platný volební mandát. Poté následovalo hlasování o návrhu programu. Po jeho odsouhlasení se nejprve přistoupilo k volbě starosty
obce, následně pak k volbě místostarostů. Volbou
předsedů fi nančního a kontrolního výboru, byl
program ustavující schůze naplněn. Přítomní
členové zastupitelstva jednomyslně navrhli zvolit
do funkce starosty Ing. Karla Fouska, který byl
následně všemi hlasy zastupitelů zvolen. Po jeho
zvolení převzal nově zvolený starosta obce vedení

zasedání. Navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva
místostarosty, a to hlavně z důvodů flexibilnosti
a zastupitelnosti při rozdělení příslušných agend.
Tento návrh byl členy zastupitelstva obce Hlincová
Hora podpořen. Členové zastupitelstva pak navrhli do funkcí místostarostů pana Pavla Sovu a paní
Zuzanu Strolenou. Oba místostarosty zastupitelé
zvolili jednohlasně. Zastupování obce ve třech
osobách nebylo vytvořeno z důvodu nadměrného
množství práce v obci, ale v první řadě z důvodu
vztahu k nadřízeným orgánům obce a orgánům
státní správy, kde se ke společným jednáním
přizývají pouze dva členové, a to starosta a místostarosta. Proto se také nabízí možnost pokrytí
velké náročnosti, jak se strany legislativy, tak
i státní správy. Důležité je, že tyto pozice nebyly

vytvořeny z důvodu zvýšeného čerpání peněz
z rozpočtu obce, neboť následně po zvolení místostarostou se pan Sova této odměny zcela vzdal
a paní Strolená čerpá poměrnou část zákonem
stanovené výše odměny. Nespotřebované finanční
prostředky tak zůstávají v obecním rozpočtu pro
jejich další veřejné využití. Navazuje se tak na minulé volební období, kde se z odměn starosty a místostarosty podařilo uspořit do obecního rozpočtu
500.000 Kč. V závěru zasedání byl Ing. Václav
Hanus zvolen do čela kontrolního výboru a Mgr.
Františk Lemoch pak do čela výboru fi nančního.
Tímto byla naplněna volba vedení a orgánů obce.
Zastupitelstvo pak jednomyslně podpořilo volební
ideu, směřující k maximální integritě občanů obce
Hlincové Hory.

VÝZVA OBČANŮM – TRVALÉ BYDLIŠTĚ!
Vážení občané, žádáme ty z vás, kteří bydlí
v obci Hlincová Hora, ale stále zde nemají
nahlášeno trvalé bydliště, aby tak učinili.
Tím, že jste hlášeni v jiné obci, tu obec podporujete, ale naši obec naopak o mnohé
ochuzujete. Tím ochuzujete své spoluobčany

a samozřejmě také sami sebe. Obec tím trpí,
nejen z pohledu daňového, ale i volebního.
ZMĚŇTE TO!! Zařiďte si trvalé bydliště na
Hlincové Hoře a staňte se plnohodnotnými
občany naší obce.
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu

je občan povinen pouze vyplnit a podepsat přihlašovací lístek, předložit občanský
průkaz a doklad opravňující užívat byt či
dům.

časového rozpětí dne vychází od 120-160 Kč pro
dospělé. Děti platí za permanentku jednotnou
cenu a to 40 Kč. Lyžování pro skupinu, nebo také
lyžařský výcvik pro děti lze zajistit od 8:00-12:00
hod. za 60 Kč/osobu. Během letní sezóny proběhla
kompletní údržba celého lyžařského areálu. Byly
obnoveny vleky a kotvy pro zkvalitnění služeb
stávajícím, i nové přicházejícím návštěvníkům
lyžařského areálu. S napadaným sněhem vás provozovatelé vleku očekávají.

