Zpravodaj č.I
Obce Hlavatce
Vážení spoluobčané, obdrželi jste první vydání zpravodaje, ve kterém bychom chtěli informovat o dění v
našich obcích, o činnosti jednotlivých sdružení a organizací a o dalších důležitých pracovních i kulturních
akcích.
Nyní Vás seznámím s tím nejdůležitějším, co se nám podařilo uskutečnit v roce 2013 a co nás čeká v příštím
roce. Jedním z nejdůležitějších úkolů v tomto roce bylo využití prostoru na pozemku bývalého č.p.4 v
Hlavatcích“ Špačkárny“, který se podařilo bezúplatně získat od ÚZSVM. Na základě vypracované studie byl
pozemek rozdělen na tři stavební parcely, které jsou určeny k prodeji a jeden pozemek, který zůstane v
majetku obce a na němž bude vybudována veškerá infrastruktura (komunikace, vodovod, kanalizace, veř.
osvětlení, elektřina) pro tyto stavební parcely. Další poměrně velkou akcí bylo vybudování nové
komunikace k novostavbám v prostoru za budovou pošty. Jak všichni víte, v létě postihly naše obce
povodně. Hlavně v Hlavatcích došlo z důvodu selhání a nepropustnosti kanalizace ke značným škodám na
majetku obce. Proběhla generální oprava kanalizace a chodníku před budovou pošty. Rovněž při
červencovém krupobití, které zasáhlo nejen soukromé majetky, ale byly značně poškozeny střechy na
obecních budovách. V současné době probíhá výměna krytiny na střeše kulturního domu v Hlavatcích.
Následně budou opraveny i ostatní obecní budovy. Ve Vyhnanicích byla vybudována nová pergola při
budově místního klubu.
V příštím roce bude provedena oprava kaple v Debrníku. Jedná se o kompletní opravu celé věžičky, krovu a
zřejmě i části stopu kaple. V obci Vyhnanice bude nutné dokončit opravy střešních krytin na budovách.
Další větší akcí bude nová fasáda na kulturním domě včetně výměny všech oken. Dále se budeme snažit
provést odklonění (vody) z východní strany obce (Vrše) kanalizací tak, abychom ji odvedli mimo obec. Tím
by se podstatně snížil průtok vody středem obce. Rovněž v obci Debrník se budeme snažit o snížení průtoku
dešťové vody obcí.

Jaroslav Boháč, starosta obce

Komentář FV k hospodaření obce
Je to asi poprvé, kdy se výsledky hospodaření obce dostávají v této podobě do rukou tak veliké skupině
občanů, jakou představují čtenáři prvního čísla obecního zpravodaje. Dovolte nám několik slov, která
poodkryjí, co se za čísly v tabulce skrývá.
Všechna data do roku 2012 jsou z auditovaného obecního účetnictví, tak jak bylo v jednotlivých letech
uzavřeno. Za rok 2013 je zde pouze 10 měsíců, ale do konce roku by nemělo dojít k zásadnějšímu posunu.
Rok 2014 představuje první návrh rozpočtu.
Skutečnost: (Kč)
Příjmy
z toho dotace
Výdaje
Hospodářský výsledek
stav na účtech k 1.1.

2010
10 585 018
4 186 226
10 035 791
549 226
3 275 427

2011
5 973 116
175 816
5 056 986
916 129
3 824 653

stav na účtech k 31.12.
Rozdíl

3 824 653
549 226

4 740 783
916 129

1

2013 k
30.10.2013
6 824 652
921 135
5 178 221
1 646 431
4 483 381
Pozor 2013 k 31.10.
4 483 381 .
6 129 812
-257 401
1 646 431

2012
6 231 017
439 440
6 488 419
-257 401
4 740 783

rozpočet 2014
6 527 771
698 785
7 961 000
-1 433 229

-1 433 229

Nyní souhrnně okomentujeme výše uvedené pětileté období bez mimořádných akcí:


