GRATULUJEME
JUBILANTŮM
V květnu oslaví kulaté výročí dvě
paní z Hlinné. Srdečně gratulujeme a
přejeme vše nejlepší, především zdraví
a radost ze života!
Jaroslava Bezpalcová
Ita Bradáčová

CHYSTANÉ AKCE
HLINNÁ - RANČ MONTY
sobota 3. června

DĚTSKÝ DEN
Pořádá Obec Hlinná a JSDHO.
Podrobnosti sledujte na webu
obce a na vývěskách.

PŘIPOMÍNÁME PLACENÍ POPLATKŮ 2017 ZA ODPAD A ZA PSY !
Podrobnosti k platbám v minulém čísle zpravodaje nebo na obecním úřadě.

SVOZ DROBNÉHO
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
PROBĚHNE
13. KVĚTNA
Leták bude vyvěšen
a dán občanům do schránek.

DEŠŤOVKA
Ministerstvo životního prostředí
vyhlašuje dotační program Dešťovka
pro vlastníky či stavebníky rodinných
a bytových domů na využití srážkové
a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Výše dotace 30-60.000 (maximálně 50% nákladů). Příjem žádostí
od 29. května.
Více na www.destovka.cz
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VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY BUDOU

PŘISTAVENY
na Hlinné, v Tlučni, na Lbíně
a v Kundraticích
13. a 14. KVĚTNA
Do kontejnerů je přísný zákaz
vhazování stavebního
materiálu a bioodpadu!

PITNÁ VODA

Dne 27.4. proběhly kamerové zkoušky na třech horizontálních vrtech v Hlinné a
v Kundraticích. Zpráva bude
dodána v průběhu měsíce
května s případnými návrhy
na opatření.

Hlinský zpravodaj vydává Obec Hlinná na webových stránkách
www.obec-hlinná/rubrika/hlinsky-zpravodaj
Redakce: Jarmila Štogrová (Hlinná), Luděk Císař (Kundratice), Pavel Dvořák (Tlučeň),
Helena Zahrádková (Lbín). Obecní úřad Hlinná, Hlinná 53, 412 01 Litoměřice.
Uzávěrka čísla byla 3.5. 2017. Email: hlinsky.zpravodaj@gmail.com

HLINSKÝ ZPRAVODAJ
HLINNÁ KUNDRATICE
LBÍN TLUČEŇ MENTAUROV
OBČASNÍK PRO OBYVATELE
A PŘÍZNIVCE HLINNÉ A OKOLÍ

KVĚTEN 2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
30. března 2017 se konalo 7. veřejné zasedání
zastupitelstva Obce Hlinná. Bylo mj. schváleno:
- vymezení rozsahu rozpočtových opatření pro
starostu: příjmy bez omezení, výdaje do 100.000 Kč
- spolupořadatelství kulturních akcí a příspěvek
31.000 Kč pro Spolek Středohoř
- prodej dřeva firmě Pila Polepy
- zadání vypracování projektů „Revitalizace rybníku
v Hlinné“ a „Odvodění cest Lbín“ firmě Indors ing. Michal Jeřábek
- nabídka vytěženého palivového dřeva obyvatelům
obce-důchodcům ve věku nad 70 let
V diskusi pan Šulc upozornil na opakované
porušování příkazové dopravní značky, kdy
těžké vozy projíždějí do horní Hlinné po místní
komunikaci, která na takový provoz dimenzovaná.
Starosta přislíbil důkladnější sledování a postih.
Pan Pisklák seznámil zastupitele i hosty se situací
kolem intenzivní těžby lomového kamene z vrcholu
Trabice, kdy dochází v výraznému zásahu do tvaru
krajiny. Informoval o připravované mediální a
občanské kampani, která by měla upozornit na
nešetrné hospodaření a na zřejmé pochybění úřadů,
které daly k těžbě souhlas.
-jš-

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou první
jarní číslo zpravodaje. Práce
na zahrádkách i na polích již
jsou v plném proudu a musíme doufat, že povelikonoční
mrazíky moc nepoškodí úrodu.
Duben a květen je tradičně
spojen s mnohými společnými
oslavami, a to ve všech našich
vesnicích. Potěšil jako vždy
velikonoční jarmark, pobavilo
pálení čarodejnic a na Lbíně
žertovný prvnomájový průvod.
Hasiči postavili májky, ženy je
ozdobily věncem s barevnými
stužkami. Teď jen hlídat, aby je
někdo neukradl!
Jaro by nám mělo dát sílu do
celého roku 2017. Pro Obec
bude ve znamení nezbytných
projektů a investic, v neposlední
řadě také dokončení územního
plánu. Ať se tedy máme na konci roku čím chlubit!
Jarmila Štogrová

