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Kaplička jako ze škatulky
Předposlední oprava kapličky proběhla přibližně před deseti
lety. Ta poslední letos během srpna a září. Na její opravu získala obec dotaci z Programu rozvoje venkova. Tuto dotaci se
podařilo získat přes Místní akční skupinu Vyhlídky Mělník,
jejímž členem je i Hlavenec. Kapličce nebyl dán pouze nový
kabátek, provedlo se zpevnění popraskaných stěn, vnitřní výmalba, čištění střechy, nátěry všech oplechovaných částí střech
a také nátěry oken. Rekonstrukci s krásným výsledkem provedla firma Václava Dohnala z Hlavence. Nad rámec těchto
prací byly odborně zrestaurovány vstupní dveře do kapličky,
o což se postaral umělecký truhlář Lukáš Walter z Hlavence.
Během úprav byl zjištěn havarijní stav stropu v hasičské
zbrojnici. K jeho opravě se zavázali hlavenečtí hasiči, kteří
v těchto dnech svépomocí pracují na jeho obnově. Dojde také
k zateplení střešních prostor a zrealizování „mezipatra“ pro
skladování hasičské výzbroje.

Veřejná schůze obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo srdečně zve hlavenecké občany na veřejnou schůzi obecního zastupitelstva, která se tentokrát koná v hostinci U Jelena ve čtvrtek
12. prosince 2013 od 18 hod.

Dětské centrum Hlaveneček
Naše dětské centrum po měsíci zápisu přivítalo už 9 malých kamarádů. Kapacita se nám pomalu naplňuje a dětem
se v naší rodinné školičce moc líbí. Školička funguje od
7°°–1630 hodin a rodiče si mohou vybrat způsob docházky,
jaký by jim nejlépe vyhovoval. Naším programem, který je
zaměřený na hudebně-pohybovou tvorbu, výtvarné činnosti, jazykové dovednosti a rozvoj jemné motoriky, chceme zaručit přirozený vývoj dítěte před nástupem do školy.
Každý den se děti vydávají na procházku do blízkého lesa
a na dětské hřiště, které dětem nabízí velký prostor pro hry
a venkovní vyžití.
Pokud chcete o naší školičce vědět více a podívat se, jak to
u nás vypadá, neváhejte a přijďte se podívat osobně, nebo
nahlédněte na naše webové stránky: www.hlavenecek.cz

Jak volil Hlavenec v předčasných volbách
do Poslanecké sněmovny 2013 (volební účast 62,36 %)
ANO 2011
získali 35 hlasů (21,34 %)
Česká strana sociálně demokratická
získali 31 hlasů (18,90 %)
TOP 09
získali 24 hlasů (14,63 %)
Občanská demokratická strana
získali 17 hlasů (10,36 %)
Komunistická strana Čech a Moravy
získali 17 hlasů (10,36 %)
Strana zelených
získali 13 hlasů (7,92 %)
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
získali 8 hlasů (4,87 %)
Česká pirátská strana
získali 5 hlasů (3,04 %)
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
získali 4 hlasů (2,43 %)
Dělnická strana sociální spravedlnosti
získali 3 hlasů (1,82 %)
Strana svobodných občanů
získali 2 hlasů (1,21 %)

HULÁN UŽ PATŘÍ OBCI
Po dvou letech opakovaných žádostí o odkoupení pozemku, na kterém se nachází rybník Hulán, se zadařilo. Hlavenec
konečně získal tento pozemek do vlastnictví od Vojenských
lesů a statků a to za necelých třináct tisíc korun.

Hlavu vzhůru - volební blok
získali 2 hlasů (1,21 %)
politické hnutí Změna
získali 2 hlasů (1,21 %)
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
získali 1 hlasů (0,60 %)
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Hlavenecké vánoční „poudačky“

Květen 2014

Vojtěch Mareš:

Hlavenecký stolní
kalendář 2014

PA RA Č

Již v prosinci bude možno zakoupit hlavenecký stolní kalendář
pro rok 2014. Kalendář bude
týdenní a bude plný fotografií života v Hlavenci. Vyjde v nákladu
300 ks a jeho cena bude 100 Kč.

