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Vážení a milí sousedé,
v předposledním čísle Hlaveneckého občasníku z roku 2015 (říjen) jste si mohli přečíst krátkou informaci, že celý letošní rok 2016 se ponese v duchu významného výročí naší obce – 630 let od první zmínky o Hlavenci. Hlavní oslava
s programem pro děti i dospělé bude spojena se sjezdem rodáků obce Hlavenec v sobotu 18. června. Věříme, že se
s vámi všemi setkáme již v pátek 17. června na vernisáži výstavy o historii a současnosti Hlavence, která bude součástí
oslav. Prosíme vás o zapůjčení starých fotografií a dokumentů, které si naskenujeme a zase vrátíme. Uvítáme i zapůjčení
předmětů, které bychom mohli k výstavě použít. Pokud se u vás doma něco takového skrývá či o někom víte, kdo by
mohl historické fotografie zapůjčit, informujte nás prosím co nejdříve.
Za případnou pomoc děkujeme. 
Za redakci Hlaveneckého občasníku Zdena Zimová (tel. č. 702 002 417)

Ať žijí
duchové!

Příroda odpadků zbavená

V sobotu 23. 4. 2016 proběhne již tradičně úklid obce a svoz velkoobjemového
odpadu. Kontejnery budou opět připraveny ve dvoře čp. 3 na odpad, který nelze jinak vytřídit. Jedná se zejména o nábytek a koberce. Do kontejnerů nepatří
elektroodpad a nebezpečný odpad.
Odpadky pak budeme sbírat v okolí komunikace III. třídy směrem k dálnici D 10 a na
Kostelní Hlavno, kde jich přibývá kvůli neukázněným řidičům. Děkujeme všem občanům, kteří přijdou na pomoc.
Připomínáme, že drobný elektroodpad (že
hličky, rádia, telefony, varné konvice) je mož
né likvidovat v obci během celého roku.
V chodbě obecního úřadu je k tomuto účelu přistaven malý kontejner. Není tedy třeba
tento odpad vhazovat do směsného komunálního odpadu.

První letošní hasičskou akcí
pro děti byl únorový Dětský
karneval s malířskou soutěží na téma Ať žijí duchové.

ODSTÁVKA VODY
Z VEŘEJNÉHO VODOVODU
Hasiči vyzdobený sál,
úžasné kulisy a skvělé
filmové písničky umožnily dětem přenést se
do světa duchů a pohádek. Osvědčily se moderátorky Leontýnka
Helča s berlemi a Duch
Monika bez berlí.
Ostatní fotografie
naleznete na
www.hlavenec.cz
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Z důvodu údržby vodního hospodářství bude v pondělí 7. 3. 2016 v době od 8:00 do 18:00 přerušena do
obce dodávka pitné vody – bude čištěn vodojem.
Po dobu odstávky bude zajištěno náhradní zásobování kontejnery s balenou pitnou vodou, které budou přistaveny
k obecnímu úřadu. Voda bude ve dvoulitrových pytlích.
Z důvodu zjištění nezávadnosti pitné vody ve vodovodním
řadu bude po ukončení údržby proveden její kontrolní odběr. Do doby vyhodnocení odběru je proto nutné vodu používat pouze jako užitkovou. Vyhodnocení rozboru bude trvat
cca 5 pracovních dní. Po celou tuto dobu bude i nadále k dispozici balená voda v kontejnerech před obecním úřadem.
Po potvrzení hygienické nezávadnosti pitné vody bude
možné ji i nadále používat bez dalších omezení.
Děkujeme za pochopení.
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HASIČSKÝ ŽIVOT V ROCE 2015

I v loňském roce naplňovali hlavenečtí hasiči odkaz svých
předků – pomáhat obci. A tak i v roce 2015 odklízeli škody
napáchané vichřicemi v obci a v lese u hasičského hřiště,
opravili zvon v kapličce. V létě se stali pomocnými pořadateli Houšteckého cyklomaratonu, na podzim byla v Hlavenci provedena revize komínů a požárních hasicích přístrojů
a v listopadu postavili v centru obce vánoční strom.
Během roku si hasiči zvyšovali svoji odbornost na školeních
pro velitele, strojníky, rozhodčí a absolvovali každoroční školení na práci s motorovou pilou. Náš sbor má v současnosti tři
rozhodčí pro hasičský sport.
  
