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Vážení občané,
děkuji Vám, že otvíráte nový ročník našeho obecního zpravodaje. Dnes bych Vás ráda v krátkosti informovala, co čeká obecní
zastupitelstvo v roce 2020.
S přicházejícím novým rokem přišly i dvě příjemné zprávy z Ministerstva životního prostředí ČR. V rámci Operačního
programu životní prostředí získala obec dotaci ve výši 1 266 458 Kč (jedná se o 100 % dotaci) na projekt „Hlavenec – výstavba
tůně“. Naším záměrem je obrana proti suchu, které nás postihuje a pravděpodobně v dalších letech postihovat bude. Malá tůň
na 2 500 m3 vody by měla vzniknout v místě prameniště Hlaveneckého potoka.
Další přidělenou dotací za stejného programu je dotace na opravu obchodu ve výši 2 882 707 Kč. Proběhne celková rekonstrukce budovy včetně zateplení, umístění tepelného čerpadla, nové otopné soustavy a osvětlení, dále bude instalována
do budovy vzduchotechnika a na opravenou střechu fotovoltaické panely. Administrace těchto obou projektů bude obtížnější, přesto se vyplatilo žádosti o dotace podat. K samotné výstavbě pravděpodobně dojde počátkem roku 2021.
Dalším připravovaným projektem je novostavba garáže u obecního úřadu, jedná se o budovu, kde budou umístěny stroje
a přístroje v majetku obce (doposud obec takový objekt neměla). Výběrové řízení na tuto stavbu vyhrála stavební firma Daniel Šperk z Nymburska, realizační cena činí 2 200 000 Kč. Obec zažádala o dotaci z Programu obnovy venkova Středočeského
kraje, kde se uděluje dotace dle počtu obyvatel. Pro naši obec činí částka 390 000 Kč. Stavba by měla být zahájena v březnu
letošního roku.
Ještě čekáme na vyrozumění o podané dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na III. etapu oprav chodníků –
od kapličky až ke konci obce. Pokud dotaci získáme, rekonstrukce je plánována od srpna tohoto roku.
Dále připravujeme projekt na stavbu poslední části chodníku při komunikaci III. třídy (Kovaříkovi – Krumpolcovi).
Jak vidíte, práce nás čeká dost a dost, tak jen doufám, že vše zvládneme na výbornou. Hlavně abychom byli zdraví, to
pak společně dokážeme mnoho věcí. (V těchto dnech mě trápí nachlazení, tak se moc těším, až se té nemoci zbavím .)
Srdečně zdravím naši paní obecní účetní, přeji jí, aby se rychle uzdravila, moc nám na úřadě chybí.
Příjemné a zdravé dny Vám všem přeje
Jarmila Smotlachová

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Stále běží příjem žádos 3. výzvy kotlíkových dotací. Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných
domech ve Středočeském kraji byla vyhlášena loni a žádosje možné podávat až do 30. 6. 2022, nebo do vyčerpání
peněžních prostředků určených pro tento dotační program.
Legisla va uvádí, že od 1. 9. 2022 nebudou moci být provozovány kotle 1. a 2. emisní třídy. Získat lze až 127 síc Kč.
Žádost o kotlíkovou dotaci je možné vyplnit na stránce
h ps://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost nebo lze mto
pověřit autorizovanou firmu, která kotel vymění na klíč,
včetně sestavení žádos . Takové služby využily už i některé domácnos z Hlavence.

DEŠŤOVKA… ani kapku na zmar
Domácnos z celé České republiky (nikoliv pouze z vyhlášených suchých oblas ) mohou žádat o dotaci na využi
srážkové a odpadní vody v domácnos i na zahradě. Z programu Dešťovka je podporována 1. Akumulace srážkové
vody pro zálivku zahrady (až 20 s Kč), 2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady (až 30 s Kč),
3. Využi přečištěné odpadní vody s možným využi m
srážkové vody (až 60 s Kč). Dotaci lze využít i na vyčištění
bývalých sep ků. Bližší informace na www.destovka.cz.
(Andrea Vr šková, zdroj: www.kr-stredocesky.cz
a www.destovka.cz)

ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO
ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA V PRAZE
Jarní obecní zájezd pro děti, rodiče, babičky a dědečky (pro celé rodiny), ale i pro všechny ostatní
zájemce pořádáme v sobotu 21. března 2020. Tentokrát pojedeme prozkoumat expozice Národního
zemědělského muzea v Praze, kromě základní expozice zemědělství si prohlédneme další výstavy na
téma gastronomie, voda v krajině, myslivost, rybářství, nahlédneme do laboratoře ticha či do objevovny. Připomeneme si, že mléko a chléb se nevyrábějí
v supermarketu a že vypěstovat základní potraviny
není až tak jednoduché, abychom s nimi mohli tolik
plýtvat. V případě zájmu je možné též navštívit sousední budovu, kde sídlí technické muzeum.
Odjezd z Hlavence je naplánován v 9 hod z autobusové zastávky. Doprava všech účastníků je zdarma, vstupné si uhradí každý účastník sám (dospělý 150 Kč, děti do 18 let zdarma, senioři 65–70 let
80 Kč, senioři nad 70 let zdarma). Návrat dle dohody.
Svoji účast prosím, hlaste nejpozději do 10. března 2020 na tel. 723 889 277, nebo v kanceláři
obecního úřadu.
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PODĚKOVÁNÍ
Podobně jako v předešlých letech bych ráda poděkovala všem, kteří věnovali knihy pro děti do dětských domovů v Senožatech, Kamenici nad Lipou a Humpolci.
Někteří lidé dali peníze, za které se zakoupilo povlečení
a ručníky pro starší děti, které dětské domovy opouští.
I taková maličkost jim pomůže při zařizování jejich první vlastní domácnosti.
Děti měly moc velkou radost, že byl pod stromečkem
dárek, který patří jenom jim.
Ljuba Pelzová

Květinkové plesy skončily,
obecní začínají (snad)
Po třinácti krásných sezónách skončily v loňském
roce vyhlášené květinkové plesy. Škoda. Byly vždy
krásné, takové slavnostní. Návštěvníci přišli krásně
společensky oděni, dámy alespoň jednou za rok vytáhly ze svých skříní plesové šaty a pánové zase našli
obleky, bílé košile, motýlky či kravaty. A k tomu všemu ještě ta spousta rozkvetlých květin, v klopách sak
urostlých mužů, na zápěstí krásných dam a slečen,
po celém tanečním sále i v celé naší milované hospodě. Srdce každého při pohledu do sálu radostně
zaplesalo. Znalec etikety pan Ladislav Špaček by měl
jistě radost, že to s tou kulturou u nás není až tak
špatné. Prostě tento ples byl vždy trochu jiný, a proto
byl i velmi oblíbený. Velký dík za to patří všem Květinkám, které ho po celý ten dlouhý čas tak vzorně
připravovaly (čas tak rychle utíká).
Přišlo nám líto, že by měla tato krásná tradice skončit, proto se obecní zastupitelstvo rozhodlo navázat
a uspořádat v letošním roce první ples obce Hlavenec. Nová tradice snad začíná…

Srdečně zveme všechny občany
v sobotu 7. března 2020 od 20 hod.
do hostince U Jelena na

POZVÁNKA DO STARÉ BOLESLAVI
Stará Boleslav je známá zářijovými Svatováclavskými
slavnostmi, jsou v ní však místa, která stojí za návštěvu
během celého roku. Letošní novinkou je návrat Palladia
země České do kostela Nanebevzetí Panny Marie, který v současnosti září novotou. Po dobu více jak dvouleté rekonstrukce této baziliky, bylo Palladium uloženo
v sídle pražského arcibiskupství. Dnes můžeme vidět
tento vzácný kovový reliéf v klenotnici baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Palladium země České se řadí
k největším pokladům České republiky – ke korunovačním klenotům a relikviáři svatého Maura. Vstup do klenotnice je možný pouze po zakoupení vstupenek v Informačním a kulturním centru v ulici Jungmanova 468
(naproti škole). Kontakt: tel.: 312 313 312, 728 663 654,
infocentrum@staraboleslav.com
Otevírací doba Infocentra: úterý – neděle
9.00–12.00 a 13.00–17.00
Prohlídky klenotnice s průvodcem:
dopoledne 10.15, 11.00 a 11.45;
odpoledne 13.15, 14.00, 14.45, 15.30 a 16.15
ZZ

OBECNÍ PLES
K tanci zahraje CONTO Vladimíra Čepičky.
Slavnostně vystoupí vítězové desáté řady Stardance
Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička.
Cena vstupenky 300 Kč. Vstupenky jsou
slosovatelné, čeká na Vás 10 cen.
V ceně je půlnoční večeře. Pro dámy bude
připraveno malé překvapení.
Vstupenky je možné zakoupit na obecním úřadě,
nebo v neděli 16. 3. v 19 hod. v hospodě.

