ZPRAVODAJ
Obce Hlavatce

2021
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky další výtisk pravidelného obecního zpravodaje. Stejně jako rok 2020, tak i rok
2021, byl do značné míry ovlivněn koronavirem, vládními opatřeními a různými zákazy. Tato opatření a
všeobecný strach z možné nákazy zapříčinil, že ani v letošním roce jsme neuspořádali plánované Setkání
rodáků, které mělo proběhnout v červnu. V listopadu jsme chtěli uspořádat alespoň posezení pro důchodce,
ale z důvodu rostoucího počtu nakažených jsme se i u této akce rozhodli pro zrušení.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na Obnovu místních komunikací z programu
Ministerstva pro místní rozvoj. Budou se opravovat tři komunikace v Hlavatcích (k Cíchům, k Bráchům a ke
Kadlecům) a jedna ve Vyhnanicích (k Trojanovi). Celková cena díla je vysoutěžená firmou Vialit Soběslav,
s.r.o. ve výši 2 588 276,64 Kč s DPH. Tato akce se bude realizovat v první polovině příštího roku. Další
žádost, kterou jsme poslali na Ministerstvo pro místní rozvoj, byla žádost na Obnovu dětských hřišť Hlavatce
a místní část Debrník. Bude se realizovat dětské hřiště v Debrníku u pohostinství a v Hlavatcích na návsi za
autobusovou zastávkou. Celková cena díla je vysoutěžená firmou Aleš Brückner ve výši 716.162,10 Kč s
DPH. I tato akce se bude realizovat v první polovině roku 2022. Dotace z ministerstva je ve výši 80 % akce.
Z programu obnovy venkova z Jihočeského kraje jsme požádali o dotaci na Rekonstrukci kaple ve
Vyhnanicích. Rekonstrukci provedla firma pana Ing. Trojana 3N Consult, s.r.o. za celkovou cenu 784.972,50
Kč s DPH. Příspěvek z kraje byl 270.000 Kč. Renovaci oltáře a obrazů v interiéru kaple udělali Jan Vesecký
a Dana Vesecká z Hlavatec. Myslím si, že rekonstrukce se velice povedla a je potřeba všem poděkovat za
odvedenou práci. Poslední žádost o dotaci, kterou se nám povedlo získat, byla na Obnovu hřbitova a hřbitovní
zdi v obci Hlavatce. Tuto akci provedl Jaroslav Boháč z Hlavatec, a i tady si myslím, že se akce povedla a
hřbitov prokoukl.
Žádali jsme ještě o dotaci na Informativní měřiče rychlosti pro obec Hlavatce na Státní fond dopravní
infrastruktury, ale tu jsme bohužel nezískali. Budeme žádat i v příštím roce a budeme doufat, že se nám to
podaří. Na Ministerstvo financí jsme poslali žádost o dotaci na Výměnu zdroje tepla a snížení energetické
náročnosti v budově MŠ Hlavatce. Tuto dotaci jsme bohužel také nezískali, ale hledáme další dotační tituly,
ze kterých bychom tuto akci mohli realizovat.
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Mezi malé akce realizované plně z obecního rozpočtu lze zařadit výměnu starých dřevěných dveří ve
„smutce“ za nové plastové. Dále výměna zakrytí jímky u kulturního domu a odlehčení kanalizace v lokalitě
Blažkova louž nebo nová úřední deska u obecního úřadu.
Závěrem letošního roku chceme poslat žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj na Obnovu místních
komunikací, z níž chceme obnovit dvě komunikace v Hlavatcích (od transformátoru k čerpačce a u Špačkárny
prodloužit komunikaci na hranici obecního pozemku) a jednu komunikaci ve Vyhnanicích (okolo Valešů a
Maroušků). Dále chceme požádat o dotaci na dětské hřiště v Hlavatcích u Mateřské školky. Z programu
obnovy venkova Jihočeského kraje budeme zažádat o dotaci na Výstavbu stání pro kontejnery na tříděný
odpad ve všech třech obcích.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně pevného zdraví, spokojenosti a štěstí do roku
2022.
Petr Houska, starosta obce

