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ZÍSKALI JSME ZELENOU STUHU!
I letos Hlavenec zabodoval v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010 a získal jedno z pěti nejvyšších ocenění. Naše vesnice
byla ohodnocena ve Středočeském kraji jako nejlépe pečující o životní prostředí, veřejnou zeleň a krajinu! Naše obec získala
ZELENOU STUHU Středočeského kraje v roce 2010. Měla jsem tu čest po boku našeho starosty převzít tuto stuhu spolu
s diplomem a zažít tak překrásný pocit radosti nad tímto oceněním. K čemu jsem ovšem nedostala prostor, bylo poděkování
(mikrofonu se ujal Vláďa a já bych asi stejně neřekla nic kloudného…). Tak bych to ráda napravila nyní.
DĚKUJI všem dobrovolníkům (to je takové anonymní), všem těm milým tvářím a pracovitým rukám, které se pravidelně i nepravidelně účastní veřejných akcí, pořádaných ve prospěch přírody (V hlaveneckém remízku, budeme si na blízku
i podzimních výsadeb) a v hojném počtu (který rozhodně není v jiných vesnicích běžný) s nadšením plní sen maximálního
ozelenění naší nejbližší krajiny. DĚKUJI dětem, které se těchto našich „dospěláckých“ pracovních sobot dobrovolně zúčastňují a doufám, ba přímo věřím tomu, že se jim tento způsob života vrývá pod kůži, a že pro ně v dospělosti péče o životní
prostředí bude milou samozřejmostí. DĚKUJI našemu starostovi Vladimíru Blechovi a místostarostce Jarče Smotlachové za
vstřícný postoj (dost suše řečeno), za nadšený postoj a podporu k jakékoliv akci týkající se výsadby zeleně. A ještě jednou
DĚKUJI Jarče za to, že našla před čtyřmi lety odvahu a naši vesnici poprvé do soutěže Vesnice roku přihlásila (a od té doby
tak činí každoročně). Hlavenečáci a jejich vesnice patří mezi nejlepší obce ve Středočeském kraji! Čtyři ocenění během čtyř
let jsou toho důkazem. Velké DÍK patří všem Hlavenečákům.
Jako krajský vítěz ZELENÉ STUHY se automaticky posunujeme do celostátního kola o Zelenou stuhu České Republiky.
Vůbec netuším, zda máme šanci v tomto kole nějakým způsobem uspět. Pro mne je ohromným úspěchem výhra v krajském
kole. Těším se na všechny při další podzimní výsadbové akci. Někdy v listopadu 
Andrea Štěpařová

Hospodu otevíráme
3. září 2010
Rekonstrukce hostince U Jelena v celkové
hodnotě přibližně čtyř milionů korun právě
probíhá na plné obrátky. Obec na tuto stavbu získala ve dvou etapách tři miliony korun.
Středočeský kraj přispěl částkou 2 400 000 Kč
z Fondu rozvoje obcí a měst na projekt s názvem „Oprava střechy kulturního domu“. Další částkou 600 000 Kč nás podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu
Podpora obnovy venkova jako odměnu za
úspěch (Bílá stuha) v loňské soutěži Vesnice
roku ve Středočeském kraji. Za tyto prostředky bude opraveno sociální zařízení. Budova
našeho kulturního stánku už nevyhovovala
hygienickým předpisům a bylo tedy nutné ji
alespoň z části vylepšit, aby mohla opět po
další léta sloužit našim občanům. Fotografie z rekonstrukce si můžete prohlédnout na
www.hlavenec.cz.
Slavnostní otevření hostince U Jelena proběhne
v pátek 3. září 2010, bližší informace o připravované akci budou vyvěšeny na úřední desce.

MŠE SVATÁ se v Hlavenci uskuteční 14. srpna
od 18:15 hod. v kapličce. (Info Josef Jelínek)
HLAVENECKÝ OBČASNÍK