Příjmy obvykle dosahují 6 mil.,z toho:
 4,5mil. je podíl obce na daňových příjmech státu
 0,9mil příjem z obecních lesů
 0,6mil jsou různé poplatky a nájmy např. vodné stočné, nájem pozemků apod.
 Výdaje bývají vynaloženy ve výši 5,8 mil., z toho:
 1,15 mil. jsou náklady na činnost místní zprávy
 0,6 mil. lesy
 0,7 investiční činnost
 0,5 mil péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
 0,5 činnost obecního zastupitelstva
 0,5 opravy a údržba obecních budov
 0,3 odpady
 0,3 vodovod,
 0,2 veřejné osvětlení
 0,6 mil je rozděleno na drobné příspěvky na podporu činnosti spolků a org.služby a podporu
občanů
Z tohoto obecného komentáře se liší nejvíce rok 2010, kdy byla proúčtována dotace na rekonstrukci
budovy školy. Hospodaření v tomto objektu je každoročně vyhodnocováno a poslední zprávě FV bylo
hodnoceno takto:
„Člen OZ a FV:Radek Novotný seznámil přítomné s analýzou FV, zabývající se hospodařením
v Multifunkčním objektu- škola, a její metodikou s těmito závěry:
Výsledek hospodaření v roce 2012 je kladný 9 986 Kč přesto je horší než v roce 2011, to je dáno nižšími
příjmy cca o 17 tis.Kč.“
Dotace v ostatních letech jsou spojené s investiční činností, kdy snahou OZ je, aby na každou investičně
vynaloženou korunu připadla vždy 1 koruna dotační.
Jak je patrné, obec hospodaří pravidelně s pozitivním hospodářským výsledkem, pouze ve výjimečných
případech bývá toto pravidlo porušeno.
Na posledním veřejném OZ 31.10.2013 zasedání byl schválen plán investic na rok 2014 v tomto znění:
(1) Kaplička Debrník…………….…650.000,-Kč přesun z roku 2013
(2) Rekonstrukce KD Hlavatce….1.000.000,-Kč(okna, Fasáda, kolaudace)
(3) Dobudování Infrastruktury ve Špačkárně, dle studie 2013-…….400.000,-Kč
(4) Zadání projektu rekonstrukce Obecního úřadu: ……50.000,-Kč
(5) Oplocení objektu MŠ………….400.000,-Kč
Po zapracování těchto položek do rozpočtu vychází rozpočet jako deficitní. Lze však předpokládat, že rozdíl
ve vynaložených nákladech a příjmech nebude tak velký, protože část investic bude kryta dotací. (tu nelze
rozpočtovat). Zároveň se může stát, že některá z investičních akcí nebude dokončena, tedy výdaje v roce
2014 nedosáhnou rozpočtované výše.
Obvykle je rozpočet tvořen velkoryse, na straně výdajů a opatrně na straně příjmů. Dokladem toho je
pravidelný přírůstek na obecním účtu.
Snahou obecního zastupitelstva je prostřednictvím rozpočtu podpořit veškerou spolkovou činnost v obci,
kde to lze nabídkou služeb a obecního majetku. Služby obce se snažíme nabídnout občanům za přijatelné
ceny a přitom se chovat jako zodpovědný hospodář.
Vojtěch Říha předseda FV
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Několik statistických dat o občanech:
Letos máme několik jubilantů, kterým bychom chtěli popřát pevné zdraví a mnoho štěstí:
Mária Hrdličková 70 let
Marie Vaňková 70 let
Václav Cícha
70 let
Věra Bučínská 70 let
Marie Košnerová 85 let
Marie Šimáková 90 let
Nejstaršími občany naší obce jsou z žen: Helena Hejtmánková 93 let a z mužů: Jaroslav Hejný 86 let.
Celkový počet obyvatel v letošním roce činí 360. V naší obci se narodily 4 děti (Veronika Kubíčková,
Antonín Pánek, Adéla Vadová, Natálie Borges).
V tomto roce nás opustil Jan Dvořák čp.3