KERAMICKÉ KURZY PRO DĚTI V DS HLAVENEČEK 2 (od 6 let)
Každý pátek
Děti se naučí pracovat s keramickou hlínou a glazurami.
Procvičí se v jemné motorice, trpělivosti a kreativitě 

HASIČSKÝ PLES

Kurzy se konají každý pátek od 15:15 hod. do 16:30 hod.

sobota 29. 2. 2020 ve 20.00

Pokud byste o kurz měli zájem, ale nevyhovuje vám čas,
pište prosím na email: hlavenecek@gmail.com.

Předprodej vstupenek: 13. 2. a 20. 2.
vždy od 18.00 do 20.00
Hos nec U Jelena

Cena kurzu 100 Kč
(včetně výpalu a glazur)
Dětem dejte starší oblečení, které se může umazat.
Nic jiného nepotřebují.
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V hlaveneckém lesíku, budeme si na blízku
aneb

To jsem z toho jelen!
Vaše názory, nápady, reklamy…

JARNÍ ZALESŇOVÁNÍ
v Hlavenci
Spolek Zelené srdce s podporou obce zve srdečně všechny
milovníky přírody k jarnímu sázení. Tentokrát budeme sázet
v hlaveneckém lese, pomůžeme se zalesňováním mý ny. Sázet
budeme cca 1500 doubků. Takže namasírujte svaly, připravte
rýče, oprašte lesnické sazeče alias sazáky čeká nás krásná
práce v lese.

sobota 14. března 2020
POZOR sraz již v 9:00 hod. před hospodou
(akce se koná za každého počasí)
S sebou: rukavice, plecháček na čaj, rýč nebo lépe sazák,
dobrou náladu.
Drobné občerstvení zajištěno
(čaj, pivko, koláče, chléb s pomazánkou, polévka)
Ze zdravotních i sociálních důvodů (pobyt na
čerstvém vzduchu v otevřené krajině a setkání
s blízkými i vzdálenějšími sousedy) je akce vhodná
pro všechny občany od 0 do 100 i více let

SK NOHEJBAL HLAVENEC SEZÓNA 2020
Letos budeme startovat už naší 20. sezónu a už se na ni moc těšíme. Po trochu hubenějších letech po konci druhé ligy to vypadá, že jsme chytili další
dech a začalo nás to opět bavit. V loňské sezóně jsme hráli jak okresní přebor
(3. místo) tak okresní soutěž (4. místo) a letos tomu nebude jinak. Sice se
soutěžím říká „prales“, ale úroveň není vůbec špatná. V těchto soutěžích hraje
spousta bývalých ligových hráčů, kteří zaručují kvalitní podívanou a je radost
proti nim hrát.
Jezdíme poctivě trénovat do školní haly ve Steré Boleslavi a vypadá to, že jsme
se snad ještě zlepšili. Netušil jsem, že to vůbec jde Už se ale nemůžeme

Obecní tábor v Železných horách
Již jste si všichni zvykli, vážení rodiče, že se během letních
obecních táborů snažíme dětem ukázat co nejvíce z přírody
celé naší vlasti. A tak vyrážíme z Hlavence jednou na sever
či na jih, podruhé na východ nebo západ. Všude, kam jsme
dosud přijeli, nám vždy bylo společně moc hezky.
V letošním roce jsme si pro konání tábora vybrali Vysočinu, Železné hory, v kterých se nachází chata Doubravka-rekreační a vzdělávací středisko stojící na polosamotě
uprostřed přírody chráněné krajinné oblasti. Tato lokalita se
nachází jen několik kilometrů od města Chotěboř a bude jen
naše v termínu 25. 7.–1. 8. 2020.
Zdejší příroda je ideálním místem pro vycházky do přírody, míčové hry, jistě najdeme i místo na koupání v údolí
říčky Doubravy či na tradiční štafetové hry. Děti náš program znají a už dobře vědí, co je na našem táboře čeká a na
co se mohou těšit.
K jedné velké změně však dochází, a to je zvýšení ceny.
Celé roky jsme se snažili cenu pobytu udržet na velmi nízké

