GRATULUJEME JUBILANTŮM!

CHYSTANÉ AKCE

HLINNÁ - HOSPŮDKA
Od ledna do března oslaví kulaté či
A NÁVES
půlkulaté výročí (65+) několik našich
spoluobčanů. Srdečně gratulujeme a
sobota 11. března
přejeme vše nejlepší, především zdraví
MAŠKARNÍ BÁL
a radost ze života!
sobota 8. dubna
Miluše Soběslavská
FARMÁŘSKÝ BÁL
Alena Bartoníčková
Antonie Staňková
sobota 15. dubna
Jiří Staněk
VELIKONOČNÍ JARMARK
Věra Nováková
Blanka Hloušková
Bližší informace o vstupenkách
Zdeněk Bradáč
na webových stránkách a na
Luděk Císař
facebookovém profilu obce nebo
Narodili se:
v hospůdce.
26.1. Zachariáš Josef Hatka a 21.2. Tereza Ušalová.
Rodičům gratulujeme, ať se rodinám dobře daří!

†15.1. 2017 zemřel náhle pan Alojz Audy, chalupář z Hlinné.

Upřímnou soustrast celé rodině!
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INFORMACE PRO OBČANY K PLACENÍ POPLATKŮ 2017
Domovní odpad-občané s trvalým pobytem od 3 do 70-ti let 450,- Kč
za osobu/rok splatné 31.3. Při platbě bankovním převodem var. symboly:
Hlinná 11,Tlučeň 12, Kundratice 13, Lbín 14
Domovní odpad rekreační objekt 450,- Kč/objekt/rok splatné 31.3.
var. symboly: Hlinná 21, Tlučeň 22, Kundratice 23, Lbín 24
Poplatky za psa splatné 28.2. Za prvního psa 60,- Kč/rok. Za každého dalšího psa 120,- Kč/rok. var. symboly: Hlinná 31, Tlučeň 32, Kundratice 33,
Lbín 34. Od platby za odpad a za 1. psa jsou osvobozeni poživatelé invalidního důchodu 3. stupně.
Při platbách bankovním převodem pište, prosím, do poznámek jméno.
Číslo účtu 1003711339/0800.
INFORMACE PRO ŘIDIČE
V letošním roce končí platnost řidičských průkazů vydaných v roce 2007.
...........................................................................................................................
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 27.2.2017. Email: hlinsky.zpravodaj@gmail.com

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

ÚNOR 2017
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V prosinci 2016 se konalo 4. a 5., v lednu 2017
6. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Hlinná.
Bylo schváleno:
- rozpočet na rok 2017 jako schodkový.
Starostovo zdůvodnění schodku naleznete na
straně 3.
-převod pozemku p.č. 1249/2 v k.ú. Tlučeň
(komunikace) z pozemkového úřadu do majetku
Obce Hlinná
-od 1.12.2016 ukončit samotěžbu dřeva v obecních lesích
-od 1.2.2017 bude Martin Ušala vykonávat
svou funkci jako uvolněný starosta
-poskytnutí finančních příspěvků novorozencům a důchodcům, na Adventní koncert a Vánoční troubení, na pořádání Mistrovství republiky
v závodu minikár v Kundraticích v roce 2017
-přijetí darů do majetku obce: obraz České
středohoří od pí. I. Grimmové, bustu malíře
Šrůtka umístěnou na budově úřadu a smírčí kříž
na návsi v Hlinné od p. L. Piskláka.

Vážení čtenáři,
přinášíme vám letošní první číslo
zpravodaje. Shrnuje usnesení několika
veřejných jednání zastupitelstva obce,
objasňuje schodkový rozpočet pro
rok 2017, seznamuje s aktivitami
hasičů (má fotografickou přílohu),
upozorňuje na poplatky.
Náš zpravodaj by měl informovat
o dění v obci, ve všech jejích částech.
Rozšířili jsme proto redakci tak, aby každá
vesnice měla svého zástupce (pánové
Císař a Dvořák a paní Zahrádková). Do
názvu jsme přidali i Mentaurov, který
bereme za svůj. Chtěli bychom, aby
zpravodaj vycházel přibližně jednou za
dva měsíce, dokud jsou uplynulé akce
ještě v paměti. Přidáváme sloupek Slovo
starosty: pan Ušala vykonává od února
svou funkci na plný úvazek. Můžeme se
těšit na bližší informace o tom, co se řeší na
obecním úřadě a o tom, co se dotýká občanů.
Přejeme vám úspěšný rok 2017,
především zdraví, pokoj a radost!