Hlavatečtí myslivci

Myslivecké sdružení „RYTÍŘ“ Hlavatce má v současné době 32 členů. Z tohoto počtu je 20 členů žijících
trvale v Hlavatcích nebo přilehlých osadách a 12 členů má trvalé bydliště mimo region Hlavatce. Většina
z nich vlastní různé rekreační nemovitosti, kde tráví volný čas a to jim umožňuje aktivně se podílet na
činnosti mysliveckého sdružení.
Myslivecké sdružení vykonává právo myslivosti na ploše 1501ha, kterou má pronajatou od honebního
společenstva Hlavatce, což je společenstvo vlastníků pozemků. V tomto roce byla uzavřena nájemní
smlouva na dalších 10 let, to znamená do roku 2023. Většinu plochy představují pole a pouze malá část
jsou lesy a vodní plochy.
Pokud se týká vlastní myslivosti, může se současným myslivcům jenom zdát o dobách hojnosti drobné
zvěře. V posledních deseti a více letech se v naší honitbě prakticky neloví volně žijící drobná zvěř, protože
její výskyt je spíše vzácností. Loví se drobná zvěř uměle odchovaná, a to kachna divoká a bažant. To
umožňuje uspořádání několika společných honů, protože bez umělého odchovu drobné zvěře by společné
hony na drobnou zvěř v této lokalitě prakticky nebyly a nebyla by ani možnost se na takovýchto akcích
setkávat.
Určitou možnost společného lovu představují naháňky na černou zvěř, ale protože na ploše honitby je
poměrně málo lesů a lesní pozemky vyjma „Borku“ a „Kužele“ tvoří okraje lesů, pořádají se naháňky na
černou výjimečně. Odlov černé zvěře se provádí hlavně individuálním odlovem „na čekané“.
To, kde se myslivci nejčastěji scházejí, jsou brigády, protože je nutno pečovat o majetek mysliveckého
sdružení (klubovna a její okolí, péče o krmná zařízení včetně zakrmování v zimním období a opravy
ostatního zařízení jako posedy, kazatelny apod.). Mnoho času je třeba na odchov kachen a bažantů,
přípravu honů na kachny, apod. Vzhledem k počtu odpracovaných hodin ročně v porovnání s časem
věnovaným společnému lovu je možno myslivce v Hlavatcích nazvat „ozbrojenými brigádníky“.
Pokud se týká kulturní činnosti, je hlavní kulturní akcí myslivecký ples, který je pořádán každoročně a
těší se velkému zájmu, zejména díky atraktivní tombole s velkým podílem zvěřiny. Myslivecké sdružení také
nabízí všem zájemcům Hlavateckým i z přilehlých osad Vyhnanice a Debrník pronájem klubovny k pořádání
různých soukromých oslav (svatby, narozeniny apod.) a každým rokem je myslivecká klubovna několikrát
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takto využita. Důležité je zdůraznit, že na dosahovaných výsledcích má veliký podíl dobrá myslivecká parta,
kde i přes občasné problémy panují přátelské a kolegiální vztahy, což není v současné době samozřejmostí.
Díky těmto vztahům se daří udržovat veškerou činnost na dobré úrovni a v některých oblastech ji i
zdokonalovat a rozvíjet.
To vše dává předpoklady pro úspěšnou činnost mysliveckého sdružení „RYTÍŘ“ Hlavatce i v následujících
časech.
Smrž Josef, předseda MS

Mateřská škola
Mateřská škola v Hlavatcích je jediným školským zařízením pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí.
Vzdělávání se uskutečňuje dle Rámcového vzdělávacího programu učitelkami Danou Veseckou a Ing. Věrou
Kostečkovou. Stravování je zajišťováno dovážením z MŠ Želeč, o výdej stravy a úklid se stará paní Marta
Marunová. V současné době je kapacita MŠ zcela naplněna (28 dětí). Do MŠ docházejí děti ze šesti obcí.
Do běžného denního provozu jsou zařazovány chvilky s angličtinou, individuální logopedická cvičení,
pohádková dopoledne s paní Pokorovou. Spolupracujeme s MŠ a ZŠ Želeč -navštěvujeme společně
dohodnuté hudební programy, loutková, divadelní představení. V letošním školním roce dojíždí do naší MŠ
taneční mistr Pavlína Véle z taneční školy ATAK a dále lektorka paní Šebková ze společnosti "Vzdělané děti".
Na závěr nesmíme zapomenout, že současný pohodlný provoz v MŠ je možný díky nákladným stavebním
úpravám budovy v minulých letech. K zajištění bezpečnosti zbývá dořešit dokončení oplocení zahrady.
Dana Vesecká, učitelka MŠ