Sníh křupající pod nohama, lyžování na sjezdovkách, či v krásné bílé krajině a stavění
sněhuláka. Mnoho rodičů i dětí se na toto období
těší celý rok. Právě s přicházející zimou začíná
i lyžařská sezóna, která je spojena s oddechem,
sportem, adrenalinem a vychutnáním si zimních
radovánek. Pro lyžařský blahobyt nemusíte jezdit daleko, v blízkosti Hlincové hory se otevírá
možnost sjezdového lyžování v areálu na Dlouhém
Vruchu v Dubičném. Tento areál nabízí 2 lyžařské
vleky. Malý převážně pro děti je dlouhý 71 m.
Druhý vlek je větší a dlouhý 345 m, pro dospělé a
zdatnější lyžaře. Lyžování je možné za bíleho dne,
avšak areál také nabízí lyžování večerní, které otevírá nádherný pohled na rozsvícené noční České
Budějovice. Během hodinové pauzy mezi denním
a odpoledním lyžováním rolba opět upraví sníh
pro skvělé lyžařské podmínky a od 18:00 do 21:00
lze za umělého osvětlení lyžovat nočním svahem.
Denní provozní doba je v pracovních dnech od
13:00 do 17:00, o víkendu můžete začít lyžovat už
v 9:00 hodin ráno. Jednotlivé jízdné vyjde po 20
korunách, vyplatí se tak permanentky, které dle

Přicházející prosincové
období
patří pekelníkům,
Mikulášovi
a andělům. I v
obci
Hlincová
Hora se v sobotu
4.12.2010
zaplní sál místního pohostinství a od 16:00
bude
Mikuláš
udělovat nadílku
dětem.
Obecní
úřad připravuje
p o z v á n k y,
které přiletí do
schránek všem dětem. Ty mohou v doprovodu
rodičů přijít trochu se pobavit a potěšit. Tento
slavnostní den budou děti moci předvést vše,
co nového se naučily. Mohou zpívat, vyprávět
básničky, malovat obrázky, tvořit z plastelíny
postavičky a za jejich snahu a šikovnost dostanou
balíčky plné sladkostí, zdravého ovoce a jiných
drobných překvapení. Všichni se na děti moc
těšíme, hlavně na jejich ostych a každoroční sliby

čertům, „že už budou hodní“ a tímto je zveme na
připravovanou Mikulášskou nadílku.
LOV NA DÍRKY
S blížícím se zimním obdobím a přicházejícími
mrazy se chystá v blízkosti obce Hlincová Hora,
v rybníku Mrhal, lov ryb dírami v ledu. Ve skandinávských zemích má lov na dírkách velkou popularitu a tradici. U nás se zatím stává ojedinělou
a netradiční zábavou. Tento lov je ideální pro
ty, kteří touží rybařit i v zimě, nebo jen chtějí
vyzkoušet kouzlo netradiční rybolovné zábavy. I
v tomto zimním období, kdy se čistí navijáky, třídí
krabičky, leští pruty, se dá velmi zajímavým až
nevšedním způsobem lovit. Stačí jen počkat, než
se vytvoří dostatečně silná ledová plocha na rybníku. Celodenní výlov bude stát 350 Kč. Připravují
se také závody na dírkách, přičemž vítězí ten, kdo
uloví největší rybu. Soutěž bude probíhat čtvrtou
lednovou sobotu, tedy dne 22.1.2011. Aktuální
informace naleznete na internetových stránkách
rybníku Mrhal www.mrhal.cz. Tuto akci vám také
připomenou připravované letáky koordinátory
akce.

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení?
A kam s ním?
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří.
Ničíte si tím odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako
s odpadem. Občané je shromažďují do použitých
PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládají do určených
separačních nádob. Tyto označené nádoby najdete
na místech určených ke sběru tříděného odpadu.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený
olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů
v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že
nastane dříve či později havarijní stav na domovní
kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení
odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive
zalepení odpadních systémů v domácnostech.
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k

ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích
plováků tuky.
Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím
vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn
kanalizačního potrubí. Současnou kombinací
nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody
z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.),
pracího procesu (prací prostředky) a splaškové
vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený
problém. Pokud jde o separaci potravinářských
olejů, tak je to první krok k prodloužení životnosti
a akceschopnosti odpadních potrubních systémů
v domácnostech. V následujících obdobích bude
docházet k další regulované separaci odpadů.
Snahou bude řešit problematiku sběru biologicky
rozložitelných odpadů, kam kde kromě zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky jídel
a potravin. Máte rádi své domy? Pak je chraňte.

Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům
ztrácí na kráse bez správné funkce odpadů.