Rozpočet obce na rok 2022 a hospodaření obce v roce 2021
Tento článek zabývající se hospodařením obce je tradiční součástí zpravodaje od jeho začátku. Jeho
cílem je dát občanům základní přehled a orientaci o peněžních prostředcích, kterými obec nakládá.
Cesta, kterou jsou informace předkládány, je porovnání skutečnosti s rozpočtem, schvalovaným
obecním zastupitelstvem. Plná verze rozpočtu, ze zákona, zveřejňované na úřední desce, není moc
přehledná. Proto nabízíme zjednodušená čísla zde:
Skutečnost: (Kč)
Příjmy
z toho dotace
Výdaje
Výsledek

Skutečnost
Skutečnost
rozpočet 2020
2019
k 31.10.2020*
8 068 052
9 463 000
14 863 049
559 100
0
3 537 506
7 241 808
17 430 000
18 757 459
826 244
-7 967 000
-3 894 410

Rozpočet
Skutečnost
2021
k 31.10.2021*
9 240 000
10 014 770
0
476 737
13 262 300
6 108 359
-4 022 300
3 906 411

Rozpočet
2022
13 107 459
2 876 950
17 357 459
-4 250 000

O plánech na delší než roční období hovoří následující tabulka:
Obec: Hlavatce

Projekty roku 2022 - 2028

Název projektu + stručný popis

Cena - odhad

Priorita
Rok realizace
1-3

Současný stav
projektu

Rekonstrukce a oprava obecních budov

1 500 000

1

2022

záměr

Vybudování infrastruktury v obci Hlavatce a Debrnik

1 500 000

2

2022 - 2028

záměr

Topení v budově MŠ

1 500 000

1

2022

projekt

Oprava a výstavba cest a komunikací ve všech obcích

5 000 000

1

2022 - 2028

projekt

Rekonstrukce a oprava vodovodu

5 000 000

1

2022 - 2028

záměr

350 000

1

2022

projekt

1 000 000

1

2022 - 2028

záměr

Dětské hřiště v Debrníku a v Hlavatcích

730 000

1

2022

projekt

Dětské hřiště v Hlavatcích na poz. 30/1 (školka Hlavatce)

750 000

1

2022

projekt

Obnova hřbitovní zdi

300 000

1

2022

záměr

Prodloužení veřejného osvětlení směrem na Vyhnanice

250 000

2

2022-2028

záměr

Výstavba stání pro kontejnery na tříděný odpad
Rekonstrukce a oprava kanalizace

2

Rozpočet je obrazem priorit zastupitelstva a jeho schopností své plány realizovat. V poslední době je
účast veřejnosti na zasedáních zastupitelstva minimální, proto se patří informovat i o stavu peněžních
prostředků na účtech obce:
stav na účtech k 1.1.2021 (Kč)
k 31.10.2021
rozdíl

8 272 499
11 093 574
2 821 075

Z uvedeného je patrné, že obec hospodaří dobře.
Vojtěch Říha, člen Finančního výboru OZ

Narodili se tito noví občánci:
Hnilička Ondřej
Kadlec Matěj
Polýnková Nikola

Borges Daniel
Boubelíková Klára
Dvořáková Adéla

Pospíšil Adam
Římanová Viktorie
Vlásek Matěj

V letošním roce oslavili svá jubilea tito občané:
Mádlová Miloslava
Maroušková Květuše
Megisová Vlasta
Novotná Marcela
Novotný Vladimír
Petrásková Milada
Petrů Růžena

70
70
70
70
70
70
70

Podlaha Jaroslav
Smržová Jaroslava
Šimák Jaroslav
Zapadlo Petr
Cícha František
Mráz Jaroslav
Pánková Jaroslava