Střípky z farnosti
Naše farnost je připomínána již v roce 1354, kostel sv. Ondřeje je však ještě starší. Z doby gotiky se
dochovala čelní část chrámu – presbytář, kde je umístěn hlavní oltář. Kostel sv. Ondřeje byl stavěn v době
panování Karla IV, v době založení první university ve střední Evropě (r. 1348). Byla to doba rozkvětu
českých zemí, ač v ostatních částech Evropy řádil černý mor a v důsledku katastrofální neúrody i hladomor.
Naši předkové po staletí kostel opravovali a pečovali o něj. Hlavní loď kostela byla přistavena v polovině 18.
století a věž ve 2. polovině 19. století, neboť původní shořela po zásahu blesku. Jeden ze zvonů byl v 1.
světové válce zabaven pro válečné účely, poté však nahrazen novým.
I my současníci usilujeme o budování farnosti jako společenství, ke kterému patří mimo jiné péče o budovu
chrámu. V letošním roce probíhá rekonstrukce, na kterou navazuje úsilí z minulých let, kdy byla nově
položena střešní krytina a opravena věž. Letos byla obnovena fasáda, bortící se vnější prvky kostela, vnitřní
omítky, malby, elektroinstalace, proveden úklid půdy a ošetření krovu.
Velký dík patří obci Hlavatce za finanční příspěvky na rekonstrukci kostela, opravu obvodové zdi a péči o
pozemek kolem kostela, který je bývalým hřbitovem.
Opravený kostel vždy dobře reprezentuje svou obec a své obyvatele a je přitažlivým turistickým objektem,
což se projevuje především v létě, kdy řada výletníků zavítá do kostela a vyslechne si výklad o historii i
současnosti. Také se zde loučíme s našimi zemřelými a vzpomínáme na ně nejen v listopadových dnech, ale
i během roku, kdy lidé dávají sloužit bohoslužby jako vzpomínku a modlitbu za své blízké. Několikrát za rok
je sloužena mše za obyvatele Hlavatec a okolí.
Snažíme se otevřít kostel i pro ty, kdo běžně na bohoslužby nezavítají. Je pravda, že tady máme vůči
veřejnosti dluh, pokud by měl někdo nápad, jak dál, může se ozvat: hejna.pavla@seznam.cz nebo při
osobním kontaktu.
Z našich dalších aktivit jsou to společné výlety do Alp, účast dětí a mládeže na vikariátních setkáních, Noc
kostelů, vlastními silami vedené večery o víře, flétnové koncerty, tříkrálové koledování a sponzorování
dítěte z Indie, které jemu i jeho blízkým zvýší šance na důstojný život. Farníci také přispívají svými sbírkami
na provoz kostela a na různé charitativní účely. Kontakty: P. Metoděj Kozubík, 776 017 644, 381 213 638,email: farnostbechyne@atlas.cz,
Pavla Hejná, kostelnice, tel. 734 358 660, 381 591 036.
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TJ Jiskra Hlavatce
TJ Jiskra Hlavatce nepatří k nejstarším spolkům v obci, neboť byla založena roku 1984 za pomoci
Okresního výboru ČSTV. Přesto se nechá zařadit mezi ty nejvíce činné. Těžištěm naší práce je: pravidelné
cvičení dětí školního věku každý čtvrtek, předškolních dětí a rodičů každou středu. Pravidelně se také
scházejí dospělí u stolního tenisu a břišních tanců. V nepravidelných cyklech se daří organizovat tancování
pro děti popř. florbal. Během roku pořádáme akce pro členy i veřejnost tak, abychom naši činnost
zatraktivnili. Jedná se o lyžování - České Žleby, plavání bazén -ČB, poslední cvičení na ukončení školního
roku, vaření v přírodě, pouštění draků, dušičkový závod a Vánoční cvičení. V dřívějších letech jsme se
aktivně podíleli na organizaci akcí-okresního, krajského i republikového formátu. Jako jsou soutěž mládeže
v přírodě „Medvědí stezka“, krajské a okresní srazy mládeže: Mladá Vožice, KOMORA, Mikulášský běh atd.
V letošním roce proběhla výroční valná hromada – volební, která se koná jednou za 4 roky. Proběhla
volba 5 členného předsednictva, byli zvoleni: Martin Smrž, Martina Kmošková, Petra Kostečková, Vojtěch
Říha a Jaroslav Pánek. Doprovodný program této akce tvořila tělocvičná akademie. Jako první se nám
představili rodiče s dětmi, dále následovala děvčata s moderním tancem, ženy zatančili břišní tanec a na
konec sami cvičitelé předvedli originální sestavu. Ze zajímavých akcí letošního roku stojí jistě za zmínku
podíl TJ na pořádání dětského dne a výlet do Hopsária v Českých Budějovicích, kde se hlavně děti pořádně
vyřádily. Zatím poslední letošní akcí, kterou jsme uskutečnili, byl 27/10 dušičkový závod. V kategorii
předškolní děti závodilo 24 účastníků s doprovodem. V kategorii dospělých 3 muži a 4 ženy.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Předškoláci
Žáci
Dorost
Dospělí

28
12
0
35

22
12
0
37

23
12
0
37

31
15
0
36

34
17
1
41

34
17
2
43

Z toho cvičitelé

10
75

10
71

10
72

13
82

13
93

13
96

CELKEM

Jak vidíte z přehledu členské základny, předškoláci spolu s rodiči tvoří nejsilnější část a jsou zároveň
důvodem nárůstu členské základny jako celku. To co nám chybí, jsou cvičitelé. Počet 13 není malý, ale
většina z nás je pracovně vytížena, takže tento počet je limitujícím faktorem možností dalšího rozvoje
činnosti TJ. Všem patří dík za jejich obětavou práci.