Hlavní náplní všech sborů dobrovolných hasičů je udržovat
tradice a společenský život v obci.
A to se našim hasičům dařilo i v roce 2015. Pod jejich taktovkou Hlavenec žije akcemi pro děti i dospělé.
Jsou to tradičně Hasičský ples, Dětský karneval s malířskou
soutěží, Čarodějnice s lampionovým průvodem, Staročeské
máje, Drakiáda. Pohádkový les, který se konal v rámci hlavenecké pouti, měli ve své režii mladé hasičky a hasiči. Této
tradiční akci vtiskli svěží nápad. Díky jejich iniciativě přibyly
i dvě nové akce Hasičské dýňování a Halloween pro děti i dospělé. Fotografie ze všech akcí můžete vidět v hostinci U Jelena a na webových stránkách naší obce.
  
Bohužel jsme se v loňském roce potýkali i s mnoha problémy. Vzhledem k soutěžnímu výpadku mladých hasičů a hasiček se velmi těžce sestavilo jedno družstvo mužů a pouze
jedno družstvo starších žen. Zůstalo nám také jediné družstvo žáků.
Družstvu žen patří velký obdiv, protože se nenechalo odradit,
a zasloužilo se o největší soutěžní úspěch v roce 2015 – vítězství v soutěži 16. okrsku Sboru dobrovolných hasičů v Kochánkách. Ženy vybojovaly také 1. místo v 8. ročníku Memoriálu Josefa Matuny v Kostelním Hlavně, a 1. místo v Horním
Slivně. Naši žáci obhájili putovní pohár v Košátkách. Muži se
umístili v Horním Slivně na 4. místě.

NOHEJBAL HLAVENEC

2. liga MUŽI - skupina A, rozpis zápasů 2016
16. 4.

9:30

TJ Spartak Čelákovice

X SK Nohejbal Hlavenec

VENKU

24. 4. 10:00

TJ Dynamo nadace
ČEZ České Budějovice

X SK Nohejbal Hlavenec

VENKU

1. 5. 14:00

TJ Pankrác

X SK Nohejbal Hlavenec

VENKU
DOMA

7. 5. 10:00

SK Nohejbal Hlavenec

X NK Janovice

14. 5. 10:00

SK Nohejbal Hlavenec

X TJ Sokol Mnichovo Hradiště DOMA

21. 5. 14:00

Slovan Chabařovice

X SK Nohejbal Hlavenec

VENKU

28. 5. 12:00

SK Nohejbal Hlavenec

X SK LiaporWitte Karlovy
Vary B

DOMA

4. 6. 10:00

SK Nohejbal Hlavenec

X TJ Spartak Čelákovice

DOMA

možná bude přeložen

18. 6. 10:00

SK Nohejbal Hlavenec

X TJ Dynamo nadace ČEZ
České Budějovice

DOMA

25. 6. 10:00

SK Nohejbal Hlavenec

X TJ Pankrác

DOMA

NK Janovice

X SK Nohejbal Hlavenec

VENKU

TJ Sokol Mnichovo
Hradiště

X SK Nohejbal Hlavenec

VENKU

3. 9. 10:00

SK Nohejbal Hlavenec

X Slovan Chabařovice

DOMA

11.9. 10:00

SK LiaporWitte
Karlovy Vary B

X SK Nohejbal Hlavenec

VENKU

2. 7. 14:00
27. 8. 10:00

Je velká škoda, že nám momentálně chybí družstva mladých
hasičů a hasiček, kteří v minulých letech byli velmi úspěšní.
Chybí nám i další žáci. Bez mladých a žáků náš sbor velmi
rychle stárne. Proto se obracím na vás všechny, pojďme společnými silami vrátit naše hasičské úspěchy.
Do Hlavence se přistěhovalo několik mladých rodin, velmi
bychom uvítali, kdyby se i noví velcí i malí Hlavenečáci zapojili do hasičského života v naší obci.
  
