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Vážení občané,
v příštím roce si společně připomeneme 630. výročí od první zmínky o obci Hlavenec. V historických
pramenech se dávný Hlawnecz objevuje již v roce 1386, je však velmi pravděpodobné, že naše obec je
ještě mnohem starší. Toto výročí nás přivedlo na myšlenku, že bychom se měli všichni společně zastavit v uspěchané době a připomenout si, jaký Hlavenec byl a nyní je, jací v něm žili a žijí lidé, zavzpomínat na chvíle radostné i na ty smutnější, neboť nám život plyne jako voda mezi prsty a to co je nyní,
se už nikdy nezopakuje. Proto si již dnes do kalendáře do kolonky s datem 18. června 2016 zapište
Oslava 630 let obce Hlavenec. Na tento den chystáme sraz rodáků a bohatý program pro všechny občany, ve kterém si každá věková kategorie najde svůj pořad. V rámci oslav připravujeme také výstavu
o historii a současnosti obce, proto vyzýváme čtenáře k zapůjčení starých fotografií či nejrůznějších
písemností či předmětů, které bychom mohli k tomuto účelu použít.
Těšíme se tedy na Vás na všechny, hosty z blízkého i širokého okolí.
Za přípravný výbor oslav
J. Smotlachová

Sbor dobrovolných hasiýŢ v Hlavenci
Vás

zve

na

(

PROGRAM:

(Hostinec U Jelena)

1.

Zahájení, volba komisí

2.

Zpráva výboru SDH o ýinnosti v roce 2015

3.

Zpráva revizní rady za rok 2015

4.

Návrh plánu ýinnosti pro rok 2016

5.

RŢzné, diskuze

6.

Usnesení

7.

Spoleýenské posezení s pohoštĘním

HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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I Hlavenecký občasník slaví

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Je to až neuvěřitelné, ale v letošním roce se významného
jubilea dožívá i náš místní zpravodaj Hlavenecký občasník.
První číslo vyšlo před deseti lety v březnu roku 2005. Naším
cílem bylo vždy aktuálně informovat občany o dění v obci
a také přinést trochu radosti a potěšit. Proto se snad v prvních letech říkalo našemu zpravodaji Hlavenecký obšťastník. Doufáme, že se nám daří i nadále plnit tato předsevzetí
a že zpravodaj přináší občanům řadu užitečných informací.
Všechny Občasníky, které v průběhu deseti let vyšly, budou
knižně svázány a každý si je bude moci prohlédnout při
oslavách 630 let obce Hlavenec či v místní knihovně.
Hlavenecký občasník jistě nekončí, ale pevně věříme, že si
své místo u čtenářů najde i v příštím desetiletí. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se na jeho tvorbě
podíleli či stále aktivně podílejí. A pokud se i vy chcete stát
dopisovatelem našeho zpravodaje, neváhejte a pište nám.

Hlavenec, sobota 17. 10. 2015




◼ stanoviště dolní Hlavenec – u zrcadla 8:00 – 8:30
◼ stanoviště Autobusová zastávka 8:35 – 9:05
◼ stanoviště U obchodu 9:10 – 9:40

VELKOBJEMOVÝ ODPAD
Ve dnech 24.–25. 10. 2015 budou v obci ve dvoře
čp. 3 přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad,
který nelze jinak vytřídit. Informace tel.: 723 889 277
Kontejnery jsou určeny na nábytek, koberce
a objemné předměty, které se nevejdou do popelnice.
Rozhodně tam nepatří plasty, elektronika (televize,
počítače, tiskárny), stavební suť a další nebezpečný
odpad.