Vojtěch Říha, předseda TJ Jiskra Hlavatce

5

Sbor dobrovolných hasičů Hlavatce

Členská základna našeho SDH eviduje 114 členů, z toho 53 mužů, 6 mladších mužů do 18 let věku,
27 žen, z toho ženy do 18 let věku 2, 26 dětí od 3 let do 15 let.
Muži a ženy se pravidelně zúčastňují okrskových soutěží, děti mají své kategorie soutěže, ve kterých se
pravidelně reprezentují.
V letošním roce byla účast na těchto dětských soutěží:
 květen 2013 Florián Bechyně – přípravka 1. místo
- mladší žáci 6. místo
 květen 2013 okresní kolo Plamen Tábor – přípravka 4. místo
- mladší žáci 6. místo
 červenec 2013 o pohár starosty obce Slapy – přípravka 3. místo
 září 2013 o pohár starosty města Tábora – mladší žáci 5. místo
 září 2013 memoriál J. Žahoura Veselí nad Lužnicí – přípravka 3. místo
- mladší žáci 4. místo
 říjen 2013 podzimní kolo okresní soutěže Plamen, Šelemberk u Mladé Vožice -přípravka 6. místo
-1 družstvo mladší žáci 4. místo
-2 družstvo mladší žáci 10. místo,
v tomto družstvu jsou někteří členové, kteří ještě navštěvují mateřskou školku
Kategorie družstev je rozdělena dle věku dětí. Starší žáci 11 let – 15 let, mladší žáci 6 let – 10 let, přípravka 3
let – 6 let.
Vedoucí dětí:
hlavní vedoucí - Kmošková Martina
vedoucí : Boháč Josef, Vaňková Jana, Kmošek Miroslav, Čápová Klára, Sochorová Martina
asistent Kmošková Bára
Těmto vedoucím patří poděkování za jejich práci s dětmi, současně dalším členům sboru a rodičům dětí,
kteří pomáhají s přípravou a dopravou dětí na soutěže.
V letošním roce byl zakoupen Obecním úřadem Hlavatce nákladní přívěs za osobní automobil na přepravu
stříkačky, včetně dalšího vybavení. V současné době je provedena nástavba na plachtu a připravuje se
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výroba plachty. Tyty dokončovací úpravy na přívěsu financuje sbor hasičů.
Jako každoročně tak i letos sbor provedl sběr železného šrotu po vesnici. Výsledek sběru byl nulový, a na
základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto, že v dohledné době další sběr nebude prováděn.
V měsíci červnu 2013 proběhla obcí velká voda, kdy došlo k poškození na majetku občanů obce v části tzv.
„Husinec“, kde sbor hasičů pomohl čerpáním vody a stěhování osobních věcí a nábytku poškozených
občanů.
Další živelná pohroma – kroupy, které poškodily značné množství střech a jiného majetků našich občanů.
Zde jsme byli požádáni o pomoc, kterou jsme nebyli schopni poskytnout, a to z důvodu, že sbor nevlastní
techniku a prostředky, kterými by mohl tuto pomoc zabezpečit.
Z kulturních akcí:
– tradiční hasičský ples
– maškarní a dětský karneval
– účast na okrskovém slavnostním setkání, konané v Komárově březen 2013
– návštěva Hopsária České Budějovice ve finanční spoluúčasti tělovýchovné jednoty a obecního úřadu
– spoluúčast na přípravě dětského dne
– odpolední kulturní program s občerstvením pro soutěžící družstva dětí
Josef Maruna, starosta hasičů