Hlavenečtí senioři v Krkonoších
Institut certifikovaného vzdělávání Šárka umožnil obci uspořádat od 16. do 19. září zájezd pro seniory do Krkonoš.
Ubytování bylo zajištěno na Labské boudě, odkud jsme pořádali výlety do okolí. Počasí nám příliš nepřálo, dokonce jsme
tou dobou viděli i první sníh. Když se však obloha čas od času
roztáhla, ocenili jsme krásný výhled z oken boudy.
Jeden večer nám přijela udělat přednášku zaměstnankyně
Krkonošského národního parku. Bylo moc zajímavé dozvědět
se něco o vzniku Krkonoš, vegetaci a zvířatech, která tam žijí.
Nejen, že jsme obohatili své znalosti o této části naší republiky, ale mohli jsme se vzájemně poznat trochu jinak, při večerním posezení u vínka, nebo kávičky. Za seniory bych chtěla
poděkovat za tento zájezd a moc bych si přála, aby takových
akcí bylo víc.
Ljuba Pelzová

V okolí Staré Boleslavi strašívaly a snad straší i dodnes
mnohé maminky své děti, které se nechtějí o Štědrém dni
postiti – paračem. Parač prý chodíval až po večeři a toho,
kdo se o Štědrém dni nepostí, bez milosti vypárá. Onen,
o němž mi vyprávěli, oblékl prý bílé punčochy a nové, bílé
dámské střevíce, které tak důkladně na své noze roztáhl, že
v nich jejich majetnice už vůbec nemohla choditi. Přes šaty
navlékl bílou zástěru a na tu zavěsil dlouhý nůž s ocílkou.
Na obličeji měl masku a ruce omočil v krvi. A tak, s hrncem
krve v rukou chodil po domech, vše krví pomazal a ve světnicích pak brousil nůž s ocilkou a hrozivě se točil po dětech.
Často prý byly děti tak postrašeny, že celou noc nespaly, ba
i ve spaní mluvily jen o krvi, noži a parači. Veliký zmatek
nastal, vešel-li parač do stavení, kde sedávala pohromadě
odrostlejší mládež, už připravená na „půlnoční“ do kostela.
Tu byl křik a nářek, každý zalezl tam, kam mohl. A parač
vlezl za kamna, pod postel, do skříní a postiženým nezbylo
nic jiného, než honem domů, aby se umyli a převlékli. Po
takové návštěvě musila často hospodyně mýti znovu celou
světnici a jistě při tom parači pramálo blahořečila…
Z archivních sbírek Josefa Františka Jelínka

Nohejbalisté
SK Eohejbal Hlavenec

Komunikace ve spodní části Hlavence – 2. část
Pokud se obci podaří uspět se žádostí o dotaci na Krajském úřadě
Středočeského kraje, mohla by být stavba druhé části komunikace
zahájena v červnu příštího roku. 

16. listopadu 2013 od 9 hod
Spotřebiče zanechte před svými
domovy

Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov
proběhne v naší obci v týdnu 23. 11. – 1. 12. 2013.
Pytle s ošacením je možno odvážet do dvora čp. 3
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Hasičský podzim v Hlavenci
S nástupem podzimních dní skončila hasičům soutěžní sezóna
2013. První akcí podzimu pro hlavenecké děti a dospělé byl 7.
září Les plný pohádek. Počasí bylo nádherné, a tak nic nebránilo tomu, strávit příjemné soutěžní odpoledne a podvečer na
hasičském cvičišti a v lese. 60 dětí z Hlavence a okolí soutěžilo
v pohádkových disciplínách – u Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého chůze na chůdách, u Princezny ze mlejna skákání v pytli, u Večerníčka se naučily děti skládat papírové čepice. Tarzan
připravil chůzi po laně, Královna Koloběžka I. závody na koloběžkách, Ferda Mravenec zatloukání hřebíků do pařezu. U Ptáka
Ohniváka visela na provázkách jablka, která bylo nutné chytit do
úst bez pomoci rukou. V hloubi lesa učila Ovčí babička děti, jak
dát ponožky do páru a Popelka dohlížela na přebírání hrachu
a čočky. U Koblížka čekal na soutěžící těžký úkol – dokutálet míč
hlavou do brány. Na konci stezky čekal na soutěžící věčně hladový Otesánek, který čekal na pochoutku z tenisáků. I když obvykle s Čerty nejsou žerty, tentokrát byly Čertice i Jezinky hodné
a připravily soutěž v poznávání pohádkových postav a rozdávaly
bonbóny. Čert připravil oheň a pozorně dohlížel na rodiče, aby
pro své děti správně opékali špekáčky. Stanoviště i masky pohádkových bytostí si zodpovědně připravili mladí hasiči a hasičky.
Mírně starší hasiči a hasičky se též ujali některých lesních pohádkových stanovišť, ale většina se věnovala přípravě příjemného
posezení a občerstvení.
Druhou akcí měla být 12. října Hasičská drakiáda pro děti i dospělé. Přestože účast soutěžících nebyla malá, díky nepříznivému
deštivému počasí trvala tato akce pouhých 15 minut. Než přišel
vydatný déšť, mohli jsme obdivovat na obloze letící krásné draky.
Největší obdiv sklidil malý soutěžící, který pouštěl draka na rybářské udici. Ve stejný den absolvovali naši hasiči cyklické školení na práci s motorovou pilou.
Další akce hlaveneckých hasičů v závěru roku 2013 jsou Mikulášská nadílka 7. 12. ve 14.00 a Valná hromada SDH Hlavenec
14. 12. v 19.00. Podrobné informace k těmto akcím naleznete na
pozvánkách a na www.hlavenec.cz.
Všichni obyvatelé Hlavence vědí, že naše kaplička získala nedávno nový kabát. Kromě toho prodělává velkou rekonstrukci hasičská zbrojnice v zadním traktu kapličky. Díky tomu, že hasiči Pepa
Blahna ml., Petr Janoušek, Jirka Kastner, Tomáš Petrův, Jarda
Vlček a Pavel Zigáček obětovali svůj volný čas, je již v hasičárně
natažená nová elektrika, zateplení, nová část stropu a nový vjezd.
Na programu jsou ještě dokončovací práce, a proto uvítáme pomoc i mladých hasičů.
Každá ruka dobrá … 
Zdena Zimová

