Obce Hlavňovice
Vychází nepravidelně * červen 2022
Úvodem
Z jednání zastupitelstva
č. IV-12-0018822/2/VB mezi
Od minulého vydání
obcí Hlavňovice a ČEZ
"Zpravodaje" zasedalo
Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo 29.3.2022
405 02 Děčín
* uhrazení nákladů na provoz
úvodem mého příspěvku * zastupitelstvo schválilo:
školního
autobusu
obci
v tomto červnovém vydání *
propachtování pozemků Velhartice za rok 2021
Zpravodaje se musím zmínit o k zeměd.
obhospodařování, * Veřejnoprávní smlouvu mezi
nadměrném odběru pitné vody část pozemku p.č. 58/7 v k.ú. obcí Hlavňovice a Oblastní
z obecního
vodovodu. Pích o výměře 1 512 m2 za charitou Sušice o poskytnutí
V současné době jsme řešili cenu 1 000,- Kč za 1 ha a rok, dotace z rozpočtu obce ve výši
v některých
osadách celkem 151,- Kč a pozemku 30 000,- Kč na její činnost v
nedostatek vody. Zjistili jsme, p.č. 82/1 o výměře 9 549 m2 roce 2022
že někteří obyvatelé si zcela za cenu 1 000,- Kč za 1 ha a * finanční příspěvek Sportovně
nekontrolovaně
napustili rok, celkem 955,- Kč, v k.ú. střeleckému klubu ve výši
bazény na svých zahradách. Pích na dobu 5 let
10 000,- Kč
Jednorázový odběr pitné vody *
příspěvek
propachtování pozemku *finanční
o objemu několika metrů k zeměd.
obhospodařování skautskému oddílu Poutníci
kubických nutně vede k tomu, pozemku p.č. 56/1 v k.ú. Pích Hlavňovice,
na
pořádání
že dojde voda v rezervoáru a o výměře 35 661 m2 za cenu 1 kulturní akce ve výši 20 000,také ve studních, které mají 000,- Kč za 1 ha a rok, celkem Kč
omezenou
kapacitu. 3 566,- Kč, na dobu 5 let
* finanční příspěvek na
Upozorňuji všechny obyvatele * rozpočtového opatření obce sportovní činnost – silový
naší obce, že zalévat zahrádky, Hlavňovice na rok 2022 č. 1
trojboj ve výši 10 000,- Kč
mýt auta, napouštět bazény * hospodaření ZŠ a MŠ * záměr obce Hlavňovice
pitnou vodou je zakázáno. A to Hlavňovice,
hospodářský odprodat pozemkové parcely
nejen v naší obci, ale i v celé výsledek a inventarizační pro výstavbu rodin. domů : p.č.
republice.
70/1 o výměře 1 000 m2; 70/2
zprávu za rok 2021
Dále se musím zmínit o * rozdělení hospodářského o výměře 943 m2; 70/3 o
nešvaru poslední doby, kdy výsledku ZŠ a MŠ Hlavňovice výměře 950 m2; 71/1 o výměře
někteří rodiče, když doprovází za rok 2021 do fondů
958 m2; 71/2 o výměře 962
děti do ZŠ a MŠ, vodí do * inventarizační zprávu obce m2; 71/3 o výměře 899 m2;
oploceného prostoru před Hlavňovice za rok 2021
72/1 o výměře 957 m2; 72/2 o
školou nebo školkou svoje psy. * zahájení řízení na vydání výměře 1 306 m2; 72/3 o
Tímto Vás všechny žádám, opatření obecné povahy, jehož výměře 1 007 m2; 72/4 o
abyste nevodili psy do těchto předmětem je opatření o výměře 1 303 m2 v k.ú.
míst
z bezpečnostních
a stavební uzávěře v obci Milínov za kupní cenu 500,hygienických důvodů.
Hlavňovice, katastrální území Kč za 1 m2 plus základní
Závěrem chci popřát dětem Milínov na pozemcích p.č. sazba DPH.
hezké, slunečné a dlouhé 129/1;129/5;129/6;129/7;195/2
*
uvolnění
finančních
prázdniny a všem ostatním *„Smlouvu o budoucí smlouvě prostředků rozpočtu obce na
pěkné dovolené.
zřízení věcného břemene a případné výdaje spojené s
dohodu o umístění stavby uprchlíky z Ukrajiny ve výši
starosta obce
Libětice, KT, č.p. 24/26 – NN“ 40 000,- Kč
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Příští zasedání zastupitelstva
obce je plánované na úterý
28.6. 2022 od 20,00 hodin
v restauraci „U Jelena”
Podrobnější informace
o plánovaném zasedání získáte
na vývěskách obce v
jednotlivých osadách.
Rubrika občanům
* Koncem září se uskuteční
volby
do
obecního
zastupitelstva.
Případní
zájemci si mohou materiály
pro podávání kandidátních
listin vyzvednout na obecním
úřadě. Termín pro podávání
kandidátních listin je do 19.7.
2022 na MěÚ v Sušici.
* Na obecním úřadu si můžete
koupit knihu „Zámyšl a okolí“
(Častonice,Čeletice, Javoříčko,
Zvíkov) – historie a současnost
* Začátkem letošního roku
vyšla nová kniha „Bejvávalo
na Šumavě – smutno a veselo“
od autorky Lucie Oudové
(Trojanové). Protože již byla
vyprodána, dne 23.6. 2022
bude dotisk publikace
* Obdrželi jsme poděkování od
Zuzany
Mautnerové
ze
Zámyšle za finanční příspěvek
na její činnost. Reprezentuje
nejen naši obec, ale i celou
Českou republiku v silovém
trojboji (mrtvý tah, tlak na
lavičce, dřep). Na podzim si
z Polska přivezla titul mistryně
světa v mrtvém tahu (120kg) a
titul mistryně světa v tlaku na
lavičce (52,5 kg). V dubnu
byla na mistrovství ČR a SR
na Slovensku. Se zvednutými
60kg se zapsala novým
národním rekordem a zlatou
medailí v dřepu. I zde byl
zapsán
národní
rekord.
Výkony Zuzce zajistily třetí
místo v absolutním hodnocení
juniorek. 29.6. 2022 bude

