Program obnovy venkova
Období od roku 2016 do roku 2020
V roce 2016 se v rámci pokračování komplexní údržby veřejného prostranství
podařilo ve Hlincích provést výměnu dožilé plechové autobusové čekárny za novou
dřevěnou a v souvislosti s tím byla provedena oprava a doplnění zádlažby v okolí
budovy obecního úřadu, oplocení kontejnerů za budovou obecního úřadu a oprava
zařízení dětského hřiště. Současně s těmito pracemi byla provedena oprava obecní
studánky na návsi u rybníka, nad studánkou bylo postaveno její nové zastřešení
a u návesního rybníka bylo provedeno oplocení stavidla, za kterým byl na stavidlo
posazen vodník Honza. Na návsi byla umístěna nová lavice okolo kmenu lípy,
pojmenované v roce 2000 po tehdejším starostovi obce Ing. Petru Jiráskovi,
a do návesní kapličky bylo instalováno elektrické vyzvánění. V oblasti péče o místní
komunikace bylo v katastru obce provedeno vyspravení výtluků a seškrabání
zanešených krajnic asfaltové komunikace od Dolan k mostu nad Dolanským
potokem, jehož mostovka byla také v celé šíři překryta novou vrstvou asfaltové
emulze z důvodu zabezpečení odtoku vody z komunikace mimo těleso mostu,
nájezdy na most byly z obou stran zvýrazněny osazením nových patníků, současně
byla provedena oprava tělesa mostu, při které byly v rámci běžné údržby opraveny
koruny parapetů mostu, které byly dozděny a celé boční stěny mostu nahozeny
vápeno-cementovou maltou, krytí koruny parapetů bylo v celé délce a šířce cca 1,5m
provedeno z betonu vyztuženého ocelovou sítí, na vnitřní hranu betonového krytí
koruny parapetů bylo osazeno na každé straně mostu pět kusů betonových svodidel,
náhradou za původní parapety ze smíšeného zdiva, které se nedochovaly. V oblasti
péče o obecní zeleň byla za finanční podpory Plzeňského kraje provedena výsadba
tří kusů hrušní, chybějících v jednostranné aleji u cesty do kostela sv. Petra a Pavla
v Dolanech a současně byl vysazen nový živý plotu z Habru obecného okolo
sportovního hřiště na návsi, zcela nově byl také založen záhon před budovou
obecního úřadu. V neposlední řadě bylo také za finanční podpory Plzeňského kraje
provedeno doplnění výstroje a technických doplňků pro jednotku SDH obce Hlince.
Na náklady obce byl v roce 2017 na jihovýchodním okraji obce Hlince obnoven
rybník „V Lužánkách“, a to včetně náhonu a jeho okolí. Tato téměř zaniklá vodní
plocha bývala v minulosti před založením dnešního návesního rybníka hlavní vodní
plochou v obci. V oblasti péče o místní komunikace bylo na místních komunikacích
v katastru obce pokračováno v každoroční vysprávce výtluků, probíhaly závěrečné
práce na opravě mostu nad Dolanským potokem, na němž byla odstraněna
provizorně umístěná betonová svodidla, místo nich byly náhradou za původní
parapety ze smíšeného zdiva, které se nedochovaly, na vnitřní hranu betonového
krytí koruny parapetů osazeny nové betonové parapetní zídky, proložené mezi pilíři
dřevěnými výplněmi. V oblasti péče o obecní zeleň je bylo pokračováno v péči
o vysazený Habr obecný a nově založený záhon před budovou obecního úřadu,
proběhla výsadba keřů zlatého deště ke Špejcharu a v prostoru upravovaných ploch
pod návesním rybníkem, navazujících na rokli, kde proběhly terénní úpravy vedoucí
ke zřízení odběrného místa pro volnou kanalizační výusť. V tomto roce se rodina
Potůčků znovu ujala výstavby kapličky, kterou realizovala na původním místě
za vydatné pomoci několika spoluobčanů a zedníků z obce a okolí. Výklenková polní
kaplička v těchto místech stála v I. polovině 20. století a na základě vzpomínek paní
Marie Potůčkové, rozené Broukové, na svého bratra Václava Brouka, připravil v roce
2016 návrh výklenkové polní kapličky Panny Marie Bolestné starosta obce Ing. Petr
Jirásek. A tak když se jede od Studené do Hlinců, je možné v cípu louky u silnice
za příkopem opět spatřit polní výklenkovou kapličku, která byla slavnostně vysvěcena
5. listopadu 2017.

