
 

 

 

 

 

;  

                                      Obce Hlavňovice 

 

Vychází nepravidelně * březen 2022 

Úvodem 

 

Vážení spoluobčané, 

v tomto březnovém 

vydání Zpravodaje Vás chci 

informovat, že jsme v letošním 

roce zakoupili a rozmístili po naší 

obci 14 zvonů na tříděný odpad. 

Doufám, že tyto zvony přispějí 

k lepšímu a dostupnějšímu třídění 

odpadů. Bohužel, stále nás trápí 

nepořádek u kontejneru na 

kovový odpad v  Hlavňovicích, 

kde lidé doslova pohazují plasty, 

sklo i textil po okolí a někteří ho 

vhodí přímo do kontejneru mezi 

železo. 

Rád bych se také zmínil o 

připravovaných projektech pro 

letošní rok. Obec požádala o 

dotaci MMR na opravu povrchu 

komunikace do Radostic a dále  o 

dotaci Plzeňský kraj z programu 

PSOV na opravu povrchu 

prostranství kolem KD 

v Hlavňovicích. Obec také 

požádala o dotaci z  programu 

Plánu národní obnovy na 

revitalizaci kulturního domu 

v Hlavňovicích. Doufám, že 

s dotacemi budeme úspěšní, 

abychom tyto projekty v letošním 

roce realizovali. V první polovině 

tohoto roku bude probíhat 

osazování nových dopravních 

značek dle nového pasportu 

komunikací. 

         starosta obce  

 

Z jednání zastupitelstva 

Od minulého vydání 

„Zpravodaje“ zasedalo obecní 

zastupitelstvo  21. 12. 2021 

  

OZ schválilo :  

- rozpočtové opatření obce 

Hlavňovice  na rok 2021 č. 11 

- rozpočet obce Hlavňovice na 

rok 2022 

 

- záměr obce odprodat pozemek 

p.č. 58/6 v k. ú. Pích 

- ceník za svoz komunálního 

odpadu pro podnikající fyzické a 

právnické osoby po uzavření 

smlouvy s obcí Hlavňovice 

- podání žádosti o dotaci na MMR 

– oprava povrchu komunikace 

Milínov – Radostice, do 

Národního plánu obnovy 2022 na 

revitalizaci kulturního domu 

Hlavňovice, žádost na Plzeňský 

kraj z programu PSOV a 

havarijního fondu PK na 

rekonstrukci vodovodu 

v Liběticích, 

- poskytnutí účelové dotace 

z rozpočtu obce Hlavňovice 

Plzeňskému kraji na zajištění 

dopravní obslužnosti ve výši 

26.730,- Kč 

- povolení uzavírky zvláštního 

užívání komunikací a povolení 

objížděk v rámci automobilové 

Rallye 30, Historic Vltava Rallye 

a 56. Rallye Šumava Klatovy dne 

7. 5. 2022, 

- plánovanou kalkulaci ceny vody 

pro rok 2022, zpracovanou 

správcem vodovodů, společností 

Aquašumava s.r.o. 

- přijetí dotací na obecní lesy od 

ministerstva zemědělství  ve výši 

175.476,-  Kč a od Plzeňského 

kraje ve výši 57.350,- Kč 

OZ rozhodlo:  

- o odprodeji pozemku p.č. 204/2 

v k. ú. Mokřany o výměře 187 

m2, který byl oddělen z pozemku 

p.č. 204/1 a původního pozemku 

p.č. 204/2, za cenu 7.480,- Kč. 

  

Příští jednání zastupitelstva 

obce je plánované na úterý  

29. března  2022 od 19,30 hod. 

v pohostinství „U Jelena“. 
 

 

 

Rubrika občanům 

V soboru 9. dubna 2022 od 8,00 – 

10,00 hod. proběhne u místního 

kulturního domu v Hlavňovicích 

sběr nebezpečného odpadu. 

Odpad přivážejte až v den svozu 

– bude se rovnou ukládat do 

kontejneru. 

