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Vážení spoluobčané,
v tyto májové dny se Vám dostává do rukou další číslo našeho obecního zpravodaje. Jak jste si jistě všimli, kromě
tradičních pozvánek a rubrik je do tohoto občasníku vložen list s názvem „Vaše vize rozvoje obce Hlavenec“.
Prosím, nelekejte se, nejedná se o žádný test nebo písemnou práci jako ve škole! Obecní zastupitelstvo si Vás
dovoluje tímto způsobem oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, aby tak zjistilo, co je třeba v naší obci změnit
či zlepšit.
Od roku 2006 má obec zpracovaný strategický dokument pojednávající o úkolech rozvoje obce s názvem „Program obnovy vesnice“, dokument byl v uplynulých letech několikrát aktualizován a posloužil v mnoha případech
jako příloha k žádosti o dotace. Vzhledem k tomu, že velká většina stanovených cílů byla v předešlých volebních
obdobích splněna, jednalo se zejména o velké investiční akce (oprava budovy bývalé školy, oprava hostince, kanalizace, vodovod, komunikace apod.), je potřeba vytvořit nový strategický dokument rozvoje obce, který bude
vycházet z Vašich nápadů a potřeb a bude společně s občany také projednáván. Jako podklad pro zpracování by
nám měly pomoci právě Vaše myšlenky a náměty, které nám můžete sdělit vyplněním přiloženého dotazníku.
Obecní zastupitelstvo děkuje všem občanům, kteří věnují trochu svého volného času a zamyslí se nad budoucností našeho Hlavence.
J. Smotlachová, starostka obce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
ZA PŘISPĚNÍ OBCE HLAVENEC A OBECNÍCH
SPOLKŮ V HLAVENCI

POZVÁNKA

pořádá

PRO VŠECHNY MUŽE A MLÁDEŽ
Z HLAVENCE

NA KÁCENÍ SMRKU
(MÁJKA)
Středa 13. 5. 2015
18.00  Kácení smrku

STAROČESKÉ MÁJE
sobota 16. května 2015
Program:

12.30 PRŮVOD OBCÍ
v doprovodu kapely pana Valenty
(sraz před hostincem U Jelena ve 12.00)
 Taneční vystoupení hlaveneckých dětí

(sraz)

Pátek 15. 5. 2015
15.00  Výjezd na břízky

 Hlavenecké zvonečky hrají a zpívají
(po ukončení průvodu asi v 16.00)
17.30 DRAŽBA MÁJKY A JEJÍ KÁCENÍ

(sraz)

19.00  Stavění smrku

20.00	MÁJOVÁ ZÁBAVA
s hudební skupinou KRÉDO
(hostinec U Jelena –vstupné: 120 Kč)

Sraz vždy před hostincem U Jelena
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Dětský karneval v Hlavenci

Hned na úvod musím poznamenat, že
méně znamená více. V porovnání s předešlými roky, letošní karneval se nesl v duchu
komorní, hlavenecké akce pro děti. Výborně zvolené téma „ZOO“ nenechalo klidnými ani rodiče, kteří se v hojném počtu
podíleli na výrobě masek zvířátek. Mezi
smečkou kočkovitých šelem se proháněla
žirafa, slon, had a další zvířátka. Propojení karnevalu a výtvarné soutěže na stejné
téma se stalo opět velice atraktivní. Soutěžilo několik desítek krásných obrázků, jejichž autoři byli po zásluze odměněni.
Velká pochvala patří mladým hasičům,
kteří se výborně postarali o průběh celého odpoledne. Pro děti připravili spoustu
her a zajímavých soutěží o drobné ceny.
Je možné, že touto úspěšnou premiérou
převezmou pomyslnou štafetu v pořádání
dětských akcí v Hlavenci.
Celé odpoledne by nemělo chybu, kdybychom nepřišli domů notně prosáklí
kouřem, jak tomu bývá pokaždé, když se
v hostinci koná nějaká akce, dětské akce
nevyjímaje. Věřím, že spoustu lidí už odradil zakouřený výčep, přes který chtě nechtě, musí se svými dětmi projít. Dávám
červenou popelníkům na akcích s dětmi
a žádám kuřáky, aby se zamysleli, zda nemohou udělat pár kroků navíc a našim dětem dopřát čisté prostředí bez kouře.
Vždyť dětských akcí je tak málo! 
Veronika Matulová

Příroda hrou
(27. – 31. 7. 2015)

Byla jednou jedna planeta
(17. – 21. 8. 2015)
. 7. 2014)
Cena vč. obědů: 2 000,-Kč pro děti z Hlavenečku a Hlavence
2 500,-Kč pro ostatní
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Den dětí ve Skotnici

Kompostárna

Děti a rodiče z naší obce byli opět pozváni na společné oslavy Dne dětí
tentokrát do moravskoslezské Skotnice. Obecní zastupitelstvo rozhodlo uspořádat dvoudenní autobusový zájezd v termínu 30.–31. 5.
2015. Zveme tedy nejen děti, ale i rodiče (ti nejsou podmínkou), aby si
sbalili spací pytel a karimatku a vyrazili společně s námi za poznáním
jiných obcí a krajů naší země. Čeká na nás bohatý program J Přihlásit
se můžete v kanceláři oú či na tel. čísle 723 889 277 nejpozději do
13. května 2015.