70
70
70
70
75
75
75

Vondruška František
Vaňousová Jaroslava
Hejná Marie
Hronová Anna
Koblása František

75
80
85
85
90

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.10. – 9.10.2021
Voliči v seznamu
322

Vydané obálky
218

Volební účast v % Odevzdané obálky
67,70%
218

Strana
Počet hlasů
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
92
ANO 2011
36
Svoboda a př. demokracie (SPD)
18
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
17
Přísaha Roberta Šlachty
14
Česká str.soc. dem. (ČSSD)
13
Kom. str.Čech a Moravy (KSČM)
12
Ostatní
14
Celkem
216
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Platné hlasy
216

% platných hlasů
99,08%

Co jste hasiči, co jste dělali?
No, nic moc. Doba je taková, jaká je, a tak ani my hasiči, jsme toho moc neudělali. Výroční schůze i
ples byly zrušeny, okrskové soutěže také a ani setkání okrsku tzv. žranice se uskutečnit nemohla. Naštěstí až
do června nikde nehořelo a ani jiné katastrofy se nekonaly.
To se v červnu změnilo. Na Moravě řádilo tornádo a i náš sbor vyrazil s pomocí. Protože někteří naši
členové mají vazbu na obec Hrušky, vyjelo 8 našich členů na pomoc. Kromě třídenní pomoci předali i
finanční dar občanů obce Hlavatce. Dalšími zásahy bylo odklízení spadlého stromu v Debrníku a u Želče.
Poslední zásah se uskutečnil u požáru rodinného domu v obci Vyhnanice.
Dne 14. - 17. 10. 2021 jsme uspořádali v rámci celostátní akce ,, 72 hodin" brigádu na úklid
veřejného prostranství a hasičárny. Akce byla určena pro všechny a zúčastnilo se jí 15 dospělých a 25 dětí.
Byly uklizeny všechny 3 garáže hasičárny, okolí kulturního domu a hřbitov.
Ani naši mladí nezaháleli. V momentě, kdy se vše rozvolnilo, hned začali trénovat na okresní jarní
kolo hry Plamen konané 5. 6. v Malšicích. Bohužel se konalo pouze pro starší a s velkými omezeními. Na
závody jsme dorazili v předem určený čas, provedli jsme všechny disciplíny a soutěžili jsme vlastně sami se
sebou. Potkali jsme se pouze se sborem, co odjížděl a s tím, co přijížděl po nás. Výsledek jsme se dozvěděli
odpoledne a potěšil nás. Obsadili jsme 3. místo a mladší, kteří soutěžili za starší, byli na 17. místě z 20.
Dalšími závody, kterých jsme se zúčastnili, byly 28. 8. Přehořov a 25. 9. Ústrašice. Vždy jsme byli v první
polovině.

