Obec Hlince se 27. prosince 1998 přihlásila do „Programu obnovy venkova“ a v roce 1999 byl Mgr. Karlem
Foudem ze Zbůchu vypracován Místní program obnovy venkova, schválený 21. srpna 1999 zastupitelstvem
obce Hlince. Do plnění programu se tehdy zapojila převážná část obyvatel Hlinců, Dolan a Ptyče.
V roce 2000 se obec Hlince přihlásila do soutěže Programu obnovy venkova „Vesnice roku“ poprvé a umístila
se tehdy na prvním místě v krajském kole soutěže, získala Zlatou stuhu vítěze krajského kola a v celostátním
kole této soutěže byla oceněna pátým místem a oceněním za obnovu památkové zóny a za spolupráci
s občany. V roce 2004 se v krajském kole soutěže obec umístila v Plzeňském kraji na místě druhém, v roce
2006 získala Ocenění za péči o kulturní památky a v roce 2010 Ocenění za záchranu kostela sv. Petra a Pavla
v Dolanech u Hlinců. Do soutěže se obec přihlásila opět až v roce 2018, s cílem podpořit svou účastí tuto
ojedinělou a smysluplnou aktivitu, kde je možné ve všech oblastech činnosti malých a středních obcí své
zkušenosti s péčí o obec nejen případně předávat, ale hlavně získávat. Do kategorie soutěže „Zlatá cihla
v Programu obnovy venkova“ letos obec se souhlasem vlastníka přihlásila znovuvybudovanou polní
výklenkovou kapličku Panny Marie Bolestné, která v krajském kole soutěže získala v sobotu 28. července
2018 v Kamenném Újezdě (vítězná obec krajského kola soutěže – blahopřejeme!!!) toto ocenění v kategorii
C – nové venkovské stavby.
Za obnovu této drobné sakrální památky již obec Hlince záhy po vysvěcení kapličky získala „Děkovný list“
Ing. Tomáše Jirsy (starosta Hluboké nad Vltavou, senátor PČR) a RNDr. Michala Valenčíka (dokumentace
ohrožených sakrálních staveb), ve kterém je mimo jiné uvedeno: „Předejte, prosím, poděkování také lidem,
kteří se na obnově památky přímo podíleli.“ Rád bych tak učinil touto cestou, přičemž bych chtěl
poděkování rozšířit i na ty z Vás, kteří obnovu kapličky jakkoliv umožnili a podporovali.
Ing. Petr Jirásek, starosta obce Hlince

Při příjezdu do Hlinců od Studené je možné v cípu louky u silnice za příkopem opět spatřit polní výklenkovou
kapličku. Jedná se o novostavbu, kterou realizovala místní rodina Potůčkova v místě původní kapličky z I. pol.
20. století jako vzpomínku na zesnulého strýce a prastrýce p. Václava Brouka. Z rodinných dochovaných
vzpomínek jeho sestry paní Marie Potůčkové, připravil v roce 2016 starosta obce návrh výklenkové polní
kapličky, jejíž výstavba proběhla v následujícím roce a dne 5. listopadu 2017 byla kaplička Panny Marie
Bolestné vysvěcena. Jako projev lásky a díků ji sourozenci Potůčkovi věnovali své matce Růžence. A tak dnes
při příjezdu do obce se opět důstojně tyčí mezi dvěma lípami drobná sakrální stavba, která otevírá pohled na
malebně položenou vesničku Hlince vpředu s budovou bývalé obecní školy a Špejcharu.
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