Tato rubrika je určena všem, kteří chtějí sdělit nějaký svůj
názor nebo nápad ostatním. Osmělte se a pište 

VRATNÉ LAHVE
MATTONI už není… řadová minerálka plněná pouze do jednorázových plastových lahví. Na začátku roku 2020 představila 1. cirkulární Mattoni PET lahev.
Minerálku v těchto lahvích lze zatím koupit pouze přes mobilní prodejnu potravin KOŠÍK. Láhev je zálohovaná částkou 3 Kč, stejně jako pivní lahev. Po vrácení
čistých NESEŠLAPANÝCH lahví kurýrovi vám bude záloha v plné výši vrácena.
PET lahev pak bude vrácena výrobci, který z ní vytvoří novou PET lahev.
MLÉKO jako dřív ve vratných skleněných lahvích můžete koupit v prodejně Bento
(U Trusků) ve Staré Boleslavi. Výrobcem mléka je Farma rodiny Němcovy, která
hospodaří na Českomoravské vrchovině a mezi jejíž hlavní zásady patří hospodařit
s respektem k životnímu prostředí. Mléko je ošetřeno pasterizací. Není homogenizované! Záloha na lahev je 10 Kč a čistě vymytou ji můžete vrátit na pokladně.
JOGURTY ve vratných skleničkách můžete zakoupit v obchůdku Zváženo na
Brandžováku v Brandýse nad Labem. Jogurt pochází z Farmy u svaté Anny
z provozovny na Brázdimské v Brandýse nad Labem. Farma nabízí dobroty z kozího a jerseyského (kravské plemeno) mléka. Skleničky jsou zálohované 10 Kč.
Škoda, že tyto aktivity absolutně nepodporuje stát. Všichni výše uvedení výrobci se pro zpětný odběr obalů rozhodli dobrovolně z důvodů snížení především
plastového odpadu a snížení surovin při výrobě nových obalů. Ačkoliv se jim
tímto krokem zvyšují náklady. Pomocnou ruku stát nenabídl. Proto je těchto
výrobců zatím stále málo, pro většinu je stále nejdůležitější maximální zisk.

dočkat, až bude zase jaro a my budeme moci připravit hřiště ve Vrtilandu (pravděpodobně nejlepší a nejpohotovější sportovní areál ve střední Evropě)
Další ročník okresních soutěží začíná zhruba v půlce dubna a budeme velice
rádi, když nás přijde kdokoliv podpořit. Termíny zápasů uveřejníme po rozlosování soutěží.
Letos máme v plánu opět uspořádat tradiční letní turnaj a v září sportovní víceboj pro děti i rodiče.
Na závěr bych chtěl oznámit, že se náš klub rozrostl o nové hráče a máme velikou radost, že jsou všichni z Hlavence. Vítáme tedy v SK Nohejbal Hlavenec
Pepu a Honzu Blahňáky a Lukáše Dohnala(ten nám to sliboval už tak 5 let )
Jakub Svačina

úrovni, ale bohužel nejde to do nekonečna. V letošním roce
je poplatek stanoven na částku 2000 Kč.
Od samého počátku pořádání obecních táborů jsme
chtěli touto akcí poděkovat rodičům a dětem za vše, co
v průběhu roku dělají pro naši obec. Poděkovat za aktivní
účast při obecních akcích, za pomoc a zapojení do jejich přípravy. Bohužel tyto aktivity se stávají dnes již minulostí a ze
všech stran se potkáváme s nezájmem o jakoukoliv obecní
akci. Naposledy to bylo při nácviku vánočního divadélka.
Ale náš obecní tábor není samozřejmostí, je to také něco na
víc, co chceme dětem dopřát a zároveň ulevit alespoň na jeden týden v roce jejich rodičům. Všichni, kteří se do práce
s dětmi zapojují, dělají tuto činnost zcela dobrovolnicky bez
nároku na mzdu, ba naopak musejí si část pobytu zaplatit.
V letošním roce jsme stanovili malou podmínku a budeme
rádi, když s námi pojedou děti aktivní. Rádi bychom, aby děti
(rodiče) svojí účastí a svojí prací podpořily následující obecní akce Den země – úklid odpadků, Čarodějnice, Staročeské
máje a Den dětí tří obcí letos v Hlavenci. Nebudeme dělat nikomu čárky, jen chceme poznat, jak si lidé váží naší práce.
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KALENDÁŘ AKCÍ ÚNOR-KVĚTEN 2020
(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)
Každé
úterý