Na jihovýchodním okraji obce Hlince bylo v roce 2018 u loni obnoveného bývalého
obecní rybníka „V Lužánkách“ vystavěno nové stavidlo, zároveň musela být u rybníka
provedena kompletní výměna všech kohoutů v regulační šachtě, kterými se upravuje
přítok vody do požární nádrže a areálu zemědělské společnosti. V oblasti péče
o místní komunikace bylo na místních komunikacích v katastru obce dokončeno
osazování nového svislého dopravního značení, zcela novým povrchem byla
opatřena místní asfaltová komunikace ze Hlinců na Ptyč – Park Berne. Pokračováno
bylo také v každoroční vysprávce výtluků, ve Hlincích proběhla plošná oprava
povrchu části slepé asfaltové komunikace k návesnímu rybníku a před autobusovou
čekárnou. Kromě běžné údržby obecní zeleně se v této oblasti aktuálním a největším
projektem roku 2018 stala výsadba 100 ks nových lip u příležitosti 100. výročí
založení samostatného Československého státu (založení První republiky v roce
1918) s názvem „Lipová alej republiky“. Lipová oboustranná alej, jejíž výsadbu
podpořil Plzeňský kraj, vysázená okolo komunikace v délce cca 750 m, vhodným
způsobem ozelenila rovinatou část před východním okrajem obce Hlince, která dále
pokračuje ve druhé polovině své délky směsí ovocných a jiných listnatých stromů
a keřů po jejím obvodu až ke komplexu budov v „Parku Berne“. Před ní bylo
vysazeno ještě dalších deset lip, které ozelenily tzv. obchvat obce a začátek místní
komunikace na východním okraji obce. Na návesním prostoru ve Hlincích byla letos
na kanalizačním řádu zahájena obnova kanalizačních vpustí. V tomto roce byla
ve Hlincích, v Dolanech a na Ptyči realizována výměna stávajících výbojkových
svítidel veřejného osvětlení za nová svítidla s úspornou LED technologií.
Hlavní náplní roku 2019 byla závěrečná etapa celkové obnovy kulturně
společenského objektu Špejchar čp. 29, zahájené v roce 2015. Opraveny a vybaveny
byly všechny objekty v areálu, který byl v závěru obnovy oplocen na půdorysu
venkovské usedlosti. Špejchar je po celkové rekonstrukci plnohodnotně využíván
ke konání různých společenských a kulturních akcí. Obnova Špejcharu byla
realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje.
Kromě běžné údržby obecní zeleně se v této oblasti aktuálním a největším
problémem stalo sucho, a tak bylo nutné zalévat i loni vysazené lípy v „Lipové aleji
republiky“. V oblasti péče o místní komunikace proběhla na místní komunikaci
ve Hlincích plošná oprava povrchu průtahu obcí v úseku od křižovatky u Špejcharu
až na severní okraj obce.
V roce 2020 byla realizována v oblasti péče o místní komunikace plošná oprava
povrchu části komunikace ve Hlincích v úseku od křižovatky u Špejcharu k požární
nádrži. Podařilo se též uskutečnit dlouho připravovanou celkovou obnovu památníku
padlým 1. světové války, která byla realizována za finanční podpory Plzeňského
kraje.
Podle počtu řádků u posledního roku se zdá, že se obci daří uskutečňovat méně
projektů, pravdou je však to, že stále více času a úsilí je věnováno údržbě obecního
majetku, který se v letech minulých díky zdárným realizacím a obnovám značně
rozšířil. Připravovány jsou další projekty, které však budou realizovány postupně
podle možnosti získání dotací a stavu obecního rozpočtu.
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