1. - 3. 10. 2021 jsme uspořádali soustředění spojené s výletem na Mozolově. Celý víkend jsme se
připravovali na podzimní kolo hry Plamen. Stříleli, uzlovali, běhali, ručkovali po laně, učili se topografii,
zdravovědu a co se čím hasí. Také jsme využili místní bazén, večer opékali buřty a trochu řádili.
9. 10. 2021 byla poslední soutěž tohoto roku. Okresní podzimní kolo hry Plamen, tentokrát v
Oldřichově. Ačkoliv příprava byla intenzivní, tak se nám moc nedařilo. Bylo to opět s omezením - přijet,
odběhnout a odjet. Soutěžila 2 družstva starších a 2 družstva mladších. Bohužel, všichni byli v druhé
polovině. Snad se nám příští rok povede lépe.
A na závěr bych vás chtěl všechny pozvat na výroční schůzi naplánovanou na 15. 1. 2022. Budeme
věřit, že se tentokrát uskuteční.
Do Nového roku všem přejeme hlavně pevné zdraví a žádné katastrofy.
Miroslav Kmošek, starosta SDH
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Myslivecký spolek „RYTÍŘ“ Hlavatce
Krásný den vážení spoluobčané. Nejen mysliveckou činnost v letošním roce omezila pandemie
koronaviru. My jsme se ovšem snažili i přes tuto nepříjemnou situaci naše aktivity nešidit.
Ve vnitřním vybavení klubovny jsme ještě dokončili drobné instalace nezbytné k hladkému provozu.
Větší práce byla tentokrát odvedena na venkovním vybavení. Za finanční spoluúčasti obce a prací našich členů
byla položena zámková dlažba pod celou pergolou a obnoven nátěr dřevěné konstrukce.
Na pracích v honitbě jsme také nezaháleli. Postavili jsme dva velké zásypy na krmení pro kachny u
rybníků a posedy potřebné k naší činnosti. U zdejších zemědělců proběhl sběr kamene, prohánění a
zapachování luk a jetelišť, které pomáhá snížit ztráty na zvěři při sečení. Proběhly jarní i podzimní výlovy
našich rybníků s prodejem ryb našim spoluobčanům. Na rybníku Stadion byl umožněn sportovní rybolov pro
děti naší obce a při zářijovém výlovu bylo připraveno pohoštění pro návštěvníky této akce přímo v jeho okolí.
Z výlovu Kuželáku jsme věnovali část ryb na rybí hody do hospody.
Myslivecké žně začaly lovem srnčí zvěře v květnu, pokračovaly zářijovými kachními hony a
zakončené poslední lečí v listopadu. Díky skvělé přípravě se nám podařilo ulovit kachny, bažanty i několik
kusů černé zvěře.

Ples pořádaný mysliveckým spolkem v lednu se bohužel za současné nepředvídatelné situace
neuskuteční, ale na rok 2023 máme již zamluvenou Vysočinku.
Závěrem mého příspěvku bych rád popřál Vám všem v novém roce to, co si nikdo nemůže koupit a to
je štěstí a hlavně zdraví.
Lovu zdar
Daniel Vácha, předseda MS

TJ Jiskra Hlavatce
Rok 2020 se přehoupl do roku 2021, ale náš kulturní dům zel prázdnotou. Od října 2020 do června
2021 zažila TJ Jiskra Hlavatce přerušení činnosti, které v její historii nemá obdoby. Vzhledem k nařízení vlády
ČR jsme přišli o tradiční lyžování v Českých Žlebech, přestože sněhové podmínky byly více než dobré.
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Naštěstí, na kopec „U Pily“ vládní restrikce nedosáhly, takže většina mladších členů TJ o sněhové radovánky
nepřišla a užila si jízdu na bobech, sáňkách, lyžích, snowboardech a jiných povozech ke sjezdu způsobilých.
Do konce školního roku neprobíhalo žádné cvičení v uzavřeném prostoru. S blížícími se prázdninami
se již sem tam objevili nějací aktivní sportovci. Například volejbalisté úspěšně zahájili venkovní sezónu, na
kterou navazuje historicky první zimní halová sezóna v Želči. Ač v menším počtu, využívají ji sportovci ke
svědomitému tréninku, a na jaře budeme s napětím sledovat poměřování sil mezi aktivními hráči a zimními
spáči. V půlce června se též uskutečnil cyklovýlet do kempu Radava u Orlické přehrady. Zúčastnilo se 41
nadšenců včetně podpůrného a technického týmu. Celková ujetá vzdálenost činila úctyhodných 87 km.