17:30–18:30

Pohybová všestrannost pro děti
pod vedením Moniky Blahnové
Aerobik a bodystyling pod
vedením Moniky Blahnové

19:00–20:00
Každý
čtvrtek

Aerobik a bodystyling

19:00–20:30

ÚNOR
pátek

14. 2.

20:00

Myslivecký ples

neděle

16. 2.

16:0017:45

Bruslení v Benátkách (zadáno
pro Hlavenec)

sobota

29. 2.

20:00

Hasičský ples (předprodej 14. 2.
a 20. 2. (18:00–20:00)

BŘEZEN

Sázení v Jeseníkách
I letos pojede Zelené srdce sázet do Jeseníků.
Akce se uskuteční během dubna. Přesný termín ještě
dolaďujeme s Lesní správou Jeseník.
Srdečně zveme všechny milovníky přírody, aby se
k nám připojili. Akce bude nejspíš dvoudenní. Vyrazili bychom v pátek vlakem, v sobotu sázeli a v neděli
se procházkou vydali na vlak na zpáteční cestu. Lesní
správa nám tentokrát nabízí možnost ubytování v lovecké chatě a to určitě využijeme :)
Detailní informace o akci uvedeme během února.
Andrea Vrtišková

sobota

7. 3.

20:00

Obecní ples (předprodej
vstupenek na obecním úřadě nebo
v neděli 16. 3. v hostinci U Jelena)

sobota

14. 3.

9:00

Jarní zalesňování v hlaveneckém
lese

pátek

20. 3.

20:00

sobota

21. 3.

9:00

Zájezd do Národního
zemědělského muzea v Praze
pro děti i dospělé (přihlášky do
10. 3. na tel. č. 723 889 277)

pátek

27. 3.

19:30

Cestovatelský Hlavenec – Írán
není arabská země

DUBEN
Dětský karneval (termín bude
upřesněn)
sobota

25. 4.

10:00

Úklid obce, sběr železného šrotu
a velkoobjemový odpad

čtvrtek

30. 4.

18:00

Čarodějnický rej
Sázení stromů v Jeseníkách se
Zeleným srdcem (Termín bude
upřesněn)

Prvním narozeným občánkem roku 2020
v Hlavenci se 23. ledna stal Eda Nováček.
Edíkovi i jeho rodičům ze srdce přejeme
pevné zdraví, spoustu štěstí a krásné dětství
prožité v kruhu svých blízkých.

Obec Blahopřeje Jubilantům
Významné životní jubileum oslavili to hlaveneč občané:

4. ledna • Alenka Kopecká
6. ledna • Marie Blahnová
Oběma milým dámám přejeme do dalších let
pevné zdraví, štěs a stálý úsměv ve tváři.

Rybářský ples

KVĚTEN
sobota

9. 5.

Memoriál Jana Hlaváčka
(hasičská soutěž – Sudovo Hlavno)

sobota

16. 5.

Světoběžník 2020 s překvapením

sobota

23. 5.

Staročeské máje (výjezd pro smrk
– středa 20. 5., zdobení věnců,
stavění májky a rozvoz břízek –
pátek 22. 5.)

Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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Bratrstvo Kobylí hlavy a příběh lesní tůně Hulán
V Hlavenci není nutné Bratrstvo Kobylí hlavy představovat – tento spolek je znám již mnoho let svojí prospěšnou činností pro naši obec. Členové
Bratrstva pořádají od roku 2003 každoročně 26. prosince Štěpánské koulení zelí – turistický výšlap po okolí Hlavence, který je určen pro ty, kteří
raději vymění vánoční lenošení za pobyt v přírodě. Nepravidelné a „tak trochu jiné“ poznávací zájezdy Světoběžník. Cyklus zajímavých besed
a promítání s českými cestovateli Cestovatelský Hlavenec je další akcí, kterou členové Bratrstva pořádají 2–3x ročně od roku 2010 (Letošní
cyklus zahájí 27. 3. 2020 beseda s názvem Írán není arabská země).
A právě rok 2010 se stal pro Bratrstvo Kobylí hlavy přelomový. Členové Bratrstva se rozhodli využít smysluplně finanční prostředky získané
z pořádání besed a zaměřili se kromě společenských akcí na záchranu a obnovu drobných historických či přírodních památek na území obce
Hlavenec. V roce 2010 se pustili do obnovy památného křížku „U Hulána“, který se podařilo díky pomoci dobrovolníků z Hlavence, finančnímu
daru Bratrstva a Nadace VIA Fond T- Mobile v témže roce obnovit. Dobrovolníci – občané z Hlavence – vyčistili okolí křížku a vysadili za pomoci zahradnické firmy ASTRA po jeho obou stranách dvě lípy (další Bratrstvem obnovené drobné památky: obraz svatého Huberta v lokalitě
U Dubu – rok 2012, dřevěný kříž u lesní cesty tzv. Dálnice, za pomníkem Karla VI. – rok 2019).
A právě zpustlá tůň proti obnovenému křížku „U Hulána“ byla impulzem k myšlence věnovat energii, čas a výtěžek z besed s cestovateli
na obnovu lesní tůně Hulán, odkud se zřejmě vlivem těžby písku ve Lhotě v letech 1968–1984 a poklesem spodních vod z nedostatku srážek,
vytratila voda. Dle staré legendy, o které se píše v naší obecní kronice, bylo v tůni tolik vody, že se v ní v 19. století utopil hulán (polský voják –
kavalerista) i s koněm. Z vyprávění pamětníků víme, že voda v Hulánu byla tak čistá, že i po II. světové válce se tam plavili koně, kolem roku
1969 se v této lesní tůni kromě kachen koupaly i děti. Hloubka vody dosahovala až do 2 metrů. Na počátku 70. let se voda začala pomalu ztrácet
v zemi. Vydatné deště v roce 1981 Hulán opět naplnily, a voda zaplavila lesní cestu. V dalších letech zůstala tůň postupně bez vody.
Členové Bratrstva Kobylí hlavy se rozhodli nejprve vyčistit strouhu, kterou dříve do Hulánu přitékala voda z naší obce z obou rybníků tzv. Čákoráků. Na jaře 2011 početná skupina hlaveneckých dobrovolníků odstranila náletové dřeviny na místě bývalé tůně a vyčistila strouhu v lese.
Voda sice začala přitékat, ale brzy se vsákla zpět do země. V roce 2012 Bratrstvo zaplatilo vybagrování strouhy po celé její délce. Přitékající
voda od Hlavence byla zastavena nánosy odpadků, větví atd. pod můstkem u Vekendu.
V prosinci pomohli členové Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci svojí
technikou nanesený odpad odstranit a po terénní úpravě strouhy před Hulánem
v březnu 2013 se voda konečně dostala až do tůně. V květnu se do pomocných
prací zapojili členové spolku Rybářů a pomohli odstranit vykopané náletové dřeviny podél celé strouhy. V červnu v období povodní se tůň Hulán naplnila vodou.
Po měsíci přišlo zklamání – voda opět zmizela a bylo jasné, že je nutné udělat
izolaci dna tůně.
Jaro 2014 přineslo problémy nejen zemědělcům. Na poli praskla závlaha a zemina a písek z pole opět ucpaly strouhu.
Nadšení ani výtěžek z pořádaných besed na to nestačily, a tak Bratrstvo začalo od roku 2015 připravovat podklady a projektovou dokumentaci pro žádost
o dotaci na obnovu tůně. V mezičase se podařilo získat celý lesní pozemek pod
Foto rok 2013
tůní do majetku obce Hlavenec a zároveň dotáhnout žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí MŽP do finále. Práce na vyčištění a kompletním
zaizolování tůně byly dokončeny v září 2019. Současně s obnovou tůně proběhlo dočištění a dotěsnění strouhy z Hlavence až do Hulánu, na
kterou poskytla finanční prostředky obec Hlavenec.
Cílem celého projektu obnovy křížku a tůně Hulán je nejen zvelebení krásného rozcestí historických cest v lese, ale i obnovení historického
poutního místa a zachování kulturního dědictví pro další generace. Poděkování za velkou pomoc patří všem dobrovolníkům, hlaveneckým hasičům,
rybářům, firmě ASTRA, která se postarala o novou zeleň a údržbu okolí tůně
i strouhy, a obci Hlavenec za významnou podporu.
Ve dnech 3. 2. a 4. 2. 2020 se počasí konečně umoudřilo a začalo pořádně pršet. Do tůně Hulán přitéká strouhou po velmi dlouhé době opět voda.
Další cíl byl splněn, a tak si můžeme klást otázku: Co dalšího Bratrstvo Kobylí hlavy připravuje?
Kromě již zmíněné březnové besedy se můžeme těšit na akci Světoběžník
2020 s překvapením, která se bude konat 16. 5. 2020.
Zdena Zimová