STALO SE
Loňský prosinec byl plný akcí.
Děti se sešly na Mikulášské
nadílce a na Sváťově loutkovém
divadle, konalo se pravidelné
setkání důchodců s hudebním
programem. Na Hlinné, Lbíně
a v Tlučni se na návsích rozsvěcovaly vánoční stromy. Adventní čas naladil Komorní orchestr
Quattro. Velký dík patří manželům Novákovým, kteří jeho
koncert každoročně pořádají.
Potěšil Vánoční jarmark, pastýři, troubení a zpívání koled, také
otevření staré kovárny, kterou
zrekonstruovala rodina p. Libora
Piskláka. Na Štědrý den odpoledne provoněly hospůdku domácí
vánočky, cukroví i svařené víno.
Klidnější leden, letos studený
a se sněhovou nadílkou, lákal vyrazit společně na stráně se sáňkami, a tak se i stalo na Hlinné.
VELKÝ DÍK HASIČŮM !

VÁLEČNÝ POMNÍK
Na návsi v Hlinné stojí pomník,
postavený po r. 1918 na památku
zdejších obyvatel, kteří padli v první
světové válce. Obec žádala neúspěšně o dotaci na jeho opravu ministerstvo obrany, které má zákonnou
povinnost se starat o válečné hroby
a pamětní místa. Další existence pomníku je dost nejistá a nyní se přemýšlí o jeho osudu. Občané Hlinné
budou mít možnost se také do plánů
zapojit. Své návrhy budou moci předat
na obecní úřad, potom bude svolána
veřejná schůze, kde se předložené návrhy prodiskutují.
Podrobnější informace o pomníku
zpracuje sochař a restaurátor kamene L. Pisklák a občané Hlinné ji dostanou do schránek.

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

Rády bychom poděkovaly členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hlinná,
kteří se účastnili zásahu při dohašování a zajištění požářiště na našem hospodářství.
Zásah byl včetně odklízení následků požáru naprosto profesionální a velmi si vážíme
nasazení a pomoci všech „našich dobráků“, a to doslova.
K práci hasičů, ať již profesionálních či dobrovolných, jsme vždy měly úctu a obdivovaly jsme je, ale poté, co jsme prožily při požáru na našem hospodářství, nemáme dost
slov, která by vyjádřila naši vděčnost. Zažily jsme úžasný pocit sounáležitosti a ochoty
pomáhat na úkor jejich času, pohodlí a vůbec. Jsme moc rády, že se u nás na Hlinné
chlapi dali dohromady pro dobrou věc a vzali si nezištnou pomoc druhým za své poslání. Jim i jejich rodinám patří velký dík.
Hasičům zdar – Ohni zmar!			
Monika a Stázka Daňkovy
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ROZPOČET NA ROK 2017
Schválený rozpočet na rok 2017 je
sestaven jako schodkový, přičemž schodek činí 1215tis. Jedná se o investice
do projektové dokumentace: hasičské
zbrojnice 150tis., posílení vodovodu v
Hlinné v letních měsících vrty 100tis.,
revitalizace rybníku v Hlinné 40tis. a
odvodnění cest Lbín 100tis.
Dále byla část investic vyčleněna na
opravy: místních komunikací 100tis.,
opravy obecních cest 50tis. a vybudování
odvodnění cest na Lbíně 300tis., rozšíření obecního osvětlení v místních částech
25tis., rekonstrukce topení v pohostinství 150tis. a rozšíření vodovodu 200tis.
Tyto investice ve schodkovém rozpočtu
budou využity pro blaho obyvatel všech
našich vesnic.

SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři jsem rád, že
vychází tento zpravodaj, ve
kterém by obyvatelé všech našich vesnic měli mít základní
informace o dění v obci. Během března plánujeme zprovoznění nových webových
stránek, kde bude vyčleněno
odvětví pro naší JSDHO, která
velmi dobře s obcí spolupracuje. V tomto zpravodaji jsme
omezeni počtem řádků, proto
můžete využít příležitosti a
zavolat starostovi osobně.
		

Martin Ušala

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
► proběhlo 2x „ostré” cvičení na čas – výjezd jednotky k (fiktivnímu) požáru Kamýk a les v Tlučni
► 3 členové absolvovali certifikovaný kurz na výškové práce (v hale v Ústí)
► celá jednotka absolvovala zdravotnický kurz, který provedl člen sboru
MUDr. Zdeněk Zíma
► příprava obecního vánočního stromu
► pomoc při údržbě komunikací: odstraňování sněhu, posyp komunikací
► odstraňování sněhu ze střech obecních objektů
► dohašování požáru chléva v Hlinné
► bourání dřevěné stavby (boudy) na pozemku obce vedle hasičárny
► pomoc při vyproštění zapadlého polského kamionu - ranní akce 1:00-3:30 h
► novým členem jednotky je Martin Pařízek z Tlučně.
								Pavel Dvořák
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