Během celého roku 2015 byla spolupráce s ostatními obecními spolky a obcí Hlavenec velmi dobrá. Velké poděkování patří zastupitelstvu obce Hlavenec v čele se starostkou
Ing. Jarmilou Smotlachovou za celoroční podporu a výraznou pomoc našemu sboru.
  
Na Valné hromadě SDH Hlavenec, která se konala
4. 12. 2015, udělilo Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav
Josefu Blahnovi ml. vyznamenání za dlouholetou práci pro
sbor i pro obec Hlavenec – Stužku Za věrnost 30 let. Čestná
uznání od OSH Mladá Boleslav 21 členů SDH Hlavenec.
Dle usnesení z této Valné hromady byli potvrzeni ve svých funkcích – starosta: Jiří Kastner, náměstkové starosty: Tomáš Petrův
a Zdeněk Syrový, velitel SDH Josef Blahna nejml., velitel jednotky Václav Toman, jednatelka a kronikářka Zdeňka Zimová,
preventista Aleš Horčík, referentka žen Petra Vítková, výzbrojní
náčelník Antonín Pasovský ml., pokladní Jaroslava Syrová, členové výboru - Dana Blahnová, Jaroslav Vlček, Pavel Zigáček.
Kontrolní a revizní rada – předseda Josef Blahna ml., členky Jindřiška Pasovská st. a Monika Vlčková.
Monika byla nově zvolena za Helenu Svačinovou ml.
Protože Helena Svačinová ml. odjíždí na delší dobu do zahraničí, chtěla bych jí i jménem výboru SDH Hlavenec poděkovat za její dlouholetou a velmi úspěšnou účast na soutěžích v minulých letech, veškerou pomoc při hasičských
akcích a popřát jí mnoho štěstí. Heli, budeš nám tu chybět!
Zdena Zimová

Samovýroba
palivového dřeva
v obecních lesích

OBECNÍ TÁBOR 2016

Občané mohou nejpozději
do 15. 3. 2016 podat
na Obecním úřadě
v Hlavenci žádost o přidělení
samovýroby palivového
dřeva v obecních lesích.
Žádosti budou vyřizovány
dle pravidel pro samovýrobu
a prodej palivového dřeva.
Bližší informace podá
místostarosta Vladimír
Blecha tel. 724524400
a jsou vyvěšeny
na úřední desce.

na břehu Slapské
přehrady na Častoboři
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se uskuteční v termínu

30. 7. – 6. 8. 2016

Kdo je zvědavý, kde to
letošní horké léto strávíme,
může se podívat na
http://www.ts.sedlcany.cz/
castobor_fotogalerie.html
Přihlášky přijímáme do
konce dubna v kanceláři
obecního úřadu, cena
tábora pro hlavenecké děti
je 800 Kč.
Těšíme se na všechny děti J

HLAVENECKÝ OBČASNÍK

KOTLÍKOVÁ DOTACE
MÁT E S TAR Š Í KOT EL
A POT Ř EB UJE TE HO
VYMĚNIT ZA N O VÝ?
S

Radkou Tkáčikovou
Himaláje - utajená země
Horní Dolpo
Pátek 11.03.2016 od 19:30
Hostinec U Jelena Hlavenec
(Loc: 50°14’20.700“N, 14°42‘8.000“E)
Nejvýše obydlená izolovaná oblast na hranicích s Tibetem přístupná pouze přechodem pětitisícových sedel, zde se života civilizace ještě nedotkla, skanzen či skutečnost, jak je možné přežít v tak
nehostinné krajině? Uslyšíte příběh o vysokých horách, o budhistické kultuře a o úžasných lidech,
kteří jsou přímými potomky Tibeťanů…

