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Obce Hlavňovice
Vychází nepravidelně * září 2022
Vážení spoluobčané,
v tomto zářijovém vydání Vás
chci informovat o probíhajících
projektech v naší obci.
V současné době se realizuje
oprava
povrchu
veřejného
prostranství u Kulturního domu
v Hlavňovicích, na který obec
získala dotaci od Plzeňského
kraje. Součástí opravy povrchu
bude
posílení
uzemnění
hromosvodu na KD. Dalším
projektem, na který obec získala
dotaci, je výměna vodovodního
potrubí v Milínově. V současné
době je podepsaná smlouva
s dodavatelem
a
vlastní
realizace je plánovaná na říjen.
V letošním
roce
bude
realizována také oprava povrchu
místní komunikace Milínov –
Radostice, včetně vybudování
třech
parkovacích
míst
v Radosticích. V současné době
také obec začala prodávat nové
pozemky
pro
výstavbu
rodinných domů v Milínově.
starosta obce
Z jednání zastupitelstva
Od
minulého
vydání
„Zpravodaje“ zasedalo obecní
zastupitelstvo 28. 6. 2022.
OZ schválilo :
- rozpočtové opatření obce
Hlavňovice na rok 2022 č. 4
propachtování
pozemku
k zemědělskému
obhospodařování p.č. 48/27
v k.ú. Pích za cenu 1.000,- Kč
za 1 ha/rok,

- záměr o odprodeji části
pozemku p.č. 90/10 v k.ú.
Milínov,
účetní
závěrku
obce
Hlavňovice za rok 2021
- účetní závěrku ZŠ a MŠ
Hlavňovice za rok 2021,
závěrečný
účet
obce
Hlavňovice za rok 2021 spolu se
Zprávou
o
výsledku
přezkoumání hospodaření
- aby zastupitelstvo obce
Hlavňovice mělo pro příští
volební období 9 členů
- Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s.
o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o
umístění stavby Milínov, KT,
obec-přeložka NN,
- „Smlouvu s ČEZ Distribuce
a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti“ Radostice, KT, čp.
4-NN,
-„Smlouvu s ČEZ Distribuce
a.s. o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o
umístění stavby“ Zámyšl, KT,
p.č. 131/3 – NN,
- „Smlouvu s ČEZ Distribuce
a.s. o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o
umístění stavby“Javoříčko, KT,
p.č. 17/1 -NN,
- finanční příspěvek SDH
Milínov na pořádání dětského
divadla ve výši 3.000,- Kč
- opravu povrchu místní
komunikace Milínov-Radostice,
opravu
povrchu
veřejného
prostranství u KD, opravu
podlahy v MŠ a opravu
vodovodu v Milínově,
nového
provozovatele
webových stránek obce

společnost ŠumavaNet s.r.o.
- přijetí dotací od Plzeňského
kraje z programu PSOV na
„Opravu povrchu veřejného
prostranství u KD Hlavňovice
ve
výši
400.000,Kč,
z havarijního fondu na „nutnou
výměnu vodovodu Milínov“ ve
výši 200.000,- Kč a na lesy ve
výši 34.230,- Kč,
- podání žádosti o změnu č. 3
Územního
plánu
obce
Hlavňovice
OZ rozhodlo:
-o odprodeji pozemků pro
výstavbu rodinných domů p. č.
70/3, č. 71/2, č. 71/3, č. 72/1, č.
72/2, č. 72/3, č. 72/4, vše v k.ú.
Milínov za cenu 500,- Kč za 1
m2 plus platná sazba DPH
- o odprodeji pozemků p.č.
114/1, č. 114/4, č. 113/3, č.
122/1, č. 122/2, č. 122/3, č.
122/4, č. 122/5 vše v k.ú.
Častonice za cenu 20,- Kč za 1
m2
- o odkoupení pozemku p.č. 44
v k.ú. Častonice za cenu 20,- Kč
za 1 m2,
Příští jednání zastupitelstva
obce je plánované na úterý
20. září 2022 od 19,30 hodin
v pohostinství „U Jelena“.
Vítáme nové občánky
v naší obci
Viktorku Chalupskou
ze Suché
Františka Urbana
z Horního Staňkova
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Rubrika občanům
V soboru 8. října 2022 od 8 -10
hod. proběhne u místního
kulturního domu v Hlavňovicích
sběr nebezpečného odpadu.
Odpad přivážejte až v den
svozu, bude se rovnou ukládat
do kontejneru.
Ve dnech od 24. 9. do 9. 10.
2022 proběhnou odečty vody.
Uživatelé vodoměrů, kteří zde
nežijí trvale, se mohou obrátit
na tel. 606602923 a domluvit si
takto termín odečtu.
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se
budou
konat
volby
do
zastupitelstev obcí, a to v pátek
14,00 – 22,00 hodin a v sobotu
od 8,00 – 14,00 hodin. Do
letošních voleb se v naší obci
přihlásili jednotliví kandidáti a
dvě devítičlenná sdružení, proto
Vás prosíme, abyste se důkladně
seznámili
s pokyny
k vyplňování volebních lístků.
Farnost Hlavňovice
V uplynulých dnech probíhala
v místním kostele sv. Jana
Nepomuckého
rekonstrukce
elektroinstalace. Dne 28. září od
8,00 hodin plánujeme celkový
úklid kostela po řemeslnících,
kterého se může zúčastnit
každý, kdo má chuť a čas. Bližší
informace na tel. 721 303 429.
Zároveň všechny srdečně zveme
na slavnostní poutní mši
v neděli 2. října od 8,30
v kostele.
Pavel Veselý
Pozvánka
Místní chovatelé koní Vás
srdečně zvou 24. 9. 2022 na
odpoledne s koňmi na hřišti
v Hlavňovicích. Akce začíná od
15 hodin, kdy budete mít
možnost se svézt v kočáře nebo