Foto rok 2020

BRUSLENÍ
PRO HLAVENEC
V neděli 16. února
16.00 – 17.30
je pro všechny hlavenecké
bruslaře zadána ledová plocha
Zimního stadionu v Benátkách
nad Jizerou.
Přijďte si protáhnout svaly,
vstup zdarma.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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HASIČSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ 2019/2020
Hasičský rok 2019 uzavřela Výroční valná hromada SDH Hlavenec 6. 12. 2019.
V roce 2019 se hasiči se zúčastnili školení velitelů a strojníků a školení první pomoci.
Ve zprávě o činnosti jsme si také připomněli krásnou oslavu
130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci, která
měla bezproblémový a důstojný průběh díky pomoci obce Hlavenec, mnoha dobrovolníků z Hlavence, ale i okolních obcí. Bez
dobrovolníků by se neobešla příprava a samotný průběh Staročeských májů, Čarodějnic, Mikulášské nadílky či sběru železného
šrotu. Poděkování patří obci Hlavenec za velkou podporu a všem
dobrovolníkům, kteří se zapojili do příprav všech akcí. Díky práci hasičů neustává v naší obci společenský život, ale v soutěžní
činnosti se ani v roce 2019 nezměnila situace z posledních let.
Soutěžní výpadek mladých hasičů, hasiček a dokonce i žáků je
prozatím trvalý. V červnu se velmi těžce sestavilo jedno družstvo
žen na okrskovou soutěž, přesto naše ženy zvítězily. Muži se zúčastnili Memoriálu Jana Hlaváčka v Sudově Hlavně a okrskové
soutěže se zúčastnilo i družstvo žen, které vybojovalo 1. místo.
Chybí nám noví členové, potřebujeme omladit naši základnu. Uvítali bychom zájem a pomoc nově přistěhovaných občanů, ale i starousedlíků. Nedaří se sehnat dobrovolníka, který by
se věnoval pravidelnému trénování žáků.

V Hlavenci máme šikovné kluky
Potkáváme se s nimi na některých akcích a v podstatě o nich nic
nevíme, neznáme jejich koníčky, co je baví… Do letošního prvního čísla Hlaveneckého občasníku jsem vybrala krátké informace
o dvou mladých sportovcích a jednom muzikantovi.
Závodní plavec Radek Juhás – Radek byl od roku 2017 členem
Plaveckého oddílu AŠMB Mladá Boleslav. Pravidelné a náročné
tréninky pod vedením přísných trenérů přinesly skvělé výsledky
již v tomto roce, Radek se v kategorii jedenáctiletých umísťoval
na stupních vítězů. Na jaře 2019 přešel do Neratovického plaveckého klubu (NePK). V letech 2018 a 2019 se pravidelně účastnil
krajských soutěží, např. Středočeského poháru či přeborů Středočeského kraje, kde se vždy umístil do 6. místa. V roce 2019 se
svými výkony nominoval na letní i zimní Mistrovství ČR ve své
kategorii (tedy kategorie třináctiletých). V roce 2019 také začal
plavat dálkové závody na tratích 3 km a 5 km. Tyto soutěže se konají na přírodních nádržích, přehradách, rybnících apod. V srpnu
2019 se účastnil Mistrovství ČR v dálkovém plavání v Račicích,
kde smíšená štafeta NePK v kategorii žactvo, jejímž členem byl
i Radek, získala na trati 4 x 1,25 km bronzovou medaili. Všechny
Radkovy úspěchy dokazuje početná sbírka medailí. Radkovy plavecké disciplíny jsou motýlek, volný způsob (kraul), znak a polohový závod (kombinace všech disciplín: motýlek, znak, prsa
a kraul). Letos se dostává do kategorie kadetů a měl by již plavat
na tratích 5 km a 10 km.
Nohejbalista Pavel Svačina – Pavel je již několik let členem SK
Nohejbal Hlavenec, v roce 2018 si vybojoval místo v širším reprezentačním žákovském výběru ČR. Dvakrát byl vyhlášen nejlepším
hráčem Středočeského kraje. Tento úspěch byl podmíněn pravi-