Po prázdninách se najelo na klasický režim a všichni si s radostí oddechli, že můžeme konečně
fungovat tak, jak jsme zvyklí. Hned v září se 13 odvážlivců vydalo na trať Trasformátor přespolního běhu.
Malá účast, zato pouze královské kategorie mužů a žen. Černým koněm a také absolutním vítězem byla Erika
Malknechtová. V kategorii mužů se na prvním místě umístil Martin Smrž. V říjnu se opět do akce vrhli naši
badmintonisté. Podávají standardně dobré výkony. Datum 20.10. patřilo drakiádě. Počasí přálo, a tak obloha
předvedla krásnou přehlídku draků.
Dušičkový závod na téma „Cykloquiz“ absolvovalo 8 jezdců, z nichž absolutně nejrychlejším a také
nejchytřejším borcem byl Vojtěch Říha. Ženskou kategorii, čítající pouhé dvě odvážlivkyně, opanovala Marie
Halounová. Letošní otázky byly záludné a kolo štěstí u baru ještě více. Nakonec však všichni zdárně dorazili
do cíle nezraněni, což je samozřejmě nejdůležitějším cílem každého klání.
Bruslaři měli možnost v podzimním období potrénovat svůj um hned dvakrát. Nadějní budoucí Jágrové
a Vernerové využili možnosti soběslavského a veselského stadionu.

Nejdůležitější akcí roku byla valná hromada 16. listopadu. Po čtyřech letech se volili členové výboru
TJ. Poté, co všichni způsobilí voliči odevzdali svůj hlas, sečetla volební komise výsledky. Ke všeobecné
radosti obhájil své pozice původní výkonný výbor, ve složení: Vojtěch Říha, Martin Smrž, Michaela
Housková, Petra Pospíšilová a Martina Kmošková. Do funkce předsedy byl též znovuzvolen Vojtěch Říha. Je
vidět, že svou práci funkcionáři odvádějí dobře a svědomitě, za což jim patří velké poděkování.
Nejen k funkcím nejvyšším však míří poděkování. Naši cvičitelé jsou rovněž hodni upřímné chvály,
protože bez nasazení dobrovolníků a přátel by naše jednota nemohla fungovat.
6

Letos se mi dostalo mimořádné cti a možnosti napsat tento článek. Ráda bych v jeho závěru tedy
poděkovala všem, kteří jsou součástí TJ, ať už jako předsedové, místopředsedové, členové výboru, cvičitelé,
cvičenci, členové, pomocníci, výletníci, pozorovatelé. My všichni dohromady tvoříme něco, co je v dnešní
době unikátní. Kromě sportovních cílů nás pojí přátelství, pomoc a ochota vyjít si vstříc. A to jsou hodnoty,
které mají přesah. Předáváme je z generace na generaci. Jsem ráda, že mohu být součástí a jako kronikářka
zaznamenávat všechny ty krásné okamžiky.
Přeji všem krásné a klidné Vánoce. Do nového roku především zdraví, pohodu a sportovní nadšení.
Iva Kadlecová, cvičitelka a kronikářka TJ

Divadelníci letos museli sáhnout po osvědčených posilách
Divadelní spolek Járy Cimrmana letos absolvoval svou 23. sezónu. Tentokrát byla na programu
„Švestka“. Ačkoliv je spolek dlouhodobě personálně stabilizován, museli letos divadelníci sáhnout hluboko
do svých záloh. Takže ke stabilnímu ansámblu, ve složení Josef Boháč, Jan Brácha, Pavel Kostečka, Jaroslav
Pánek, Vojtěch Říha a Milan Vaněk, výzvu přijal Martin Janoušek ze Želče.
Kultura má v posledních pandemických letech těžký život. Ale prázdninovým představením se
zvýšené křivky vyhýbají. Takže účast na představeních byla hojná jako v předchozích letech a obě představení
proběhlo bez zásadních problémů, které by mohl běžné divák postřehnout a soubor se úspěšně probojoval až
k závěru, kdy všechny švestky byly otrhány. Bylo jedinou výhodou, že je to hra o stáří a zapomínání, takže
kolikrát člověk ani nevěděl, zda ještě pořád hrajeme původní text.