Provoz komunitní kompostárny
obce Hlavenec
(areál zahradnické firmy ASTRA zahrady)
PO 16-18 hod., PO-ÚT 7-7:20 hod.
nebo po tel. dohodě:
728823271 Nohejlová,
603242804 Štěpařová

Finanční dotace

Na kompostárně můžete zdarma odevzdat
biologický odpad vzniklý ze zahrad na území obce Hlavenec (listí, tráva, větve, plevel…) či z kuchyně (šlupky z ovoce, zeleniny, skořápky od vajíček, čajové sáčky…,
NE maso, oleje…).

V tomto roce naše obec získala ze Státního fondu dopravní infrastruktury
finanční dotaci na opravu chodníku v zatáčce „u Rezků“ ve výši 521 000 Kč.
V této době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Samotná oprava
chodníku by měla proběhnout během letních měsíců. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti chodců zejména dětí, kteří tímto úsekem podél frekventované komunikace III. třídy každodenně procházejí.
J. Smotlachová

HLAVENEC v 2. lize famózně zahájil sezónu!
Ještě na začátku tohoto roku nebylo jisté, zda SK Nohejbal
Hlavenec do 2. ligy postoupí. Podařilo se a nohejbalový klub
z malé vesničky nedaleko Brandýsa nad Labem si tak splnil
svůj sen a do své historie (oficiálně založen roku 2000) zapsal
další významnou událost-účast v ligové soutěži. S důležitou
podporou obce Hlavenec a JK Metal Praha k tomuto okamžiku přistoupil klub velmi zodpovědně, jak s přípravou hřiště
a zázemí, závodních dresů, ale i náročností tréninku.
První utkání v ligové soutěži bylo určeno na sobotu 4. dubna
od 10 hod. SK Nohejbal Hlavenec versus SK Liapor Witte
Karlovy Vary B. Utkání bylo zahájeno v 10 hod na domácím
hřišti U Vrtišků v Hlavenci. Větrné a deštivé počasí v předešlém týdnu nedávalo sice moc nadějí ve hru venku, ale v pátek přeci jen se slunečními paprsky svitla naděje a v sobotu
ráno kvalifikovaný rozhodčí utkání na antuce zahájil. LESY
ČR, mecenáš hlaveneckého druholigového družstva, by měl
z krásného domácího prostředí obklopeného borovým lesem, jistě radost, horší to bylo se soupeřem. Po druhém setu
bylo utkání, z důvodů rozměklého povrchu, přesunuto do
kryté haly 1. ZŠ ve Staré Boleslavi. A pro Hlavenec skončilo
naprosto famózní výhrou 6:3.
V sobotu 11. dubna sehráli téměř bratrovražedné utkání s TJ
Spartak Pokerman Čelákovice B. Čtyři naši hráči (Vrtiška
Michal, Vrtiška Jiří, Marek Jan, Mareček Bohouš) totiž v minulosti aktivně hráli právě v mužstvu Čelákovic. A že není jednoduché hrát proti někomu, kdo zná naše slabiny i trumfy,
se v sobotu přesvědčila obě družstva. I když si čelákovičtí
mysleli na výhru, Hlavenec hrál celým svým srdcem a dokázal se tak svou vášní pro hru vyrovnat zkušenostem soupeře,
jehož někteří hráči hrají i v extralize. Konečná remíza 5:5 je
toho jasným důkazem a Hlavenec z ní měl opravdu upřímnou radost, kterou za skandování svých hudebně nadaných
fanoušků, dal hlasitě najevo.
Po třetím kole 2. nohejbalové ligy jsou hlavenečtí na druhém
místě v tabulce (z osmi). Za tímto neuvěřitelným úspěchem

stojí i sobotní výhra (18.dubna) na domácím hřišti s družstvem NK Dynín. Skóre 6:1 naše hráče i jejich fanoušky utvrzuje, že do druhé ligy právem patří. Nohejbalový klub Dynín
má zázemí v malé jihočeské vesničce stejného názvu v oblasti tzv. Pšeničných Blat v okrese České Budějovice. V druhé
lize je již šest let, ale letos se mu příliš nedaří, jak se potvrdilo
i u nás. I přesto utkání proběhlo v duchu fair play a hlavenečtí fanoušci se se soupeři při jejich odchodu rozloučili milým
skandováním. 
Pokračování na str. 4
Kalendář utkání 2. liga

hrajeme

9. května

14:00

Tj Sokol Slaný X SK Nohejbal
Hlavenec

16. května

14:00

Slovan Chabařovice X SK Nohejbal
Hlavenec

30. května

10:00

SK Nohejbal Hlavenec X TJ Spartak
Pokerman.cz Čelákovice "B"