Ochotnický spolek

Ochotnické divadlo, ač se to nezdá, má v Hlavatcích dlouhou tradici. Obroda ochotnického spolku nastala
s rokem 1998, kdy se pět, tehdy mladých, mužů rozhodlo nastudovat jednu z her z pera českého génia Járy
Cimrmana.
Od toho roku jsme my, hlavatečtí ochotníci, ušli dalekou cestu, na které jsme odehráli všechny
Cimrmanovi hry, včetně operety. Toto vše se nám podařilo i díky podpoře z obce, které se nám dostalo
umožněním zkoušek v prostorách kulturního domu v Hlavatcích. Tyto zkoušky pak probíhají v letních
měsících a ve volném čase členů (kterého, bohužel/bohudík, není s ohledem na rozrůstající se potomstvo
mnoho a patří se tedy poděkovat i našim nejbližším). Pro představu se jedná o několik desítek hodin
strávených samostudiem hry a přibližně dvacet společných několikahodinových zkoušek.
Z počátku se jednalo pouze o jedno představení ročně a to o poslední prázdninové sobotě. Z důvodu
velkého zájmu o tato naše přestavení a s přihlédnutím na komfort diváků bylo rozhodnuto hrát představení
dvě – vždy v pátek a v sobotu v poslední prázdninový víkend. Sestava spolku se také ustálila a to na šesti
členech - Josef Boháč, Jan Brácha, Pavel Kostečka, Jaroslav Pánek, Vojtěch Říha, Milan Vaněk. Tato sestava
je v případě potřeby obsazována z řad členů, kteří prošli tímto spolkem v minulosti, případně jsou některé
postavy alternovány mezi dvěma představeními tak, aby se při hře „dostalo“ na všechny stálé členy spolku.
V minulém roce, kdy jsme po odehrání všech Cimrmanových her stáli na křižovatce a rozhodovali se o
tom, jakým směrem se v nadcházejících letech vydat. Nakonec hlasováním členů bylo rozhodnuto
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pokračovat v odkazu Járy Cimrmana a i nadále hrát jeho hry. Tak tedy v letošním roce bylo sehráno opět
představení Dobytí severního pólu a na rok 2014 bude nastudována další z jeho her. V případě, že bude
dodržena posloupnost představení, v jakém byly naším spolkem sehrány, můžeme se všichni těšit na hru
Záskok.
Mimo tato cimrmanovská představení se ochotnický spolek každým rokem podílí i na realizaci živého
Betléma o Štědrém dnu na hlavatecké návsi a také na dílčích scénkách, například při příležitosti Noci
kostelů.
Za Ochotnický spolek Járy Cimrmana
Jan Brácha a Jaroslav Pánek

OS MIMONI
Občanské sdružení ve škole i mimo ni bylo založeno 2. 7. 2007. V současné době má sdružení 8 členů,
jeho sídlo je v Hlavatcích č. p. 2 a jeho statutárním orgánem je rada OS. Hlavním předmětem činnosti OS je
vzdělávání, se zaměřením na méně tradiční formy vzdělávání dětí, mládeže i dospělých.
Na počátku své existence sdružení spolupracovalo při přípravě rekonstrukce budovy bývalé školy na
multifunkční vzdělávací středisko. Po uvedení střediska do provozu zde sdružení realizuje již druhý projekt
podpořený z Evropských fondů. Oba projekty byly/jsou zaměřeny na vzdělávaní pedagogů v oblasti první
pomoci. První projekt – Záchrana života na vlastní kůži aneb první pomoc prožitkem byl realizován 1. 3.
2011 – 30. 6. 2012, navazující projekt První pomoc prožitkem – PAMATUJ – POSKYTNI – PŘEDÁVEJ, byl
zahájen 1. 9. 2013 a bude trvat do 31. 12. 2014. Oficiálním partnerem obou vzdělávacích projektů je
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. Kromě výše uvedených projektů pořádá OS MIMONI
v budově vzdělávacího střediska i další vzdělávací akce (např. adaptační pobyty Spolu mimo školu pro žáky
1. ročníků táborského Gymnázia Pierra de Coubertina – od roku 2010; Dobrodružství (nejen) v mikrosvětě –
pro mladé přírodovědce z celé ČR – od roku 2013).
Činnost členů OS je dobrovolná, sdružení nemá žádného stálého zaměstnance. Pro realizaci konkrétních
vzdělávacích aktivit jsou uzavírány pracovní smlouvy s lektory a dalšími pracovníky (za dobu existence OS
pracovalo na jeho vzdělávacích akcích a v projektech více než 70 pracovníků, řada z nich opakovaně).
V rámci vzdělávacích akcí realizovaných v letech 2010 – 2013 navštívilo vzdělávací středisko v Hlavatcích
více než 550 účastníků kurzů a dalších akcí organizovaných OS.
Sdružení provozuje tři webové stránky – http://mimoni.cz (hlavní web sdružení),
http://mikrosvet.mimoni.cz (webová databáze mikroskopických úloh pro školy), http://ppp.mimoni.cz
(web věnovaný projektům první pomoci).
Pavla Trčková,
členka rady OS MIMONI