bojovat o další titul, a to na
mistrovství Evropy v trojboji.
Gratulujeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů.
ZŠ a MŠ Hlavňovice
V měsíci dubnu proběhl
zápis do ZŠ, kam dorazilo 21
dětí, 3 z nich požádaly o
odklad …takže budoucí 1. roč.
by mohl mít 18 žáků.
V květnu jsme měli zápis do
MŠ, kam dorazilo 13 dětí.
Takže v příštím školním roce
bude dětí v MŠ opět velký
počet v obou našich školkách.
11. 5. 2022 se na
hlavňovickém hřišti sešly
maminky, babičky… aby
společně s dětmi oslavily Den
matek. Učitelky pro děti a
maminky připravily stanoviště
na kterých plnily úkoly.
20. 5. jsme oslavili světový
den včel, děti ZŠ vyráběly svůj
vlastní úl i včelky a i jsme si
pozvali pana Kopačku, který
nám udělal besedu – „Jak
včelky pracují“
31.5. jsme konečně mohli
zažít školní výlet. Letos jsme
vyrazili do Plzně.
MŠ a 1. ročník do WestParku
za indiány a kovboji , 2. a 3.
ročník do Techmanie.
Na den dětí nás pozvala ZŠ
Velhartice na Pohádkový les.
Moc za pozvání děkujeme,
bylo to skvělé dopoledne v lese
a na hřišti.
V červnu
také
končí
plavecká výuka 3. ročníku
v sušickém bazénu.
Přejeme Vám všem hezké
léto …:o)
Mgr. Milan Matouš

Poutníci
Duben a květen se u nás nesl
v duchu skautských závodů.
Dvě naše družiny mladších

skautů se zúčastnily krajského
kola v Dobřanech, na kterém
obsadily úžasné 4. a 5. místo.
Za celý náš oddíl bych všechny
ráda pozvala na oslavu 10 let
skautingu
v Hlavňovicích,
která proběhne 27. 8. 2022. Od
14 hodin bude pro děti připraven
program na hřišti a v lese a od
19
hodin
zahraje
v KD
Hlavňovice folková kapela
EPYDEMYE. Tímto chci také
poděkovat hlavňovické obci za
finanční příspěvek na tento
koncert. Všichni jste srdečně
zváni!
Přeji všem prosluněné léto plné
zážitků.
Eva Zýbková

SDH Milínov
1.května jsme uspořádali
májovou maškarní besídku pro
děti. Kromě čarodějnic a
čarodějů se sešla i spousta
pohádkových
postav
a
nadpřirozených bytostí (celkem
66 dětí) a tak se akce velmi
vydařila.
K poslechu
nám
tradičně zahrál pan Matouš
s dcerami, za což velmi
děkujeme.
Po
dlouhé
době
první
společenská akce pro dospělé
byla pouťová zábava. Účast
nebyla zrovna velká, ale
doufáme, že se všichni bavili.
V sobotu
28.5.
jsme
se
zúčastnili okrskové soutěže
v Nemilkově. Ženy vybojovaly
1. místo. Muži i přes
komplikace při štafetě ukázali
bojovného ducha a přes
neklasifikovaný první rozběh
sestavili rychle náhradní štafetu.
Součet časů požárního útoku a
druhé štafety je umístil na
krásné 6. místo.
Všem přejeme klidný konec
školního roku a pohodové léto.
Za SDH Milínov
Ing. Marta Netrvalová

Obce Hlavňovice
Vychází nepravidelně * červen 2022

