ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍHO ÚŘADU
středa 8.00-13.00
pátek 8.00-13.00
pokladna, podatelna
středa 16.00-19.00
ověřování podpisů
V ostatní dny a hodiny po domluvě
na telefonu úřadu
416 742 388 nebo 734 619 629
VÁŽENÍ VOLIČI OBCE HLINNÁ,
děkujeme všem, kdo jste se
zúčastnili voleb a dali nám
své hlasy!
7 ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ
ZÁMĚR PRONÁJMU
POHOSTINSTVÍ
SE SÁLEM HLINNÁ
Obec Hlinná vyhlašuje záměr
pronajmout pohostinství
na Hlinné č.p. 89. Nabídky zašlete na email urad@obec-hlinna.cz
nebo na adresu Obecního úřadu,
Hlinná čp. 53, 412 01 Litoměřice.
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CHYSTANÉ AKCE

HLINSKÝ ZPRAVODAJ

HLINNÁ - NÁVES:
sobota 20.8. v 17 hodin
POŽEHNÁNÍ
HASIČSKÉMU VOZU
kanovník P. Martin Davídek,

HLINNÁ KUNDRATICE
LBÍN TLUČEŇ

jízda po všech našich vesnicích

sobota 20.8. od 21.00 hodin
LETNÍ KINO

OBČASNÍK PRO OBYVATELE
A PŘÍZNIVCE HLINNÉ A OKOLÍ
SRPEN 2016

Rafťáci

sobota 27.8.
PLAVBA NA LODI
PORTA BOHEMICA

- výlet zdarma z Ústí nad Labem
do Litoměřic. Odjezd autobusem
do Ústí ráno po 8. hodině ze
Lbína, Hlinné a Tlučně. Kapacita
50 osob, přihlášky do 23.8.
u Martina Ušaly,
tel. 724 352 284.

sobota 3. září
DOŽÍNKY 2016
čtvrtek 8. 9. v 19.30
2. VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
sál pohostinství v Hlinné

Hlinský zpravodaj vydává nepravidelně Obec Hlinná na webových stránkách
www.obec-hlinná/rubrika/hlinsky-zpravodaj. Redakce a sazba Jarmila Štogrová.
Obecní úřad Hlinná, Hlinná čp. 53, 412 01 Litoměřice. Svoje podněty a příspěvky
zasílejte na emailovou adresu: hlinsky.zpravodaj@gmail.com. Uzávěrka tohoto
čísla byla 19. 8. 2016.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
16. července 2016 proběhly v obci Hlinná nové
volby do místního zastupitelstva, kterých se
zúčastnilo 72 procent voličů. Kandidátka Náš
domov 2016 získala pět míst v zastupitelstvu
(Martin Ušala, Luděk Císař, Petr Zahrádka,
Alex Nádvorský, Ivana Šulcová), po jednom
NEZÁVISLÝ 2016 (Petr Mráček) a „Pro obec“
(Jarmila Štogrová). Zastupitelé se sešli 9. srpna
na 1. ustavujícím veřejném jednání obecního zastupitelstva. Všech sedm zvolených zastupitelů
složilo slib. Byl zvolen starosta, místostarosta a
předsedové výborů a komisí. Své místo starosty
obhájil Martin Ušala, místostarostou je Luděk
Císař. Oba budou své funkce vykonávat jako
neuvolnění členové zastupitelstva.
V druhé polovině srpna budou podepsány
smlouvy se Státním pozemkovým úřadem na
bezúplatný převod pozemků z majetku státu na
Obec Hlinnou, jedná se o komunikace - cesty
spojující jednotlivé vesnice i cesty uvnitř vesnic.
Další pozemky čekají ještě na vyřízení.

Vážení čtenáři,
nové volby ukázaly, že opravdu
každý jeden hlas může rozhodovat.
Výsledek je pro tři kandidátky v
poměru 5:1:1- stačilo jen pár hlasů
a mohl být třeba 3:2:2. Kandidátce
NEZÁVISLÝ 2016 totiž chyběly
jen dva preferenční hlasy a „Pro
obec“ dva hlasy pro celou kandidátku k získání druhého mandátu.
Po analýze volebních výsledků je
zřejmé, že ne všichni voliči využili
svých sedm hlasů. Byli to ti, kdo
hlasovali napříč kandidátkami a
nevybrali si všech sedm zastupitelů,
nevyužito zůstalo 50 hlasů. Je to
poučením pro volby v r. 2018.
Koaliční zastupitelstvo pokračuje v rozjednaných záležitostech,
v prvé řadě je potřeba schválit
letošní rozpočet a připravit rozpočet roku 2017.