v sedle,
či
budete
moci
zhlédnout ukázku zápřahu koní
v žebřiňáku. Od 16 hodin je
připravena ukázka Norik show.
Občerstvení na místě zajištěno.
za místní chovatele
Ing.Marta Netrvalová
SDH Milínov
Letní období pro nás bylo
konečně trochu akčnější. 16.8.
jsme uklízeli hasičárnu a
grilovali. Po dlouhé době to byla
větší akce, kde se sešla většina
aktivních hasičů. 6.8. jsme se
zúčastnili Memoriálu Václava
Nováčka v Číhani. Útok se
skládal z přeplavání požární
nádrže na raftu a požárního
útoku s nasátím z nádrže. Pro
nás naprostá novinka. Po delším
boji se nám útok přeci jen
podařilo dokončit, což pro nás
byla nová velká zkušenost.
V sobotu 10.9. jsme pořádali
exkurzi na letiště Václava Havla
v Praze a Solvayových lomů.
Hasiči na letišti nám ukázali
všechnu svoji techniku a v akci
předvedli
letištní
speciál.
V lomu jsme se svezli důlním
vláčkem a navštívili štolu. Výlet
jsme
zakončili
v příjemné
restauraci
v Srbsku.
Další plánovanou akcí je
hudebně
pohybový
pořad
Culinka a tancohrátky. Akce
proběhne 9.10. od 15:30 v KD
U Jelena. Tímto zveme všechny
děti,
rodiče
i
rodinné
příslušníky.
Ing. Marta Netrvalová
Zahájení školního roku
Nový školní rok jsme tradičně
zahájili před naší školou. Děti a
rodiče jsme přivítali s panem
starostou, kterému bylo také
poděkováno za rekostrukci
podlahy v MŠ a novou část
chodníku
před ZŠ.
Do

mateřské
školy
„Jeníčci“
nastupuje v září
20 dětí,
„Mařenka“ má 13 dětí. Postupně
během školního roku
se mateřská školka naplní téměř
do plné kapacity. V základní
škole nastoupilo do 1. třídy 19
prvňáčků, 2. třída má 18 dětí a
3. třída 18 dětí. Letos tedy
navštěvuje ZŠ 55 žáků. V říjnu
bychom chtěli rozjet zájmové
kroužky,
které
povedou
především naše milé paní
vychovatelky. Všem přejeme
hezký a úspěšný školní rok
2022/2023.
Mgr. Milan Matouš
Hlavňovičtí skauti
Naše skautské léto bylo opět
velmi pestré. Na začátku
července jsme vyrazili splouvat
Lužnici, ze které jsme si přivezli
spoustu krásných zážitků. Na
tábor jsme se opět vydali na 14
dnů k Vacovu. První část tábora
byla pouze pro starší děti, které
se po týdnu vypravily na puťák
okolím Lipna. Během tohoto
druhého týdne se ti mladší
seznamovali v rámci etapové
hry se skautskou historií. Tábor
jsme poté zakončili všichni
společně u slavnostního ohně.
Poslední víkend v srpnu jsme
oslavili 10 let existence našeho
oddílu. Na hřišti byla připravena
různá stanoviště pro děti a večer
zahrály v KD kapely Epydemye
a Memento. Byla to velmi
zdařilá akce. Na začátku září se
ještě nějací naši členové
vypravili na kolech za vínem na
jižní
Moravu.
Nyní
už
připravujeme program na nový
skautský rok. Je nás necelých 60
členů, což je úžasné. Pravidelné
schůzky se rozběhnou v půlce
září a děti jsou rozděleny do 5
družinek – Veverky, Fialky,
Pomněnky, Bizoni a nejstarší
Stébla trávy.
Eva Zýbková