Sbor dobrovolných hasičů v Hlavenci
vás zve na
+ODYHQHF-+RVWLQHF8-HOHQD

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
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sobota 5. 12. 2015 ve 14.00
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Prázdniny v Hlavenečku

Hlavenec – Hostinec U Jelena
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Program:
Taneční vystoupení TS LYRA Lydie Kopáčové
LYRÁČCI a ﬁnalistka Mistrovství ČR
v disco dance

Malé ohlédnutí za letními prázdninami, tábor 2015:
Tak jako v loňském roce, i letošní tábor v Hlavenečku se
vydařil. Počasí nám přálo, takže veškerý čas a aktivity
mohly děti strávit v přírodě ve stínu hlaveneckého lesa
nebo na dětském hřišti. Jednou putovaly z pohádky do
pohádky, podruhé poznávaly přírodu a ve třetím týdnu se
dozvěděly mnoho zajímavého o naší planetě. Pokaždé se
sešla prima parta zvídavých dětí, se kterými byla radost
pracovat. Tímto zdravím malé táborníky a těším se na příští
rok, až zažijeme opět spoustu dobrodružství a legrace 

NADÍLKA DÁRKOVÝCH BALÍČKŮ
PRO DĚTI DO 13 LET
Příspěvek rodičů dětí z Hlavence
na 1 dárkový balíček je 50,- Kč
Rodiče dětí z ostatních obcí platí
plnou částku: 150,- Kč
Objednávky na dárkové balíčky přijímá
29.11. a 30.11. vždy od 17.00 do 19.00
paní Olga Janoušková, tel.: 739 070 417,
Hlavenec 82 (budova bývalé školy)
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To jsem z toho jelen!

Územní plán obce

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

…Modrý pytel ve křoví, nikdo nic nepochopí,
nikdo se nic nedoví…
Kéž by to prase, co vyhodilo do příkopu u Hlavence několik
pytlů, bylo alespoň poetou a při této své akci si pobrukovalo
těch pár krásných tónů. Byla by alespoň malá naděje, že se od
něj společnost možná dočká duchaplnějšího činu, že tento byl
jen jakýmsi krutým žertem…
Dle složení obsahu, prosvítajícího skrze pytlovou stěnu, je zjevné že onen dobytek si užil skvělou párty. Proč jí ale zakončil
tak nechutnou tečkou, jakou je vyhození pytlů se směsným
odpadem, ale i pytlů se zbytky (již značně v pohybu) svého
druha (rozuměj zbytky prasete z grilovačky) do příkopu, nad
m zůstává rozum stát. To nepochopím a myslím, že většina
z nás to nepochopí…
Andrea Štěpařová

Vážení Hlavenečáci,
na základě své dlouhodobé úvahy, ale i různých vnějších
podnětů, jsem se rozhodla v Hlavenci založit „Spolek“, jehož hlavní náplní by byla činnost spjatá s Ochranou přírody
a životního prostředí, ale i další témata s tímto spojená. Pokud Vás zajímá příroda, životní prostředí, ve kterém žijeme
(krajina, sídla, ovzduší, půda, odpady…), ale třeba i zdravý
životní styl, přírodní léčitelství nebo odpoutání se od spotřebního způsobu života a máte chuť a sílu zapojit se třeba „jen“
do osvěty, sdílet s dalšími podobně laděnými lidmi chvíle
spolupráce pro dobrou věc, zvu Vás srdečně na ustanovující
schůzku, která se uskuteční v pátek 27. listopadu v 19 hod
v prostoru hlavenecké knihovny na obecním úřadě.
Andrea Štěpařová

V kanceláři obecního úřadu lze až do 7. listopadu
2015 nahlédnout do návrhu zadání nového územního plánu obce Hlavenec. Do uvedeného termínu
lze také podávat náměty a připomínky k zapracování do tohoto strategického dokumentu obce. Další
informace nejdete na obecní úřední desce.