NOHLAS
NOhejbalová HLavatecká ASociace vznikla seskupením hlavateckých příznivců míčového
sportu roku 1998 za účelem pořádání turnaje v nohejbale. A tak se uskutečnil první ročník Noheccuppout
Hlavatce v roce 1999. V dalších letech se rozrostl počet sportovních akcí o další nohejbalový turnaj
Noheccuppadlist Hlavatce, a o turnaj nazvaný Hlavatecká Trojka, ve kterém se odehrává prestižní klání
v ping-pongu, stolním fotbálku a elektronických šipkách. Všechny tyto turnaje, které se pořádají
každoročně, se z takzvaného přeshumnového soupeření rozrostly v soupeření celorepublikové.
Postřehy z roku 2013:
Noheccuppout Hlavatce – 14. ročník : 12 zúčastněných týmů (dvojice) – zvítězil tým Stříbro
Noheccuppadlist Hlavatce – 13. ročník : 9 zúčastněných týmů (dvojice) – zvítězil tým Rapid Mezná
Hlavatecká Trojka – 9. ročník : 21 zúčastněných týmů (dvojice) – zvítězil tým AC Tragédie
Stanislav Novák
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Další akce
Masopust
I
letos
se
Hlavatečtí
zúčastnili
masopustního
průvodu
se
"Skalickou
cháskou".
Tradičně jsme zvolili hudební téma, tentokrát Štěpána Šafránka ze známých filmů o básnících. Celodenní
putování jsme zvládli bez vážnějších útrap a i všechny děti (bez podpory alkoholu) dorazily do cíle ve Skalici.
Již nyní začínáme připravovat, byť jen teoreticky , příští alegorický vůz, který by měl vyrazit 1.3.2014.
Loučím se slovy klasika „ To nemělo chybu!“

Josef Boháč

Dětský den
Dětský den v Hlavatcích se v roce 2013 konal v takzvaném malém formátu pod hospodou.
Atrakce si připravily jednotlivé rodiny pro všechny ostatní. Zazněla malá opera a na závěr si mohly děti i
někteří dospělí vyzkoušet, jaké to je stát na podiu s rockovou kapelou Peshata. Zúčastnilo se cca 60 dětí.
Bohužel nás déšť v půli zahnal do sálu Kulturního domu. Letos poprvé se na popud vedení Tj vybíralo i
vstupné 20 Kč na dítě. Tyto peníze Tj použila na výlet dětí elinkou do Bechyně a na odměny pro předškolní
děti na posledním cvičení.

Josef Boháč
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Co se událo v našich osadách VYHNANICE a DEBRNÍK
Vyhnanice
MDŽ
Stejně jako každý rok, tak i letos se u nás pořádala oslava MDŽ. Probíhala dne 8.3.2013. Akce se
zúčastnila spousta lidí, nejen místních, ale přijeli i lidé ze širokého okolí. Pan Jiříček přednesl krátkou
děkovnou řeč a předal přítomným ženám růži. Místní kuchařští mistři se postarali o pohoštění. O kvalitě
pokrmů se nepochybovalo, neboť talíře zůstávaly prázdné a doslova vylízané. Ženy se postaraly o moučníky
a různé jednohubky. Pivo teklo proudem a každý měl, co hrdlo ráčilo. Nechyběla ani hudba. O tu se
postaral pan Burian s kamarádem. Jídlo, pití a hudba bylo protkáno zpěvem a tancem. Večer se vydařil a
protáhl se až do pozdních hodin. Všichni odcházeli s tím, že příští rok se sejdeme zase oslavit tento svátek.

Čarodějnice
Ve Vyhnanicích se 30. dubna pálily čarodějnice a stavěla májka. Chlapi přivezli a oloupali strom a děvčata
se ujala zdobení. Zapojila se celá vesnice včetně dětí, které nadšeně pobíhaly kolem a snažily se pomáhat.
Když se ozdobená májka vztyčila vzhůru k nebi, přišel čas občerstvení. V pojízdné udírně se připravovaly
klobásy a kuřata. Kdo měl chuť, mohl si u ohně opékat špekáčky.
Letos poprvé jsme upalovali dvě slaměné čarodějnice.
Protože bylo krásné počasí, někdo seděl venku, někdo dal přednost posezení uvnitř klubovny.
Akce se zúčastnilo téměř 50 lidí a tři psi.
Všichni odcházeli spokojeni a s dobrou náladou.
Májka byla hlídaná téměř do rána, a přesto byla ráno nedůstojně poražena. Na příští rok je v plánu
podobná akce, která bude možná ještě doplněna prvomájovým průvodem s mávátky.

Loučení s létem 2013
Ve Vyhnanicích se 31.8. pořádalo tradiční loučení s létem. Dětem byl věnován odpolední program, který
začal ve 14 hodin. I letos, stejně jako minulý rok, měli naši malí občané připraveny uvítací balíčky
s cukrovinkami a drobnými hračkami. Také bylo zajištěno bohaté občerstvení. Program se dětem určitě
líbil, protože se mohly se vyřádit dle chuti. Skákal se panák, malovalo se křídou na silnici, kreslilo se
pastelkami, doplňovaly se omalovánky, bylo přístupné pískoviště, klouzačka a houpačky. Zdatnější se
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trefovali na střelnici a trampolína byla stále obsazena. Házení míčkem také zaujalo. Malým rybářům se líbil
lov kaprů. Okolo 15.hodiny přijeli koníci a stateční jedinci si vyzkoušeli jízdu na koni. Odpoledne pro děti
skončilo v 18. hod. Pak přišli na řadu dospělí, večer se strávil u dobrého jídla a byl protkán hudbou a
tancem. Poděkování za všechnu práci s touto akcí spojenou patří všem, kteří se na ní podíleli.