Při losování rolí se pro košíček nechodí daleko
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Nutno vyzdvihnout excelentní přednášku Jana Bráchy, který opravdu neměl problém myšlenku ani
udržet, ani opustit, přesně tak, jak to šlo panu Smoljakovi.
A na co se můžeme těšit příští rok. To bude na programu „AKT – hra se zpěvy a tanci“. Zkuste si
tipnout, kdo si asi obleče kostým paní Žílové?
Váš, náš JC (Milan Vaněk)

Několik slov pana faráře
Milí čtenáři HLAVATECKÉ OBECNÍHO ZPRAVODAJE, milí přátelé,
jestliže čtete tuto mou zdravici, znamená to jediné, opět se nezadržitelně blíží Vánoce. I letos budou v
mnohem jiné než obvykle, ale jejich podstata se nikterak nemění. Tkví v lásce Boha k člověku: „ V tom se
ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.“ (1.
Janův 4,9) A Ježíš, byť přichází na tento svět jako malé dítě, přichází proto, aby nás obdaroval (ostatně proto
si i my jako připomínku této události navzájem dáváme dárky).
Přináší nám především poselství naděje, kterou dnes potřebujeme víc než kdy jindy. Naděje, která není
jen laciným optimismem, že všechno dobře dopadne, ale je to jistota, že všechno má smysl – bez ohledu na
to, zda budou naplněny naše představy či přání. Přichází proto, aby nás dnes a denně na každém kroku provázel
našimi životy a pomáhal nám zvládat jeho případné úskalí, neboť jak známo, život mnohdy není zrovna
peříčko. Přichází proto, abychom v něm nalezli pravý smysl života, abychom v něm spojili svůj čas s věčností.
A byla-li tu řeč o obdarování a dárcích, dovolte, abych tuto zdravici závěrem trochu odlehčil vtipem
na toto téma: Dva mladíci se baví o tom, co dostali letos k Vánocům. „Pojď k oknu… vidíš to krásný, modrý
BMW? „ No, tak to je fakt hustý.“ „ Tak přesně v takový barvě jsem letos dostal tepláky.“
Kdyby se vám snad o letošních Vánocích stalo něco podobného, nechť je vám útěchou vědomí, že
„dárce je vždy mnohem cennější než jakýkoli udělený dar.“
Radostné a požehnané prožití vánočních svátků – všem těžkostem navzdory a v nadcházejícím roce
jen vše dobré, hodně lásky, zdraví, štěstí a spokojenosti, jak v osobním, tak v profesním životě vám všem
přeje a srdečně vás zdraví
P. Tomáš Hajda, administrátor farnosti Hlavatce

Vánoční bohoslužby v bechyňském farním okruhu

FARNOST
(kostel)
Bechyně
Sudoměřice
Hlavatce

Štědrý den
pátek
24. prosince
22:00 sv. Matěj
20:00
15:00 Dětská

Slavnost
Narození Páně
sobota
25. prosince
9:30 sv. Matěj
8:00
11:30

Svátek
sv. Rodiny
neděle
26. prosince
9:30 sv. Matěj
8:00
11:30
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Sv. Silvestra
pátek
31. prosince
16:00 sv. Matěj