Sobotní brigáda
Dovolujeme si požádat občany o pomoc při bourání chlívků a přístřešků v sousedství nově budovaného chodníku – brigáda se uskuteční v sobotu 24. října 2015 od 9:00. Občerstvení je zajištěno.
Proč se chlévy bourají? Obec by ráda pokračovala II. etapou výstavby nového chodníku, bohužel v těchto místech v nepřehledné
zatáčce nemá ve vlastnictví dostačující pozemek, aby byla splněna
podmínka výstavby – minimální šířka chodníku 1,5 m. Majitelka sousedního pozemku nám slíbila bezúplatný převod pozemku v takové
šíři, aby mohl být chodník bez problémů opraven, za pomoc při bourání a likvidaci starých a zchátralých chlívků. Proto prosíme ochotné
muže o pomoc.
A pokud by šikovné ženy nechtěly zůstat doma samy, přijďte, prosíme, také. Mohly bychom společně uklidit odpadky, které se nashromáždily podél silnice k motorestu.
Děkujeme všem.
J. Smotlachová

EXKURZE S OCHUTNÁVKOU
Jako poděkování všem občanům,
kteří se zapojují do práce v obci a pomáhají při nejrůznějších aktivitách,
připravila obec na sobotu 14. listopadu 2015 návštěvu Plzeňského pivovaru spojenou s ochutnávkou piva.
Odjezd autobusem do Plzně je plánován v 8:00 z Hlavence, v 10:30 nás
čeká prohlídka Plzeňského pivovaru
a poté posezení v pivovarské restauraci Na Spilce. Návrat do Hlavence
cca 19:00. V případě zájmu lze rezervovat i návštěvu Pivovarského muzea.
Dopravu a vstupné hradí obec. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři
OÚ či na tel. 723 889 277 nejpozději
do 30. října 2015.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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NAROZENÉ DĚTI

KALENDÁŘ AKCÍ ŘÍJEN – PROSINEC 2015

Eliška Rabanová 9. března 2015
Liliana Klausová 14. dubna 2015

ŘÍJEN

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

sobota 17. 10. 8.00–9.40

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Alena Nohejlová 19. 7. 2015
Marie Francová 6. 10. 2015
Zdeněk Krumpolec 28. 10. 2015
Antonín Pasovský 22. 11. 2015
Václav Nohejl 25. 11. 2015
Christina Špalková 6. 12. 2015

neděle

Všem srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme mnoho štěstí a zdraví.

Mobilní svoz nebezpečného
odpadu

18. 10. 17.30–19.15 Zahájení tanečních kurzů

sobota 24.10.

Velkoobjemový odpad
Úklid lesních příkopů směrem
k motorestu

sobota 24.10. od 14.30

Hasičské dýňování (nejen pro
děti a jejich rodiče)

LISTOPAD
Sbírka použitého (čistého)
ošacení pro Diakonii Broumov

Nohejbal
Hlavenec v 2. lize úspěšným nováčkem
Na konci letošní druholigové sezóny zaujal Hlavenec krásné čtvrté místo z osmi soutěžících
družstev. Za sebou zanechal taková družstva, jako jsou v lize zkušení nohejbaloví matadoři Karlových Varů, Dynína, Čelákovic nebo Slaného. Nečekaný úspěch je výsledkem nejen
zodpovědného přístupu hráčů, ale také skvělé podpory hlaveneckého publika, z kterého
s během roku stal opravdu početný a nadšený fun club, který svými popěvky během utkání
uváděl v úžas nejedno soupeřovo družstvo. Významným dílem tohoto úspěchu bylo i výborné sponzorské zázemí letošní sezóny. Hlavenecké druholigové družstvo podpořily takové
firmy, jako je Stavokomplet s.r.o., JK Metal, Lesy ČR, samozřejmě obec Hlavenec a další. Za to
jim patří veliké poděkování a výraz vděčnosti.
Nezbývá, než si přát, aby i příští sezóna byla neméně úspěšná. A hlavně, aby neutuchalo
hlavenecké nadšení pro nohejbal. Ale to, zdá se, nehrozí, protože v Hlavenci kromě družstva
A trénuje a soutěží v okresním přeboru Hlavenec B a také žákovské družstvo, jehož chlapci se
letos chystají zúčastnit Mistrovství ČR.

pátek

13. 11. 20.00

sobota 14. 11.