6. června

10:00

SK LIAPOR WiTTE Karlovy Vary "B"
X SK Nohejbal Hlavenec
(na toto utkání bude vypraven autobus
pro fanoušky, viz pozvánka)

13. června

10:00

NK Dynín X SK Nohejbal Hlavenec

20. června

10:00

SK Nohejbal Hlavenec X TJ Sokol
Mnichovo Hradiště

27. června

14:00

TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon
X SK Nohejbal Hlavenec

29. srpna

10:00

SK Nohejbal Hlavenec X TJ Sokol
Slaný

doma

5. září

14:00

SK Nohejbal Hlavenec X Slovan
Chabařovice

doma
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Pokračování se str. 3
TJ Sokol Mnichovo Hradiště × Hlavenec 6:0. Sobota
25. dubna. Tento zápas se opravdu nepovedl. Vše vypovídá
komentář Jirky Vrtišky: „Náš výkon nebyl nikterak oslnivý.
V rozhodujících momentech jsme často chybovali a to se
v téhle soutěži nesmí stávat, snad to bude příště lepší…“
První květnovou sobotu (3. května) odehrálo naše druholigové družstvo zápas na domácím hřišti s hosty z TJ Sokol
Horažďovice VYNK Hapon. Utkání bylo velmi vyrovnané,
ale přesto soupeř během hry učinil méně chyb a Hlavenec
tak utrpěl druhou prohru sezóny, 4:6. Přesto zůstává po šesté soutěžní sobotě na 4. místě tabulky.
Více na www.hlavenec.cz/nohejbal

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Blanka Vaňousková 18. 4. 2015
Milada Urbanová 20. 4. 2015
Ladislav Franc 6. 5. 2015
Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší,
pevné zdraví a radost ze života.

Kubovi

Do ticha

…
Nevím, kam patřím,
nevím, kdo jsem
Mý cesty nikam nevedou
Ztratil jsem pod nohama
pevnou zem
i nebe nad sebou.
Chtěl bych se ztratit
někam do ticha,
odletět na Měsíc
Zalez bych mámě
zpátky do břicha
a nebyl vůbec…

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

Hlavenec B × Semčice

Hlavenec B odehrál své první letošní utkání 30. dubna. Čarodějný čas přál více soupeři a tak Hlavenec prohrál. Snad se
více zadaří v dalším utkání.

Žáci

V neděli 3. května vyrazili naši žáci na první turnaj Středočeské soutěže – Krajský přebor trojic v Plazích (Memoriál
Jaroslava Krále). Naše první trojka (Hubinka Tomáš, Svačina
Pavel, Štěpař Jiří) se umístila na 4. místě a druhá trojka (Čížek
Michal, Hubinka Tadeáš, Blahna František) na osmém místě.
Přebor se tentokrát hrál na dva dopady, což bylo pro kluky
náročnější, i když první trojka již takto trénuje. Po skončení
turnaje bylo jasné, že naši žáci musí nutně zlepšit techniku
úderu v případě první trojky a především techniku příjmu v
případě druhé trojice.

SK Nohejbal Hlavenec

(Traband, Vlnobeat)

KALENDÁŘ AKCÍ KVĚTEN – SRPEN 2015
KVĚTEN
sobota

16. 5.

sobota

23. 5.

12:30 Staročeské máje (13. 5. v 18.00 výjezd
na smrk, 15. 5. v 15.00 výjezd na
břízky a v 19.00 stavění májky)
Memoriál Jana Hlaváčka – hasičská
soutěž (Sudovo Hlavno)

ČERVEN

Vás srdečně zve na zájezd
na utkání

KARLOVY VARY × HLAVENEC
(SK LIAPOR Karlovy Vary „ B“ x SK Nohejbal Hlavenec)

sobota 6. června v 10:00 hod
Odjezd v 6:30 z návsi. Po utkání prohlídka lázeňské
kolonády, ochutnávka pramenů, oběd, odpočinek
v lázeňském prostředí… Návrat kolem 20. hod.

sobota

6. 6.

Okrsková soutěž – hasičská soutěž
(Kochánky)

sobota

20. 6.

Houštecký cyklomaraton

pátek

26. 6.

Noční hasičská soutěž (hasičské
cvičiště – spodní část obce)

sobota

27. 6.

Závody Dračích lodí (Konětopy)

SRPEN
sobota

15. 8.

Zájemci se mohou hlásit u Jirky Vrtišky do 20. května
(tel: 731 573 506). Záloha 100 Kč (při odjezdu bude
účastníkům zájezdu vrácena).

HLAVENECKÁ POUŤ (HASIČSKÉ
CVIČIŠTĚ – SPODNÍ ČÁST OBCE)
8:00 Netradiční hasičská soutěž
14:00 Les plný pohádek pro děti i dospělé

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