1

HLAVENECKÝ OBČASNÍK

Co nového s kanalizací ?
Po dlouhých letech čekání na výstavbu kanalizace v naší obci
se snad začíná blýskat na lepší časy a občané se skutečně této
„vymoženosti 21. století“ dočkají. V letošním roce obecní zastupitelstvo podalo žádost o dotaci na první etapu výstavby
kanalizace na Ministerstvo zemědělství ČR. Pro udělení této
dotace z národních programů bylo velmi nutné podpoření
ze strany Středočeského kraje a získání příslibu 10 % účasti
na této dotaci v hodnotě přibližně dvou milionů korun. Středočeský kraj, vědom si špatné situace v rozvoji vodovodů
a kanalizací v malých obcích, nám opět vyšel vstříc a tuto
podporu Hlavenci udělil. Abychom splnili i další podmínky
pro získání finančních prostředků, bylo vypsáno výběrové
řízení na tuto stavbu, které se v těchto dnech uzavírá, a po
schválení jeho výsledků obecním zastupitelstvem bude uzavřena smlouva s dodavatelem stavby. Dále byl vybrán technický dozor investora, který bude po celou dobu výstavby
kanalizace dohlížet na její řádný průběh.
V souvislosti s těmito informacemi je třeba opět upozornit
na usnesení obecního zastupitelstva, ve kterém bylo rozhodnuto o příspěvku občanů na výstavbu domovních přípojek
vodovodu a kanalizace. Příspěvek byl navržen a schválen
ve výši 25 000 Kč na jednu nemovitost. Obecní úřad začne
tuto částku od občanů vybírat od 1. září 2010. Pro ukládání
těchto finančních prostředků bude zřízen zvláštní účet, kam
budou občané peníze zasílat. Částku 25 000 Kč si občané
mohou rozdělit na pět splátek po 5 000 Kč, doba splatnosti

příspěvku bude 1–1,5 roku do data kolaudace stavby, tato
doba bude ještě po uzavření smlouvy s dodavatelem přesně
stanovena. Pokud by bylo pro některé občany těžké příspěvek za těchto podmínek složit, po individuální dohodě bude
možné připravit splátkový kalendář tak, aby byl schůdný
pro obě strany. Peníze bude možné také skládat v kanceláři
obecního úřadu. Kdo z občanů částku 25 000 Kč neuhradí do přesně stanoveného termínu, bude hradit skutečnou
cenu provedení výstavby domovních přípojek v předpokládané výši 95 000 Kč na nemovitost.
V nejbližší době obdrží každá nemovitost dopis, ve kterém
bude uveden systém úhrady příspěvku, tzn. bude tam uvedena banka, kde je účet zřízen, číslo účtu, variabilní symbol, pod kterým se budou peníze zasílat /číslo popisné/, a do
zprávy pro příjemce se bude uvádět jméno a příjmení.
Bankovní účet bude zřízen tak, aby finanční prostředky
z něj neubývaly na různé bankovní poplatky a aby v případě
neuskutečnění stavby mohly být peníze každému vráceny.
Vážení občané, věříme, že po všech administrativních úkonech, spojených s přípravou výstavby kanalizace a vodovodu, se dočkáme i fáze poslední, té pro nás všechny nejtěžší,
fáze výstavby. Bude to znamenat pro všechny občany žijící
v naší obci obrnit se trpělivostí a tolerancí a spojit síly do
zdárného konce, po kterém se v Hlavenci prahne již několik
desítek let. Určitě to dokážeme! 

HLAVENECKÁ MÁROVKA SE CHLUBÍ
V sobotu 3. července 2010 v rámci 120. výročí SDH Tuřice připravili hasiči pro obyvatele obce Tuřice a návštěvníky oslavu s bohatým programem. Součástí programu
byla výstava novodobé a historické hasičské techniky,
kde zasloužený obdiv sklízela renovovaná stříkačka
Márovka (rok výroby 1932) z Hlavence. Obdiv zasloužil i její doprovod – naši hasiči, kteří se obětavě potili
v 30°C v historických uniformách. 
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OBNOVA KŘÍŽKU U HULÁNA

SK Nohejbal Hlavenec za pŐispĚní obecního úŐadu poŐádá
3. roÿník dĚtského prázdninového desetiboje o zlatý pohár

Kdysi stával v soukromém dědičném lese
pana Jelínka „U Hulána“ kamenný kříž, který
vyrobil sochař pan Strnad z Brandýsa nad Labem v roce 1905 a který pan Vojtěch Jelínek
nechal v roce 1939 na toto místo přemístit
z Kostelního Hlavna. Na začátku sedmdesátých let dvacátého století byly okolní lesy
využívány Československou a Sovětskou armádou a pomník byl zničen.
Asi před dvěma lety se Bratrstvo Kobylí hlavy
rozhodlo s laskavým svolením nynějšího majitele lesa, pana Josefa Františka Jelínka křížek obnovit. K tomuto účelu se začaly shromažďovat finanční prostředky ( například
ze vstupného na Cestovatelský Hlavenec)
a plánovat obnova. Byl osloven kameník pan
Vaňousek ze Skorkova, aby podle dobových
fotografií a popisů křížek zrekonstruoval.
Z původního pomníku totiž byla zachována
pouze středová část.
„Náhoda“ (a snaha paní místostarostky Smotlachové) tomu tak chtěla a v letošním roce
dostala obec dotaci od společnosti T-Mobile
na tuto akci a tak můžeme začít s rekonstrukcí již nyní. Pomník je v současné době již vyroben a připraven k instalaci.