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

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

Petice za dobrý zákon o Národním parku
Šumava
Nechci v obecním plátku zabírat místo článkem, který se netýká bezprostředně
Hlavence, i když…
Prosím o mobilizaci všech lidí, kterým není lhostejný vývoj Národního parku
Šumava. Pokud je vám blízký názor ponechání přírodě (samovolná obnova lesa,
útočiště ohroženého tetřeva hlušce, rysa ostrovida a ostatních vzácných živočichů a rostlin) přinejmenším současných 30% rozlohy NP a do budoucna její
rozšíření. Pokud souhlasíte, že hlavním cílem NP je ochrana přírody a jste proti
výstavbě dalších rekreačních středisek přímo v prvních zónách parku. Podpořte
prosím petici svým podpisem. Je opravdu důležitý. Je potřeba shromáždit deset tisíc podpisů, aby mohl mít petiční výbor slyšení v Senátu.
Kdo útočí na Šumavu a proč? Především lobbisté velkých ﬁrem (dost často
podporující politické strany) s vidinou miliardových zisků z těžby dřeva, či realizace nových sjezdovek přímo v prvních zónách NP. A že je situace opravdu
vážná ukazují i poslední zprávy z médií. Ministrem životního prostředí se možná
v příští vládě stane ministr stávající (Podivínský), pro kterého je např. projekt
lanovky I. zónou NP „prima nápad“. Politici by měli vědět, že s nimi veřejnost
nesouhlasí. Prosím, připojte se k petici svým podpisem. Možnost máte buď na
www.sumavazije.cz (kde si můžete i vytisknout podpisové archy). Nebo u mne.
Předem díky. Andrea Štěpařová, Hlavenec 42, 603242804.

Přátelé a všichni občané z Hlavence.
Nevím jak Vy, ale já, když slyším pořady v médiích o budoucnosti za desítky let
a různé dedukce, že už se ani nebudeme muset hýbat a myslet, protože vše za
nás vyřeší páčky na automatické ovládání a to nejen v kuchyni, v tom nevidím
žádný posun k lepšímu. Vše si raději uvařím a upeču sama, protože kvalita potravin je na hraně poživatelnosti. Říkají nám, že se dnešní potravinářský a zemědělský průmysl bez chemie neobejde. O tom, že 80% z potravin, je nevyužitelná
hmota se nemluví. Tedy nezbytnost přírodních doplňků je nevyhnutelná. Vidím
v tom začarovaný kruh. Na jedné straně se vydávají nemalé prostředky do chemických přísad a hnojiv a na straně druhé, abychom měli všechny důležité látky,
jej musíme nějak, a to nejlépe v přírodní formě, do těla dodat. Hloupý kolotoč.
Tak jestli mohu, milí občané, napsat svoji představu, pak za pár desítek let, ale
raději dříve, si představuji, abychom v obchodech koupili v bio kvalitě všechny
důležité potraviny potřebné ke zdravému životu. Jako třeba kváskový chleba
a začali se tak navracet ke kořenům našich babiček, které si ho uměly upéci a vystačily si s žitem, kváskem a solí. Je to nepředstavitelné? Záleží na každém, jak se
k tomu postaví. Já to vidím jako výzvu, přestat to kupovat a uvidíme za pár let.
S přáním všeho dobrého Františka Zlínská