Slavnost Matky
Boží Panny Marie
sobota
1. ledna 2022
9:30 sv. Matěj
8:00
11:30

Slavnost
Zjevení Páně
neděle
2. ledna 2022
9:30 sv. Matěj
8:00
11:30

Rekonstrukce kaple ve Vyhnanicích
Historie
Stavba nové kapličky byla zahájena 14. května 1902. V kronice se uvádí, že 8 vyhnanických hospodářů
se podílelo na přivážení materiálu, byl zpracován přehled, odkud odebírali kámen, odkud písek, dřevo a další
materiál. Například 68 dnů trvaly práce zednické, 33 dnů práce tesařské a pokrývačské. Nakonec je na třech
listech seznam darů od občanů a příznivců Vyhnanic. Hospodáři, kteří vlastnili potahy, odvezli zdarma
materiál na 158 vozech. Ostatní občané odpracovali 53 dnů na stavbě.
Nádeníkům se platilo za každý den 70 krejcarů, což bylo v přepočtu 1 K a 40 hal. Ženy, které se
nepodílely na stavebních pracích, darovaly peníze a to celkem 59 K a 40 hal. Hospodyně přispívaly 4 až 6 K,
manželka hajného Ševce na brance darovala 10 K, ale skládaly se i služky a podruhyně po 1 K nebo jen po 20
haléřích. V kronice je uvedeno, že největší finanční částku věnoval slovutný pan Dr. Jan Mašek, c. k. profesor
v Praze a to 600 K a Jeho Jasnost kníže Paar stavební materiál v ceně 200 K a Její Jasnost kněžna Paarová 50
K. Vyhnaničtí rodáci v Americe bratři Maškové a Václav Stach zaslali 44 K. Bohužel nikde není uvedena
celková částka za dokončenou stavbu.
Obraz sv. Václava namaloval akademický malíř Vojtěch Machula z Prahy. Kaple byla vysvěcena 28.
září 1904 farářem Josefem Dvořákem z Hlavatec, kterému asistoval Th. C. Matěj Lhotecký, c. k. profesor na
učitelském ústavu v Soběslavi.
www.hlavatce.cz/vyhnanice-1/historie
Rekonstrukce
V letošním roce si zasloužila celkovou opravu naše kaplička. Od roku 1902, kdy byla stavba kapličky
zahájena, sice proběhlo několik oprav, ale letos si zasloužila kompletní péči odshora dolů.
Výběrové řízení vyhrála firma 3N Consult, s. r. o. – firma pana Ing. Zdeňka Trojana, která učinila
nabídku ve výši 784 972,50 Kč. Obec obdržela na tuto rekonstrukci dotaci z programu POV ve výši 270 000
Kč. Koncem června byl rozebrán oltář a se sochami a obrazy odvezen k manželům Veseckým do Hlavatec.
Dana Vesecká a Jan Vesecký provedli restaurátorské práce oltáře, soch a obrazů.
Práce na kapličce probíhala od začátku července do začátku září. Projekt
zahrnující postup prací vypracovali Ing. arch. Tomáš Šantavý a Ing. Hana Šantavá.
Na střeše pan Došek vyměnil latě, střešní krytinu za novou - bobrovku, k
oplechování použil měděný plech. Uvnitř proběhly následující práce – otlučení
stávající omítky, nová sanační omítka, bílá výmalba, bourání podlah z
keramických dlaždic, pokládka nové cihlové dlažby (pod podlahou násyp z
kameniva), nový schod pod oltářem z pískovce, pod oltářem vybetonovaná
vyvýšená plocha, na ní cihlová dlažba, repase oken a dveří.
Se stropní výmalbou, která byla celých 119 let opravami nedotčená, si
vyhrál restaurátor a akademický malíř Pavel Kobylka.
Zvenku proběhly tyto práce – otlučení stávající omítky, nová sanační omítka, nátěr vnějších omítek,
nová stříška – výměna plechové stříšky za dřevěnou pokrytou bobrovkou, terénní úpravy – odvodnění kolem
kapličky – výkopem, vysypání štěrkem a kačírkem, výkop odvodňovacího kanálku od kapličky 5 m do sběrné
jámy, zatravnění.
Všem jmenovaným děkuji za dokonale odvedenou práci a výbornou spolupráci.
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V úterý 28. září 2021 se ve Vyhnanicích konala poutní mše
svatá ke svatému Václavu a obřad žehnání nově zrekonstruované kaple
zasvěcené sv. Václavu. Mši svatou celebroval otec R. D. Mgr. Tomáš
Hajda.

