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Obec Hlavatce
Počet obyvatel (2014): 151
Katastrální plocha (ha): 504,2 ha
Počet místních částí: 1
Názvy místních částí: Hlavatce
www.obechlavatce.cz
Graf - Vývoj počtu obyvatel:

Strategické dokumenty obce:

Územní plán

HLAVATCE

Platnost do:

Poslední změna

Pozn.

---

20.12.2010

Nabytí účinnosti
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Krátce z historie obce:
Archeologické nálezy dokládají osídlení na katastru obce už v době předhistorické, asi 400m
jihozápadně od kóty 433 byl nalezen mezolitický kamenný nástroj. Další osídlení bylo
doloženo pro střední dobu bronzovou, dobu halštatskou, laténskou i raný středověk. Byla tu
nalezena keramika ze 13. až 15. století v lokalitě Hláska - tyto nálezy mohou signalizovat
existenci zaniklé středověké vesnice.
První písemná zmínka o vsi (Hlawatecz), tehdy příslušné k hradu Poděhusy, se vyskytuje v
Rožmberském urbáři z roku 1379. Po zrušení poddanské závislosti na schwarzenberském
panství Libějovice se Hlavatce staly roku 1850 samostatnou obcí. Pouze v období 1943 1945 a 1960 -1990 byla ves přičleněna k obci Sedlci.

HLAVATCE

aktualizace: 09/2015

PROFIL OBCE

Zajímavosti a tipy na výlet; komentáře (dostupnost služeb pro návštěvník; destinační
management; drobná turistická infrastruktura a značení; cyklostezky a cyklotrasy; dopravní
dostupnost; péče o památky; Wifispoty; kulturní kalendář)
Tato malebná vesnička leží v mírně zvlněné krajině Zbudovských Blat, zhruba 5 km
severovýchodně od Netolic a 19 km severozápadně od Českých Budějovic. Navštívit můžete
třeba zříceninu hradu Poděhusy, který ve 13. století patřil Rožmberkům; nalézá se nad
potokem asi 2 km západně od Hlavatců.
Pokud se budete toulat okolím, projděte se místními lukami s poetickými (i praktickými)
názvy Pode vsí, Pod Vrchy a U Mezníku, okolní vrchy nesou jména Štumpír, Liška, Stýskava
a les Hlavaťák. Za obcí směrem při silnici k Lékařově Lhotě je část pastviny zvaná Pazderna.
Toto jméno pochází z doby, kdy kraj ještě hojně pěstoval len. Krajinu dotváří místní rybníky –
Hlavatecký, Obecní (první, druhý a třetí rybníček), a potok, který protéká západně a severně
od vsi z Netolic kolem Lékařovy Lhoty k Sedlci, od Netolic se nazývá Ropačov, dále v oblasti
Zbudovských Blat pak nese jméno Soudný...protože voda (zvláště pak ta velká) vždy
rozsoudila „co je čí“...
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Služby pro turisty





veřejná pláž se vstupem zdarma s občerstvením (pod Základní školou)
pláž ve Frymburku pod školou v přírodě
pláže v kempech Vřesná a Frymburk
pláže v Hrdoňově, Kovářově,na Větrníku









půjčovna loděk a šlapadel
půjčovna a prodejna jízdních kol, včetně servisní dílny
speciální prodejna rybářských potřeb
tenisové antukové kurty
antukové kurty pro nohejbal a volejbal
víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem
lyžařský vlek „ Na Martě“








cestovní kancelář zajišťující ubytování, směnárnu a prodej rybářských povolenek
čerpací stanice
(placené) parkoviště na náměstí cca 50 vozidel
odstavné parkoviště cca 70 vozidel (pochůzková vzdálenost od náměstí do 10 minut)
soukromý autoservis
taxislužba






nákupní středisko s prodejnou elektro, železářství, drogerie a papírnictví
prodejna potravin
markety smíšeným zbožím
drobné obchůdky (upomínkové předměty, zdravá výřiva apod.)




internetová kavárna
veřejná knihovna (provoz: každé úterý a čtvrtek odpoledne)




pošta (bankovní provoz: Poštovní spořitelna)
bankomat





lékařská služba první pomoci
zdravotní středisko – praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, zubní lékař
hasiči (IZS, SDH)




kadeřnictví
aquapark v komplexu Wellness Hotelu Frymburk (vodní aerobik, wellness procedury,
solná jeskyně, saunový svět)




zastávka ČSAD
převoz Frymburk – Frýdava (květen – říjen)



ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca 1 500 lůžek
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle věku; komentáře (oblast bydlení a
rozvojových obytných zón, sociální služby, spolková činnost, poznámky k demografickému
vývoji a hrozbám
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MAPKA OBCE (rozvojové obytné zóny)
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle vzdělání; komentáře (oblast školství –
předškolní, základní a střední školství; zájmové vzdělávání)

bez vzdělání
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ZŠ a MŠ Hlavatce: 0 tříd
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Statistická data dle SLDB – obyvatelstvo dle ekonomické aktivity; komentáře
(oblast zaměstnanost, místní zaměstnavatelé, rozvojové zóny pro podnikání, prostory pro
podnikání, brownfieldy)
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Celkem