Vandalizmus v Hlavenci

Nabídka obědů
Hlavenečtí občané si mohou již od začátku října v pracovní
dny objednávat obědy. Tuto službu nabízí obec v rámci dovážky obědů pro Mateřskou školku Hlaveneček. Obědy vaří
ZD Mečeříž. Cena oběda (polévka a hlavní jídlo) pro dospělé
je 53 Kč. Týdenní jídelníček je vždy vyvěšen v informačních
tabulích, v MŠ Hlaveneček a na obecním úřadě. Objednávku
obědu můžete učinit na kterýkoliv den, vždy den předem.
Výdej do přinesených nádob v MŠ v budově bývalé školy
v Hlavenci ve 12 hod. Objednávky na tel.: 724876439 (MŠ-Veronika Matulová), 723889277 (OÚ Jarmila Smotlachová).

Během léta a podzimu došlo v Hlavenci ke třem případům
poškození cizího majetku. Vždy se jednalo o vandalizmus
sprejováním či popisováním, stopy vedou zřejmě jedním
směrem. V jednom případě byla poškozena soukromá reklamní tabule, ve druhém případě dokonce obecní kaplička
(těsně před rekonstrukcí) a ve třetím případě tento zakomplexovaný hlupák nejen poškodil cizí majetek, ale neoprávněně vniknul na cizí pozemek. Samozřejmě, že takovýto incident, majitele nemovitosti, který je v těžké životní situaci,
příliš nepovzbudí. Všechny tři případy mají nejspíš stejného
pachatele. V Hlavenci je taková to věc nevídaná a nepochopitelná. Pokud by se případy měly opakovat, bude se muset
obec nejspíš obrátit na policii ČR.
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DĚTI NAROZENÉ V ROCE 2013
Ema Hřebíková 21. 3 2013
Alexandra Katherine O’Keeffe 23. 3. 2013
Rozárie Kotěrová 7. 4. 2013
Sofie Kovaříková 11. 5. 2013
Kateřina Klabíková 4. 6. 2013
Marie Lukšíková 1. 8. 2013
Jakub Hanuš 24. 10. 2013

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Ludmila Rezková 23. 4., Jitka Svačinová 16. 10.,
František Petrův 27. 10.

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

Kalendář akcí podzim/zima
v Hlavenci
LISTOPAD
 16.11. 9:00

SBĚR ELEKTROODPADU
(nohejbalisté; informace na
tel.: 603242804)

 16.11. 17:30

KACHNOBRANÍ A MARTINSKÉ
POSVÍCENÍ
(hostinec U Jelena, objednávky Dana Dolanská, 739072240)

 23.11. 11:00

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 23.11.– 1.12.

SBÍRKA STARÉHO OŠACENÍ
PRO DIAKONII BROUMOV

 29.11. 19:00

CESTOVATELSKÝ HLAVENEC
S BRATRSTVEM KOBYLÍ HLAVY
Roman Vehovský a Nová Kaledonie,
Nový Zéland, Austrálie, Srí Lanka

SOBOTA

SOBOTA

SOBOTA

Mobilní svoz nebezpečných odpadů
a odpadů určených ke zpětnému odběru
Obec
Den a datum
stanoviště
dolní Hlavenec – u zrcadla
Autobusová zastávka
U obchodu

Hlavenec
sobota 23. 11. 2013
čas
11:05 – 11:15
11:20 – 11:30
11:35 – 11:45

ODPADY, KTERÉ BUDOU PŘEBÍRÁNY:
 Nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
 Elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky,
drobné elektrospotřebiče. Jelikož lednice, televize a monitory
patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní.
 Pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!
V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se o nebezpečný odpad!

Prosíme o striktní dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.