Ing. Libuše Černá, členka OZ

Debrník
S blížícím se koncem roku 2021 nastává opět čas se podívat na události, které jsme v průběhu roku
2021 v Debrníku společně zažili. První polovina roku 2021 byla opět ve znamení lockdownu a omezení, které
znemožňovali konání jakých kolik společenských akcí. I proto se nekonal ani tradiční únorový hasičský ples.
V podstatě první společnou akcí roku bylo setkání ke dni dětí na hrázi místního rybníka, kde děti
soutěžily v připravených soutěžích, opékali se buřty na ohýnku a došlo i na točené pivečko. Slunečné počasí
dodalo tomuto setkání pravou jarní atmosféru a všichni se moc bavili.
Další velké společenské setkání nás tradičně čekalo u příležitosti poutě, která tentokráte připadla na
15. srpna. Sešli jsme se ale už v pátek u příležitosti pouťové zábavy s grilování vepřových kýt. Účast byla
hojná jak na páteční zábavu, tak i nedělní pouť.
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Ráno jsme se nejprve sešli u kapličky na mši, po obědě se pak skoro celá obec potkala u
poslechu živé hudby před hospodou. Počasí jako téměř každý rok bylo velice teplé, až ve večerních hodinách
bylo parno ukončeno silnou bouřkou …

V podzimním ponurém období jsme ještě zvládli Halloweenskou akci pro naše nejmenší, kde se mohly
děti celé odpoledne bavit u připravených soutěží, zobat k tomu strašidelné dobroty a po setmění prošel obcí i
lampiónový průvod.
Svatého Martina jsme společně oslavili u pečené husy a živé hudby v místním pohostinství.
Pohostinství praskalo ve švech a věřím, že se tímto založila pěkná, nová tradice…
A závěr roku patří tradičně i setkání heligonkářů, které se konalo i letos. Heligonkáři z blízkého i
širokého okolí pobavili jak místní, tak přespolní hosty tradičními i moderními skladbami. Někteří heligonkáři
vydrželi hrát do pozdních nočních hodin a přislíbili, že dorazí i napřesrok.

V listopadu jsme se také sešli k výlovu místního rybníka … po několika zátazích na vysoké vodě jsme
ze sítí vyndali celých 8 ryb :) Výlov budeme muset zopakovat na jaře a té vody si přeci jen vypustit více.
Bohužel i rok 2021 nás v Debrníku připravil o dlouholeté chalupáře z obce a to Luboše Jedličku, který
byl dlouhou dobu spojen s místní hospůdkou jako její vrchní šenkýř a pana Pavla Šídla, který byl rovněž s
Debrníkem úzce spojen. Oběma věnujeme tichou vzpomínku.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se v rámci obecního dění účastní všemožných kulturních i
společenských aktivit, kterými se všichni snažíme život v naší malé vísce vylepšit a oživit.
Věřím, že i rok 2022 přinese spoustu události, na které budeme společně rádi vzpomínat.
Ing. Jiří Hák, člen OZ
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„Chceš být zdravý jako řípa, běhat jako tryskomyš, odstranit
neduhy, co tě trápí, a posílit si imunitu? Máš možnost přijít
na masáž plosek nohou.“
Marie Pecháčková

Přístroj na masáž plosek nohou můžete vyzkoušet u Marušky
Pecháčků v hostinci v Debrníku.

Srdečně zveme všechny občany na živý Betlém, který po loňské
pauze opět osídlí 24. prosince ve 14:00 čekárnu na hlavatecké návsi

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2022
Nacházíme se bohužel v podobné situaci jako v loňském roce, kdy nad kulturními a společenskými
akcemi minimálně v prvním čtvrtletí visí otazník. Opět Vám proto nenabízíme detailní přehled událostí a
termínů na příští rok. O všech akcích, které se uskuteční, budou občané včas informováni prostřednictvím
vývěsek, e-mailu a obecního rozhlasu.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ
V ROCE 2022
PŘEJÍ AUTOŘI ČLÁNKŮ
A ZASTUPITELÉ OBCE HLAVATCE

Snahou tohoto Zpravodaje je podat přehlednou formou zprávu o tom, co se v naší obci děje. Patří se
poděkovat všem, kteří ochotně přispěli, a rádi dáme za rok prostor i dalším, kteří projeví zájem. Rovněž
oceníme, když pošlete své nápady a hodnocení na adresu: obec.hlavatce@gmail.com.
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