POMNÍK NA NÁVSI V HLINNÉ
Na návsi v obci Hlinná byl vztyčen po skončení 1. světové války památník
obětem - pravděpodobně padlým občanům Hlinné.
Památník tvoří obelisk sestavený z několika částí. Byl odlit do teraca, zřejmě s leštěným povrchem, do kterého byl vysekán text.
V současné době je povrch materiálu degradován. Původní text je již
téměř nečitelný. Střední římsová část je degradovaná korozí, původní kamenná
dlažba se zachovala jen částečně. Povrch objektu je pokryt vrstvou nečistot a mikrovegetace.
Okolí pomníku bylo vyčištěno od náletových dřevin během obecní brigády. Průčelí pomníku bylo doplněno kamennou podezdívkou. Je zřejmé, že stav
objektu je žalostný, stojí zanedbaný ve středu obce a budí rozpačitý dojem.
Obec několikrát žádala o dotaci na revitalizaci pomníku Ministerstvo
obrany. Žádosti byly zamítnuty. Pomník chátrá a je otázkou, jak vyřešit jeho revitalizaci. V žádostech o granty byl navržen technologický postup oprav. Vzhledem
k degradaci materiálu (teraco - umělý kámen na bázi cementu a kamenné drti),
který již není možné restaurovat do původního vzhledu i s čitelností textu, se řešila
přijatelná vizuální koncepce, při které bylo navrženo osazení žulových desek formátově a barevně podobných jako původní materiál na průčelní plochy pomníku.
Do desek by byl vysekán nový graficky řešený text v češtině a němčině a znak obce
Hlinná. Po celkové konsolidaci objektu by byl následně upraven i okolní prostor
tak, aby působil důstojně.
Během diskuse o stavu a případné opravě pomníku byla navrhnuta i jiná
řešení. Pravdou je, že po umělecko-řemeslné stránce není architektura pomníku
nijak výjimečná a stav teraca je skutečně žalostný, na druhou stranu je již téměř
100 let součástí návsi. Pomník stojí nešťastně v místě, kde ústí vodoteč a při kalamitních stavech bývá zaplaven vodou. Tyto a další připomínky vyvolávají diskusi o
dalších možnostech řešení daného prostoru. Zda skutečně zachovat a revitalizovat
původní koncept pomníku s následnou úpravou okolního prostoru či volit jinou
variantu.
Bylo by vhodné, dát prostor občanům vyjádřit svůj názor na opravu pomníku. Příští rok je sté výročí vzniku ČR. Řada obcí k tomuto výročí pomníky
opravuje.
						
Libor Pisklák, akad. sochař

Svoje podněty, příspěvky, gratulace a názory na život v obci můžete zaslat do uzávěrky
zpravodaje 20. dubna na email hlinsky.zpravodaj@gmail.com nebo předat obecnímu
úřadu. Děkujeme.
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STALO SE

Koncert Vojty Kotka 25.2.
Svatba Stázky Daňkové a Honzy
Dostála na návsi v Hlinné 3.3.
Maškarní ples 11.3.
Farmářský country bál 8.4.
Na Lbíně 8.4. brigáda - úklid návsi,
vyčištění žlabovnic, usazení nových
laviček, broušení a nátěr stávajících.
Velikonoční jarmark 15.4.
Slet čarodejnic na Lbíně 29.4.
Stavění májky a pálení čarodejnic
v Tlučni a na Hlinné 30.4.
11. ročník oslav 1. máje na Lbíně

JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ OBCE
· má nového člena jednotky – Miroslav
Hatka z Hlinné
· 1. čtvrtletí 2017 bylo ve znamení několika brigád. Za utržené finanční prostředky pořídí JSDHO hasičské vozidlo,
jehož součástí bude nádrž na vodu. Současný vůz Avia takovouto nádrží nedisponuje.
· 2. 4. 2017 se uskutečnilo „ostré” cvičení
– JSDHO zasahovala u fiktivního požáru
altánu u parkoviště pod Varhoštěm. Po
skončení tohoto cvičení jsme absolvovali školení přímo v terénu s profesionálními hasiči z Litoměřic.
· JSDHO se podílela na stavění májky a
pálení čarodějnic v Hlinné a v Tlučni.
· 1.5. 2017 – výjezd jednotky – vinou silného větru došlo v ranních hodinách k
vyvrácení májky na Tlučni.
· příprava na Dětský den, který se bude
konat 3.6. 2017.

			Pavel Dvořák

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
v tomto čísle bych se chtěl více
věnovat plastovým odpadům a
bioodpadu.
V našich obcích budou v průběhu měsíce května umístěny nádoby, resp. vaky na plastový odpad.
POZOR, tyto vaky budou pouze
na PET lahve. Prosím občany, aby
do těchto nádob – vaků vhazovali pouze sešlapané PET lahve. Po
naplnění bude plastový odpad
následně prodán k dalšímu zpracování. Tímto tříděním ušetříme
obci část nákladů za jeho odvoz.
Co se týká bioodpadu, tak ten
se stal velkou finanční zátěží pro
obec. Proto jsme společně s Mikroregionem zažádali o dotaci na
nákup kompostérů a biopopelnic.
Náklady na bioodpad jsou vysoké
a musíme tomu částečně předejít
pomocí kompostérů. V tuto chvíli čekáme na vyrozumění dotační
komise.
Na závěr mi dovolte poděkovat
všem občanům, kteří se v letošním
roce podíleli na jakékoliv činnosti
pro obec a dále bych také rád poděkoval naší JSDHO.
		

Martin Ušala

Fotografie z akcí jsou na webu.
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