 

Dne 11. května 2022  po dvouleté 

pauze pojedeme na tradiční 

zájezd pořádaný naší obcí do     

Českých     Budějovic      na  

„Hobby 2022“. Odjezd bude 

v 7,30 hod. z Hlavňovic. Přihlásit  

se můžete osobně nebo na  tel. 

376 588 142 do 5. 5. 2022. 

 

Dne 21. května  2022 se bude 

konat již 4. setkání rodáků, 

pamětníků a přátel bývalé obce 

Zámyšl. Bližší program bude 

upřesněn na plakátech a na 

webových stránkách  obce. 

 

Upozorňujeme také občany na 

povinnost úhrady poplatků za 

odvoz odpadů a poplatku za psy, 

a to do 31. března 2022. 

 

Pohostinství "U Jelena" 

Srdečně všechny zveme v sobotu 

2. 4. 2022 od 19,00 hodin do 

hospody  na zabijačku. K tanci a 

poslechu budou hrát Kůrovci. 

                              Jitka Horáková 

 

Myslivecký spolek Hlavňovice 

Vážení spoluobčané,  

opět uběhl další rok, který  však 

nebyl nijak bohatý na společenské 

akce, myslivecký spolek byl ale 

stále aktivní, například v pořádání 

honů. Doufáme, že v letošní 

sezóně bude vše probíhat tak, jak 

jsme zvyklí, včetně společného 

setkávání        při             různých   

příležitostech.   
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Jelikož se blíží doba prvních sečí 

luk, chtěl bych apelovat 

především na místní hospodáře a 

traktoristy a poprosit je, aby včas 

myslivce informovali o tom, kdy 

a kde mají v plánu sekat. Víme, 

že kvůli počasí je někdy složité 

sečení naplánovat, ale ochrana 

srnčat je pro nás důležitá. Každý 

jistě na nějakého myslivce 

z našeho spolku najde kontakt a 

my si informaci mezi sebou 

snadno předáme.   

Dále bych chtěl upozornit na to, 

že je nerozumné sypat staré ovoce 

a zeleninu podél cest, což láká 

zvěř, se kterou pak hrozí srážka.  

Děkuji za Vaši spolupráci. 

                       Vladimír Klíma ml.  

 

SDH Milínov 

 S příchodem jara i náš sbor 

začíná opět aktivně pracovat.  

V sobotu 19. 3. 2022 se muži ze 

zásahové jednotky pustili do 

první brigády pro obec – úklid 

„třešňovky“ na Cihelně. Velitel 

zásahové jednotky má v plánu 

pravidelně provádět školení pro 

členy JPOIII.    

Nejbližší akcí sboru je valná 

hromada, která je naplánovaná na 

2. 4. 2022 od 19.30 hod. 

v Hostinci U Jelena. Všechny 

členy srdečně zveme.  

Tradiční dětská maškarní besídka 

se letos připravuje v trochu 

netradičním čase, jako Májová 

maškarní besídka. Uskuteční se 

v neděli 1. 5. 2022 od 14.00 hod. 

taktéž v  Hostinci U Jelena. 

Těšíme se na všechny ratolesti, 

pro které bude připravená 

tombola, balónky i klasické 

soutěže.  

Po téměř dvouletém omezení se 

v letošním roce opět rozběhnou 

okrskové, vyřazovací i okresní 

kola hasičských soutěží, kterých 

se plánujeme zúčastnit. Pokud by 

měl někdo zájem se k nám přidat, 

může se přijít podívat po domluvě 

na naše cvičení.  

Všem přejeme krásné Velikonoce 

a bohatou pomlázku. 

                  Ing. Marta Netrvalová 

ZŠ a MŠ Hlavňovice 

Na začátku roku nás navštívili 

opět skvělí Tři králové v podání 

našich paních asistentek…:o). 

Vzhledem ke sněhovým 

podmínkám si děti z Mařenky 

udělaly zimní čtyřboj 

v tělocvičně…:o). S blížícím se 

masopustem přišla na řadu 

„hlavňovická zabijačka“ a 

maškarní bál v MŠ. ZŠ si kvůli 

proticoronavirovým opratřením 

užila masopust v jednotlivých 

odděleních ŠD. V pondělí 21. 2. u 

nás v ZŠ proběhla třídní recitační 

soutěž, ve které vítězné děti 

postoupily do kola školního, které 

se konalo následně v úterý 22. 2. 