Víte, že od příštího roku budou povinné revize kotlů a že od roku 2022 se budou moci
používat jen kotle minimálně 3. emisní třídy? Využijte s kotlíkovou dotací možnost
výrazně ušetřit za vyhovující kotel a získejte
až 80% nákladů na pořízení nového kotle.
Není příliš časté, aby Středočeský kraj tak
výrazně finančně podporoval soukromé
osoby. Tato dotace je naprostou výjimkou
nejen výší poskytnutých finančních prostředků, ale i jednoduchostí zpracování žádosti o dotaci. Důvod je prostý, Kraj má velký zájem na tom, aby se v našem prostředí
zásadně zlepšila kvalita ovzduší a zodpovídá se v tomto ohledu Evropské unii.
Nemějte proto obavy ze sestavení žádosti,
je to jednoduché. A nedělejte si žádné domněnky, co vše k žádosti potřebujete. Například není pravda, že si musíte nejdříve
kotel koupit a pak žádat o dotaci, naopak,
nejdříve požádáte a po udělení dotace teprve kotel pořizujete. Také nemusíte zároveň zateplovat dům, či měnit všechna okna
v domě, stačí provést pouze tzv. mikroopatření, což je například jenom instalace prahu u dveří, nebo instalace izolační pásky
v okně (stačí něco opravdu drobného).

S VYŘÍZENÍM ŽÁDOSTI VÁM POMOHOU:
Pracovníci Krajského úřadu
Středočeského kraje:
J. Bohatová (tel. 257 280 892,
e-mail bohatova@kr-s.cz)
Bc. A. Hamzová (tel. 257 280 363, e-mail:
hamzova@kr-s.cz)
Mgr. M. Zadina (tel. 257 280 113, e-mail:
zadina@kr-s.cz)
A také na obecním úřadě v Hlavenci
v úředních hodinách.

Výtěžek akce bude použit na obnovu rybníku Hulán
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Určitě se zúčastněte semináře o Kotlíkové dotaci, kterou pro své občany
pořádá Svaz obcí Cecemínsko ve spolupráci s MAS Vyhlídky, kterýchžto
sdružení je Hlavenec členem, a bude
se konat v Hlavenci v hostinci U Jelena v úterý 15. 3. 2015 od 18 hod.

S HUDEBNÍ SKUPINOU FRANKLIN

Specializovaní prodejci kotlů, např.:
FleetCom s.r.o., Branická 1325/91
147 00 Praha 4, R. Dušátko; mob:
603 577 499; dusatko@kotelzdarma.cz
ESEL Technologies: Kutnohorská 678,
281 63 Kostelec nad Č. lesy,
Infolinka: 777 283 009; info@esel.cz

!!! VSTUP POUZE V NOČNÍM ÚBORU !!!
VSTUPNÉ: 100,- Kč

Více informací naleznete na:
http://www.kr-stredocesky.cz/web/
zivotni-prostredi/kotle

HLAVENEC HOSTINEC U JELENA
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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KALENDÁŘ AKCÍ BŘEZEN – ČERVEN 2016

VÝZNAMNÁ JUBILEA

(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

Nataša Zatloukalová 1. 3. 2016
Václav Dohnal st 5. 4. 2016
Ludmila Rezková 23. 4. 2016
Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší,
pevné zdraví a radost ze života.

BŘEZEN
pátek

11. 3. 19.30 Himaláje – utajená země, Horní Dolpo.
Cestovatelský Hlavenec s Radkou
Tkáčikovou

sobota

12. 3. 20.00 Pyžamový ples s hudební skupinou
Franklin

úterý

15. 3. 18.00 Kotlíková dotace – seminář

pátek

18. 3. 20.00 Rybářský ples s hudební skupinou
Conto

sobota

19. 3. 20.00 Rybářský ples s hudební skupinou
Formáti (vítáni budou tanečníci
v maskách vodníků a rusalek)