Výlet do Plzně – Exkurze
v pivovaru Plzeňský Prazdroj

sobota 21. 11. 15.30

Vítání nově narozených občánků
Hlavence

sobota 21. 11. 20.00

Dívčí válka (autor: F. R. Čech) –
Divadelní soubor Hálek Nymburk

neděle 29. 11. 16.00

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu
Program: adventní setkání
dospělých a dětí, koledy,
Hlavenecké zvonečky‘

SK Nohejbal Hlavenec děkuje za podporu: Obec Hlavenec, JK Metal Praha, ASTRA zahrady, LESY ČR, Stavokomplet s.r.o., Pereny, Hlavenecké LYŽEBRANÍ, FAST service-CZ, KOSING.CZ, MO Atelier, BUSHMAN, Jiří Vrtiška- Těžba a zpracování dřeva, Arktida – Václav Sůra
a všem srdcařům hlaveneckého nohejbalu…

PROSINEC

Tabulka výsledků – 2. Liga, skupina A
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

družstvo
Mnichovo Hradiště
Horažďovice
Chabařovice
Hlavenec
Dynín
Čelákovice
Karlovy Vary
Slaný

Posvícení s husičkou a hudební
skupinou Franklin

BODY
24
24
20
13
11
9
9
2

výhra
12
12
10
6
5
4
4
1

prohra
2
2
4
7
8
9
9
13

remíza
0
0
0
1
1
1
1
0

pátek 4. 12. 19.00
sobota 5. 12. 14.00

Valná hromada SDH Hlavenec
Mikulášská nadílka

čtvrtek 24. 12. 22.00

Štědrovečerní dostaveníčko
před kapličkou
Štěpánské koulení zelí
(turisticko-kulinářský výlet)

sobota 26. 12. 10.00

LEDEN

ŽÁCI
Žákovské nohejbalové družstvo se v letošním roce v dlouhodobé krajské soutěži umístilo na
třetím místě (ze 7). Před nimi skončila družstva Šacungu a Českého Brodu, s kterými se žáci
pravidelně přetahují o přední příčky v jednotlivých turnajích.
Po dlouhé době deseti let hlavenecký nohejbalový klub vyslal zástupce žákovského družstva
na Mistrovství České republiky dvojic mladších žáků. A to si vedlo přímo skvěle. Ve složení
Pavel Svačina, Tadeáš Hubinka, František Blahna a pod vedením Kuby Svačiny vybojovali na
mistrovství skvělé 5. místo (ze 16). Vzhledem k tomu, že Fanda je vlastně začátečník (ovšem
nadaný) a Táďa zase oproti ostatním hráčům mladší, je výsledek příjemným překvapením.
Překvapením umocněným další skutečností a to, že Pavel Svačina byl na tomto MČR vybrán
do reprezentačního týmu mladších žáků ČR. Gratulujeme!!!
Letos v říjnu a listopadu se žákovské družstvo ještě chystá zúčastnit MČR v singlu mladších
žáků a MČR dvojic a trojic starších žáků. Přejeme jim nejenom „nohu vejš“, ale i nadšení pro
hru a hlavně načerpání nových životních zkušeností.
AKTUALITA: Pavel Svačina Na Mistrovství ČR v singlu vybojoval 4. místo (ze 32 hráčů). Skvělý výsledek!
Za SK Nohejbal Hlavenec připravila Andrea Štěpařová

sobota 16. 1.

20.00

Hasičský ples

Vítání občánků
Tradiční vítání nově narozených hlaveneckých
občánků se v letošním roce uskuteční v sobotu
21. listopadu v 15:30 v sále hostince U Jelena.
Součástí slavnostního obřadu bude i vystoupení dětí
z Mateřského centra Hlaveneček.
Srdečně zveme nejen rodiče či prarodiče dětí,
ale i ostatní občany Hlavence.

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