Na valné hromadě byl zvolen na nové funkční období staronový výbor SDH Hlavenec ve složení: starosta Jiří Kastner,
1. náměstek Tomáš Petrův, 2. náměstek Zdeněk Syrový, velitel Josef Blahna ml., zástupce velitele Aleš Horčík, jednatelka
a kronikářka Zdeňka Zimová, hospodářka Monika Vlčková,
referentka žen a revizor účtů Petra Vítková. Další členové výboru: Dana Blahnová, Alena Kastnerová, Václav Toman, Jaroslav
Vlček a výzbrojní náčelník Antonín Pasovský ml.
Účastníci Výroční valné hromady schválili plán činnosti na
rok 2020 takto:
Hasičský ples (29. 2.), Staročeské máje (23. 5.), Hlavenecká pouť (15. 8.), Valná hromada SDH Hlavenec za rok 2020
(4. 12.). Staročeské máje a Hlaveneckou pouť budou pořádat
hasiči za pomoci členů ostatních obecních spolků a dalších
dobrovolníků z Hlavence. Dětský karneval, Čarodějnice a Mikulášská nadílka (5. 12.) budou realizovány ve spolupráci s Dětskou skupinou Hlaveneček. Sběr železného šrotu se bude konat
společně s velkoobjemovým odpadem a úklidem obce 25. 4.
Při přípravách i samotném konání všech akcí uvítáme pomoc i nově přistěhovaných občanů. Budeme rádi, pokud se
s námi budete chtít setkat na hasičských schůzích, které se pravidelně konají každou první neděli v měsíci od 18.30 v hostinci
U Jelena.
Zdeňka Zimová
delným tréninkem pod vedením trenéra Jakuba Svačiny. Rok 2019
byl ve znamení Pavlova přestupu do Čelákovic. Na Mistrovství České republiky žáků klukům o kousek uteklo 3. místo. Pavel se opět
dostal do širšího výběru reprezentace ČR, tentokrát v kategorii
starších žáků. V okresní dorostenecké lize se Pavlovu družstvu podařil postup do play off a do čtvrtfinále. Letos budeme Pavla vídat
v Hlavenci jako člena družstva mužů SK Nohejbal Hlavenec. Jarní
kolo nohejbalových soutěží se blíží.
Muzikant Adam Zigáček – Adam se stal v roce 2019 trubačem na
lesnici. A co to vlastně lesnice je? Je to předchůdce lesního rohu,
tedy žesťový nástroj, který nemá klapky. Adam je členem Klubu
trubačů při České myslivecké jednotě, který navazuje na tradici
české lovecké hudby založené hrabětem Šporkem. Adam troubí lovecké fanfáry, poznává myslivecké tradice. V prosinci 2019
troubil dokonce v pražském Rudolfinu na koncertě České myslivecké Vánoce. Letos musí Adam poctivě cvičit, protože ho v srpnu
v Chlumu u Třeboně čekají zkoušky ze hry na lesnici a Mysliveckého desatera (Dokument, který je součástí mysliveckých ceremoniálů a předává se nováčkovi při přijetí mezi myslivce).
Kluci, jsme na vás pyšní a držíme vám všem palce!!!
Milí sousedé, pokud víte o někom z dětí či dospělých ze svého okolí,
že je v něčem úspěšný či se věnuje zajímavým koníčkům, informujte
nás.
ZZ

SBĚR ELEKTROODPADU
Veškerý elektroodpad lze celoročně odkládat do palety, která
je umístěna ve dvoře u obecního úřadu (vedle popelnic).
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DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD.
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