Naši školní vítězové 1.roč. ( AKo, 

DŠtě), 2. roč. (EMe, JVo), 3. roč. 

(L.Cha)  naši školu pak 

reprezentovali 11.3. na 

okrskovém kole v Sušici. A to 

není všechno. Dvě děti  (AnKop a 

LuCham) postoupily do 

okresního kola do Klatov. Všem 

blahopřejeme…! 12. a 13. dubna 

nás čeká zápis do 1. roč. ZŠ. 

Přejeme všem krásné jaro a 

příjemné prožití velikonočních 

svátků.  

                      Mgr. Milan Matouš    

 

Zima u skautů 

I když nebyla letošní zima úplně 

bohatá na sníh, hlavňovičtí skauti 

si ji užili se vším všudy. Na konci 

ledna se konal tradiční Sjezd 

Zámyšle. Při těchto závodech se 

soutěžilo na bobech, na lyžích a 

někteří dokonce na snowboardu. 

V únoru jsme vyrazili na běžkách 

mimo jiné zdolat vrchol Černé 

hory a Polomu. Díky úžasnému 

počasí a skvělé partě to byly 

úžasné akce. Na konci zimy jsme 

ještě uspořádali u Keplů biatlon, 

na který dorazila i vskutku velká 

delegace ze Železné Rudy. 

Biatlonový pohár ale nakonec 

zůstal v domácím prostředí.                            

V současné době se ještě snažíme 

zapojovat do pomoci lidem z 

Ukrajiny sbírkou potřebných věcí.                                                        

                                 Eva Zýbková 

                                                                                  

Sportovně střelecký klub 

Poprvé v tomto roce bych všem 

příznivcům sportovní střelby 

jménem našeho Sportovně 

střeleckého klubu poděkoval za 

přízeň a návštěvy naší střelnice. 

Pro letošní rok jsme připravili 

zatím pět veřejných střeleckých 

soutěží. Podle možností a času 

naplánujeme další. Od 17.4. 

začínáme s brokovými tréninky 

každou neděli kromě uvedených 

závodů. Těšíme se na hojnou 

účast. Střelnice je otevřena pro 

širokou veřejnost, kde si každý i 

bez zbrojního průkazu může 

vyzkoušet ovládání různých 

druhů zbraní. Vše potřebné 

najdete na stránkách 

sskhlavnovice.cz  a na 

facebook.com/sskhlavnovice. 

                                  Jiří Mautner 
 

HC West Indian 

Jaro přichází, a to znamená jediné – 

zimní hokejová sezóna je u konce. 

Letošní sezónu jsme zakončili na 

pátém místě ze sedmi. Na prvním 

místě se umístila Blatná. Touto 

cestou bychom chtěli poděkovat 

obci Hlavňovice za finanční 

podporu našeho týmu. Dále 

bychom chtěli poděkovat všem 

fanouškům, kteří nás v průběhu 

sezóny přišli podpořit. Byli jste 

slyšet a bylo to super! Během 

jarních prázdnin jsme v rámci 

vzájemné spolupráce s naší obcí 

uspořádali pro občany veřejné 

bruslení, na které dorazilo více než 

padesát bruslařů od nejmenších 

špuntíků s hrazdičkami po 

milovníky hokeje, pro které byla 

vyhrazena část plochy. Děkujeme 

za návštěvu.      

                              Tomáš Kopelent 

Hospodaření v obecních lesích 

Příjmy 2021 

Prodej dřeva          1.336.982,90 Kč 

Dotace na lesy            256.444,-  Kč 

Výdaje 2021                                           
Pěstební činnost         54.216,75 Kč      

Pěstební práce             75.545,-   Kč  

Těžba                         305.080,-  Kč 

Správa lesa                  206.712,- Kč  

                                    Petr Blovský 

 