Muži

Ženy

Ekonomicky aktivní

81

48

33

31Z3a11m3ěstnaní

80

47

33

Zaměstnanci

57

31

26

Zaměstnavatelé

3

3

-

Pracující na vlastní účet

12

11

2

Pracující důchodci

4

3

1

Ženy na mateřské dovolení

-

-

-

Nezaměstnaní

1

1

-

56

21

35

Nepracující důchodci

26

9

17

Žáci, studenti, učni

19

8

11

Osoby s nezjištěnou
ekonomickou aktivitou

1

-

1

Z toho podle
postavení v
zaměstnání

Ekonomicky neaktivní

Z toho

Zdroj: vdb.czso.cz

RES - počet podnikatelských RES - počet podnikatelských
subjektů celkem – Rok 2008 subjektů celkem – Rok 2014
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2014
3
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RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2008

RES - Zpracovatelský
průmysl – rok 2014

1

1

4

Obec název

Hromadná
ubytovací
zařízení hotely,
motely

Hromadná
ubytovací
zařízení penziony

Hromadná
ubytovací
zařízení turistické
ubytovny

Hromadná
ubytovací
zařízení kempy,
chatové
osady

Hlavatce

0

0

0

0

HLAVATCE

RES Hromadná Ubytování,
ubytovací
stravování
zařízení a
ostatní
pohostinství
– rok 2014
0

1
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Vývoj míry nezaměstnanosti:

Obec název

Hlavatce

Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. - Míra nezam. Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
Dosažitelní
uchaz.
uchaz.
uchaz.
uchaz.
uchaz.
Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok Celkem – rok
2008
2009
2010
2011
2014
4,4

2,9

2,9

4,4

1,8

Zdroj: ČSÚ

Členění uchazečů o zaměstnání v jednotlivých obcích dle cílových skupin
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Hlavatce

HLAVATCE
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Počet
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Počet
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Počet uchazečů uchazečů evidence uchazečů - uchazečů ve věku 50
- celkem – rok
OZP –
nad 12
absolventů mimo CS
let a více –
2014
celkemměsíců – – celkem – – celkem –
celkem –
rok 2014
celkem –
rok 2014
rok 2014
rok 2014
rok 2014

2

0

-

0

0

1
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Statistická data dle SLDB – vyjížďka obyvatelstva; komentáře (oblast dopravní
obslužnosti, stav dopravní infrastruktury; cyklostezky; volnočasová infrastruktura)
Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící do zaměstnání
V rámci obce
Do jiné obce okresu
Vyjíždějící do
Do jiného okresu kraje
zaměstnání
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící do škol
V rámci obce
Vyjíždějící do škol
Mimo obec
Zdroj: vdb.czso.cz
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MAPKA OBCE VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – dopravní dostupnost
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Významní aktéři v místě – zaměstnavatelé, školy, spolky; přehled a komentáře
Podnikatelé v oboru cestovního ruchu – ubytování, stravování a doprovodné služby

WELLNESS HOTEL FRYMBURK Frymburk, Frymburk 140



Hotel ****

celoroční
provoz

101 a
více

ubytování v hotelech, penzionech a chatách s celkovou kapacitou cca lůžek

ZŠ a MŠ Hlavatce. 0 tříd

Aktivní neziskové organizace, spolky a uskupení:

 í
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Důležitá infrastruktura v místě – obchody/zásobování, doprava/dopravní obslužnost,
církevní stavby a drobná architektura, zázemí pro spolkovou a volnočasovou činnost,
sportoviště; přehled a komentáře




Informační centrum Městysu Frymburk a Muzeum
Vodní záchranná služba Dolní Vltavice, Modřín
Centrum IZS Frymburk
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Krajina a životní prostředí – údržba krajiny, chráněné lokality; komplexní pozemkové
úpravy; rozvojové zóny; kanalizace a ČOV; odpadové hospodářství – plánovaný vývoj;
informace, poznámky, komentáře

ČOV Frymburk (provozuje ČEVAK)
A.S.A. České Budějovice - provozovna Frymburk zabezpečuje pro oblast Lipenska a
přilehlých obcí svoz komunálního odpadu, separaci odpadu pomocí označených nádob a
odvoz vytříděných komodit k dalšímu zpracování. V obci Chvalšiny provozuje sběrný dvůr
odpadů, soustřeďuje nebezpečný a velkoobjemový odpad.

Specifika obce – vnitřní i vnější vztahy; partnerství a jeho rozvoj; místní tradice;
kalendář obecních akcí; přehled a komentáře, doplňující informace
Člen SO Blata
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Rozpočet obce v roce 2015; komentáře k výdajům a aplikovaným řešením v oblastech
odpadového hospodářství, sociální služby, podpora spolkové činnosti
Rozpočet k 30.6. 2015
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Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
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Pocitová mapa obce – bezpečnost (problémy, omezující nedostatky – např. veřejné
osvětlení; prevence); sociálně vyloučené lokality/míst/objekty a skupiny; dopravní
bezpečnost a (bez)bariérovost; komunitní práce s veřejností (otevřenost radnice, přenos
informací, pořádání fór s veřejností, anket a podobně; zájem obyvatel o dění v obci,
zapojování do spolkové činnosti, dobrovolnictví); přehled a komentáře, doplňující informace
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Absorpční kapacita obce – dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací; přehled a
komentáře, doplňující informace (především o zpracování externě/zaměstnanci úřadu);
základní informace také o dalších příjemcích dotací (spolky, firmy…)

Zásobník projektů I.:
generální oprava cesty na Netolice (1 km)
chodník podél cesty k autobusové zastávce
oprava obecních budov
oprava kanalizace a výstavba čističky odpadních vod
Terénní úpravy návsi s protipovodňovými účinky
víceúčelové hřiště (tenis, nohejbal, basketbal)
vyčištění a oprava požární nádrže, návesního rybníku


Zásobník projektů II.:
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