28. září – svátek Sv. Václava
Od 11 hodin páter Metoděj odsloužil Svatováclavskou mši. Hudební doprovod obstarávala paní
z Bechyně. Oběd měli zajištěn u Kodejšů. Mše se zúčastnili lidé z Vyhnanic, Hlavatec, Debrníka a Dudova.
Pouť pokračovala přátelským posezením ve „Vyhnanickém klubu“. O pohoštění se postaral pan Přibyl.
Servíroval opět vynikající guláš. Zlatavý mok tekl proudem. Večer byl provázen hudbou. Hrály dvě kytary a
harmonika. Účast byla hojná. Zúčastnil se i pan starosta Jar. Boháč. Večer se nesl v duchu výborné nálady.
Při dobrém jídle a pití se také dobře tančilo. Zábava se protáhla do pozdních nočních hodin.
Jana Suchanová
V září zemřel František Ježek

Debrník
Sté výročí hasičů v Debrníku
V sobotu 17. srpna 2013 se sešel náš Debrnický sbor dobrovolných hasičů ve slavnostních uniformách u
hasičské zbrojnice. Na programu dne bylo posvěcení naší nové hasičské schráně a nového praporu. Na toto
setkání se přijeli podívat hosté z okolních okrsků a spousta hostů z okolních vsí. Svěcení provedl
soběslavský Páter Jan Hamberger. Také byla předvedena historická technika, kdy nám hasiči z Klečat
předvedli hašení ohně historickou stříkačkou, kterou přivezl pan Frait z Nedvědic se svými koňmi. Dále
pokračovala zábava na tanečním parketu u místního pohostinství na návsi, kde nám k tanci a poslechu
hrála kapela Hořičanka. O pohoštění se postaraly místní hasičky. Podávaly se různé zákusky a vepřové
steaky pod vedením řezníka Jiřího Kratochvíla z Plané nad Lužnicí. Děkujeme obecnímu úřadu Hlavatce za
finanční příspěvek na tuto akci.
VLASTI ZDAR, OHNI ZMAR

Iveta Pecháčková
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Farmfest
Dne 24.8.2013 se nedaleko Debrníka konal první ročník
hudebního festivalu Farmfest. Festival byl pořádán za účelem
sblížení mladé generace se zemědělstvím. Pro návštěvníky byl
připraven grilovaný býk, domácí klobásky, bramboráčky,
tradiční české pivo a nechyběl ani trus na podrážce. Do pohody
hrálo několik rockových kapel. O after party se postaral DJ
v kravském převleku.
Díky hojné účasti a nadšených ohlasů se příští léto FARMFEST
bude opakovat.
Martina Drsová

Kalendář kulturních a sportovních akcích v roce 2014
Myslivecký ples
4.1.2014
Hlavatecká trojka 22.2. 2014
Hasičský ples
1.3.2014
Maškary
1.3.2014
Maškarní ples
není termín
dětský den
není termín
divadlo
29. a 30.8.2014
Noheccuppouť Hlavatce sobota před poutí
pouť Hlavatce
není termín
pouť Vyhnanice
28.9.2014
pouť Debrník
není termín
Noheccuppadlist Hlavatce 18.10. 2014

Milí občané, srdečně vás
zveme na živý Betlém,
sejdeme se jako obyčejně,
na návsi 24.12. ve 14. hod.

Slovo redakce a OZ na závěr:
Snahou tohoto zpravodaje je podat přehlednou formou zprávu o tom, co se v naší obci děje. Na počátku
byl nápad inspirovaný podobnými tiskovinami v jiných obcích. Výsledkem je mozaika, do které ochotně
přispěli všichni, kteří byli požádáni. Za což jim patří dík. Rádi bychom v příštím čísle, asi za půl roku či za rok
dali prostor všem, kdo projeví zájem. Budeme rádi, když pošlete své nápady a hodnocení na
adresu:obec.hlavatce@tiscali.cz . Ambicí není být pravidelnou tiskovinou, cílem je seznámit občany, kteří
se sami nemohou dění v obci aktivně účastnit s tím, co všechno se u nás děje. Dát prostor všem, kteří o to
projeví zájem, zviditelnit svou práci, možná i názor. Jak se nám to povedlo, posuďte sami.

PF 2014
Obecní zastupitelstvo Hlavatec vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku pevné zdraví a mnoho štěstí.
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