PŘEDSTAVUJÍ SE ZASTUPITELÉ
Martin Ušala (Tlučeň) - starosta, Náš domov 2016
Narodil jsem se 30. 10. 1980 v Litoměřicích. Studoval jsem na VOŠ SPŠ stavební v Děčíně – obor stavební a železniční stavitelství. Pracuji 16 let ve státní
správě, 5 let v pozici správce mostů a 11 let jako technický dozor stavebníka, což
znamená kompletní vrcholové řízení staveb od výběru zhotovitele a zahájení stavebních prací, včetně kontroly kvality prováděných prací, až po vlastní kolaudaci
stavby. Jeden rok vykonávám funkci starosty obce. V Tlučni dokončuji výstavbu
rodinného domu. Jsem společenský, upřímný a mám rád sport. Zefektivním komunikaci mezi zastupiteli a občany. Využiji svoje znalosti pro zlepšení okolí a
společenských aktivit. Prosazuji férové jednání.
Luděk Císař (Kundratice) - místostarosta, Náš domov 2016
Narodil jsem se 31.3. 1952 v Praze, ale do roku 1960 jsem žil s rodiči v Kundraticích. První a polovinu druhé třídy jsem navštěvoval v Hlinné. Po ukončení
ČVUT jsem pracoval v Dopravním podniku Praha v různých funkcích od vedoucího podnikové zkušebny vozidel metra až po vedoucího výroby technických
služeb Dopravního podniku. Od roku 1992 jsem pracoval ve správě nemovitostí a
od roku 1996 jako OSVČ – výroba a prodej garnýží a železářského zboží. Od roku
2001 trvale bydlím v Kundraticích.
Petr Mráček (Lbín) – NEZÁVISLÝ 2016
Narodil jsem se 19.9. 1952 v Litoměřicích. Vyučil jsem se lakýrníkem, maturoval jsem na střední ekonomické škole v Praze a vystudoval jsem pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Pracoval jsem několik let jako řidič autobusu, pak
jsem vyučoval na středním odborném učilišti v Litoměřicích. Jsem jednatelem
stavební společnosti a majitelem obchodu Barvy-laky v Litoměřicích. Mám rád
cyklistiku, lyžování a myslivost. Mým životním heslem je: Nikdy není tak zle, aby
nemohlo být hůř. Vše se dá řešit.
Jarmila Štogrová (Hlinná) - „Pro obec“
Na Hlinnou přišel můj otec, malíř Doležal z Prahy v roce 1960, mně byly v
té době 4 roky. Mám středoškolské knihovnické vzdělání, studovala jsem dějiny umění a výtvarnou výchovu. Pracovala jsem v Národní galerii, od roku 1994
OSVČ-informační služby, spolupracovala jsem s neziskovými organizacemi, byla
členkou výběrových komisí a redaktorkou časopisů. Mám dva syny, jsem v důchodu, Jako místostarostka jsem se zabývala pozemky (převody, Silniční správní
úřad, vyjasňování hranic, neoprávněné zabírání pozemků atd.). Budu se i nadále
věnovat místnímu rozvoji obce a pokračovat ve vydávání Hlinského zpravodaje.
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Ivana Šulcová (Hlinná) - Náš domov 2016
Narodila jsem se 17. 9. 1960 v Duchcově, od třetí třídy jsem bydlela v Litoměřicích. Po ukončení ZDŠ jsem absolvovala střední ekonomickou školu v Ústí nad
Labem. V roce 1978 jsem se vdala a od té doby žiju se svým manželem na Hlinné
(kromě několika let, kdy jsme bydleli v Litoměřicích, ale víkendy jsme trávili na
Hlinné). Máme tři děti. Pracuji jako účetní. Nemám ráda lež a intriky.
Petr Zahrádka (Lbín) - Náš domov 2016
Narodil jsem se v roce 1950 v Kolíně. Po vychození ZDŠ jsem se vyučil na SOU
v Pardubicích obor Potrubář, strojní zámečník. Po krátké praxi v oboru jsem nastoupil k Československé plavbě labsko-oderské, kde jsem se rekvalifikoval na
lodního mechanika. V roce 1982 jsem složil státní zkoušku na lodního kapitána
vnitrostátní a následně i zahraniční plavby. Dodnes jezdím jako kapitán na výletní lodi v Praze na Vltavě. Jsem ženatý a s manželkou Helčou žijeme ve Lbíně, kde
jsem postavil domek, který vždy o prázdninách máme plný vnoučat. V této malé
vesničce jsem již cca 28 let. Jsem společenský, kamarádský, nesnáším lži, pomluvy
a nespravedlnost. Chci pomáhat všem ostatním a pokusit se zpříjemnit a zefektivnit život v našich obcích.
Alex Nádvorský (Hlinná) - Náš domov 2016
(životopis zveřejníme v příštím čísle zpravodaje)
PŘEDSEDOVÉ VÝBORŮ A KOMISÍ
Finanční výbor - Ivana Šulcová
Kontrolní výbor - Alex Nádvorský
Stavební komise - Petr Mráček
Komise pro místní rozvoj - Jarmila Štogrová
Kulturní komise -Petr Zahrádka
Zastupitel pověřený pro územní plán - Luděk Císař
Členové jednotlivých výborů a komisí budou doplněni a zvoleni
na příštím jednání zastupitelstva.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ SPECIÁLNÍ ZPRAVODAJ
S FOTOGRAFIEMI ZE ŽIVOTA OBCE
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