Za spolek Zelené srdce Andrea Štěpařová, Dagmar Hartlová,
Markéta Uhlířová, Nora Walterová, Gábina Koukalová, Jiří Vrtiška

pátek

25. 3. 20.00 Kapela Traband a pokapela Tvůj Dědek

Jarní výsadba stromků a ptačí ráj
Spolek Zelené srdce navazuje na dříve tradiční akci V hlaveneckém remízku, budeme si na blízku a srdečně vás zve k výsadbě
stromků v okolí naší vesnice. V sobotu 2. dubna, týden po Velikonocích, od 10 hod. Sázet budeme převážně ovocné stromky
a to hlavně výměnou za uhynulé. V ovocném sadu pod školou
Na přívůrku, vzadu V bažantnici a u Kout. Součástí bude také
úklid drobných starých černých skládek v remízku V bažantnici. A v tomto nedalekém koutku hlavenecké přírody, který
je zbytkem ovocného sadu, jež se léty neudržování proměnil
v krásný, malebně strašidelný remízek plný polní a lesní zvěře,
rozvěsíme ptačí budky k ještě hojnějšímu zabydlení ptactva.

sobota

2. 4. 10.00 Výsadba nových stromků. V bažantnici
(ovocnou alejí pod školou dozadu)

sobota

9. 4. 20.00 Zábava Dobrovolného svazku obcí
Cecemínsko (nově otevřená hospoda
v Konětopech)

sobota

23. 4. 10.00 Příroda odpadků zbavená – tradiční
úklid Hlavence a jeho okolí, velko
objemový odpad (kontejnery v č.p. 3)

sobota

30. 4. 19.00 Čarodějnice a lampionový průvod
(hasičské hřiště)

Nový spolek v Hlavenci
Dovolte, abychom Vám oznámili, že na konci loňského roku
vznikl v Hlavenci nový spolek s názvem Zelené srdce z.s. Náplní
spolku je a bude ochrana přírody, krajiny a životního prostředí,
environmentální výchova a podpora trvale udržitelného života. Těšíme se na spolupráci a podporu svých spoluobčanů.

Tak, kdo máte chuť vyrazit do přírody, neváhejte a přijďte pomoci s výsadbou stromků i věšením budek a to 2.dubna v 10
hod, sraz v remízku V bažantnici (alejí pod školou dozadu).
S sebou: rýč (pokud máte), rukavice, lžíci, plecháček (po práci
budou koláče ). Vhodné pro děti od 1-100let.
Zelené srdce z.s.
Kdybyste chtěli vyrobit a přinést svou vlastní budku (ptačí) zde
jsou vhodné rozměry ideální pro všechny druhy drobných pěvců a špačka (prosím určitě nenoste žádné vyzdobené budečky
určené k dekorativním účelům) :
Typ budky
sýkora modřinka, koňadra,
uhelníček
špaček

Vletový otvor
33–34 mm,
bez bidýlka!

Rozměry dna Hloubka dutiny
min 12x14 cm min. 20–25 cm

45–50 mm,
bez bidýlka!

min 15x15 cm min 25–30 cm

V případě nutnosti konzultujte výrobu s dětmi, které byly loni
na hlaveneckém táboře, neboť mají v této věci své zkušenosti
. Případně můžete navštívit stránky:
http://www.pomahamprirode.cz/kategorie-produktu/
ptaci-budky-2/

DUBEN

KVĚTEN
sobota

14. 5.

Memoriál Jana Hlaváčka (hasičská
soutěž – Sudovo Hlavno)

středa

18. 5.

Výjezd na smrk – muži, příprava
na staročeské máje

pátek

20. 5.

Výjezd na břízky – muži, děti,
příprava na staročeské máje

sobota

21. 5.

Staročeské máje (jednotlivé časy
výjezdů a oslavy budou upřesněny)

sobota

21. 5. 20.00

Májová zábava

ČERVEN
sobota

4. 6. a 5. 6.

Den dětí v Poříčí u Litomyšle – zájezd
pro děti a jejich rodiče

pátek

17. 6. 18.00 Vernisáž výstavy o historii
a současnosti Hlavence

sobota

18. 6. 11.00 Sjezd rodáků a zahájení oslav k 630.
výročí obce

sobota

25. 6. 09.00 Dračí lodě – závody na jezeře
Konětopy

Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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