S P O R T – nohejbal

PÁTEK

PROSINEC
 7.12. 14:00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

 12.12. 18:00

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
HLAVENEC (hostinec U Jelena)

 14.12. 19:00

VALNÁ HROMADA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
HLAVENEC (hostinec U Jelena)

 21.12. 16:00

VÁNOČNÍ CUKROVÍ, koledy,
promítání fotografií z hlaveneckých dětských táborů 2008-2013

 26.12. 10:00

ŠTĚPÁNSKÉ KOULENÍ ZELÍ
(10. ROČNÍK) – tradiční společná
procházka okolím Hlavence

SOBOTA

ČTVRTEK

SOBOTA

SOBOTA

Hlavenec A – krajská soutěž
Áčko se již tři kola před koncem sezóny stalo vítězem krajské soutěže Středočeského kraje a s grácií
slavilo vstup do vyšší soutěže- krajského přeboru. Uvidíme, jak se jim v příští sezóně povede.
Hlavenec B – okresní přebor
Mužstvo Béčka se ve své kategorii umístilo s dvanácti body na 4. místě (z osmi) a v příštím roce tak
dále bude pokračovat v této soutěži ve stejné kategorii.
Hlavenec C – okresní soutěž
Naše Céčko si letošní sezónu užilo opravdu v klídečku a se zalíbením se nyní dívá na všech sedm
družstev, která skončila těsně před ním a jistě připravuje novou taktiku, jak na ně v příštím roceJ
Hlavenec – ŽÁCI
Hlavenečtí žáci završili sezónu ve Vrdech v turnaji „Singlů“. A ačkoliv tam jeli především pro sbírání
zkušeností (první turnaj singlů), nevedli si vůbec špatně a některé své soupeře dokázali dokonce
obrat o vítězství. Všichni tři zúčastnění (Krumpolec, Svačina, Štěpař) srdnatě hájili barvy Hlavence.
A dost možná, kdyby Filipa nerušily představy, že určitě nestihne půvabné dívčiny v tanečních,
útočil by na přední příčky v celkovém pořadí turnaje. Takto z toho bylo 4.místo.
V celkovém pořadí soutěže žáku v roce 2013 se naši žáci umístili na druhém místě (ze šesti) a to
hlavně díky stoprocentní účasti našich družstev na všech turnajích. Oproti loňskému sedmému
místu z osmi je to superskok. Všem našim žáčkům patří velké poděkování za snahu v letošní
sezóně. Jak při turnajích, tak i při trénincích.
(ŽÁCI Hlavenec: Čížek Michal, Tadeáš a Tomáš Hubinkovi, Krumpolec Filip-letos v žákovské
kategorii naposledy, Pokorný Martin, Skypala Martin, Svačina Pavel, Štěpař Jiří)

ČTVRTEK

LEDEN 2014
 18.1. 20:00
SOBOTA

HASIČSKÝ PLES

INZERCE
● Kominické práce ● Přípravné a dokončovací stavební
práce: Petr Janoušek, Hlavenec 144, tel.: 774 855 541.

Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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DÁRKOVÉ BALÍýKY PRO DċTI DO 13 LET
PĜíspČvek rodiþĤ dČtí z Hlavence na 1 dárkový balíþek je 50,- Kþ
(celková cena: 150,- Kþ)
Rodiþe dČtí z ostatních obcí platí plnou þástku: 150,- Kþ

Objednávky na dárkové balíþky pĜijímá 27.11.-1.12.
vždy od 17.00 do 19.00
paní Dana Blahnová – Hlavenec 7
(u kĜížku – vrchní þást obce)
pondČlí – nedČle od 17.00 do 19.00

Sbor dobrovolných hasiýŢ v Hlavenci
Vás

zve

na

VÝROÿNÍ
VALNOU HROMADU
v sobotu 14. prosince 2013 v 19.00 hod.
(Hostinec U Jelena)
PROGRAM:
1.

Volba komisí

2.

Zpráva výboru SDH o ýinnosti v r. 2012

4.

Návrh plánu ýinnosti a rozpoýtu pro rok 2013

5.

RŢzné, diskuze

6.

Usnesení

3.

7.

Zpráva revizní rady za rok 2012

ülenové SDH Hlavenec mohou
na místĘ zaplatit ýlenské
pŐíspĘvky.

Spoleýenské posezení s pohoštĘním
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Romanem VEHOVSKÝM
Zaostřeno (nejen) na Novou
Kaledonii.
Beseda a promítání o cestě Novou
Kaledonií, Novým Zélandem a na
skok i Srí Lankou…

Pátek
29.11.2013
od 19:30
HOSTINEC U JELENA – HL AVENEC
(Loc: 50°14’20.700“N, 14°42‘8.000“E)
"Tak jako si nelze v nevěstinci koupit lásku, tak si ani nelze v cestovce koupit dobrodružství.
Opravdové věci na prodej nejsou. Cenné zážitky občas bývají "zaplaceny" nepohodlím, potem a
sebezapřením. Ovšem čím více 'zaplatíme', tím více se nám dostane." R.V.
Výtěžek akce bude použit na obnovu rybníku Hulán
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