Ahoj školo,
ješte mám prááázdniny!
1400 hod

NEDęLE 21. srpna 2010 od
na hŐišti u VrtiškŢ (Hlavenec 103)

2010

SoutĚž bude rozdĚlena do 4 kategoríí:
1.kategorie – pŐedškoláci a malé dĚti (tato kategorie nesoutĚží o zlatý pohár)
2.kategorie – 7-10let
3.kategorie – 11-14 let
4.kategorie – 15 – 99 let (tato kategorie nesoutĚží o zlatý pohár)
SoutĚžní disciplíny:
lukostŐelba (pro malé dĚti varianta)
stŐelba ze vzduchovky (pro malé dĚti varianta)
šipky
vrh míÿkem na plechovky
znalostní kvíz (nebojte se-)
zruÿnost
pamĚŘ
obrázkový bĚh
slalom
tŐídĚní odpadu

Nadace VIA Fond T- Mobile pro zaměstnance
pomůže obnovit křížek " U Hulána"
Obec Hlavenec získala grant v hodnotě 26 235 Kč
na obnovu památného křížku " U Hulána". Projekt bude podpořen Nadací VIA z Fondu T-Mobile pro zaměstnance. Celková hodnota projektu
je 52 470 Kč, nadační podpora činí 50 %.
Cílem projektu je obnovení historického poutního místa a zachování
kulturního dědictví i pro další generace.

*soutĚží se o medaile a drobné vĚcné ceny*
*absolutní vítĚz desetiboje získá zlatý pohár*
Pro všechny soutĚžící dĚti bude pŐipraveno obÿerstvení zdarma (pití, langoš, buŐtík).
Veÿerní (již známé) pŐekvapení.

Zástupci Sboru dobrovolných hasičů
provedou

PERIODICKOU KONTROLU
HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
Zájemci o tuto kontrolu
mohou odevzdat hasicí přístroje dne
25. 9. 2010 ve 14.00-14.30 u kapličky.
Ceny :
periodická kontrola (roční) ....................................... 30 Kč
tlaková zkouška + nová náplň
– prášek ............................................................... 320 Kč
– voda ................................................................... 290 Kč
– CO2 ..................................................................... 345 Kč
Bližší informace Aleš Horčík, tel. 725 536 937
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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VÝZNAMNÁ JUBILEA
6. května oslavil 70 let
pan Ladislav Franc
19. července oslavila 80 let
paní Alena Nohejlová
19. srpna oslaví 60 let společného života
manželé Petrůvovi

Rozpoþty, kalkulace,
zajištČní dopravy,
vše pro Vaší stavbu.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme mnoho štěstí a zdraví.
Úspěch v okresním kole soutěže
„Zlatá srnčí trofej“

Noční soutěž v hasičském sportu

Pomalu se stává tradicí, že se děti, navštěvující v Hlavenci myslivecký kroužek, zúčastňují okresního kola soutěže
„Zlatá srnčí trofej“ a že každoročně obsazují ta nejlepší
místa ve výsledkové listině. Děti se pod vedením Josefa Demjana celý rok pečlivě připravovaly na tuto soutěž
v mysliveckých dovednostech a jejich snaha se opět vyplatila. Dětem gratulujeme k úspěchu!
VÝSLEDKOVÁ LISTINA – UMÍSTĚNÍ DĚTÍ Z HLAVENCE:
Mladší kategorie – 3.–5. třída
3.–4. místo Barbora Smotlachová, Eliška Čížková;
5. místo Tereza Kastnerová; 7. místo Veronika Zigáčková
Starší kategorie – 6.– 9.třída
1. místo Radek Demjan; 4. místo Petra Chadrabová

V pátek 25. června 2010 v nočních hodinách proběhla
v Hlavenci noční soutěž v hasičském sportu. Zúčastnilo
se jí celkem 20 hasičských družstev mužů a 8 družstev
žen ze širokého okolí. Atmosféra soutěže i nadšení pro
hasičský sport bylo cítit na každém kroku, i účast přihlížejících a fandících diváků byla veliká. Vítězným družstvům blahopřejeme, všem soutěžícím děkujeme za
účast a organizátorům – místním dobrovolným hasičům
děkujeme za vzorné uspořádání celé akce.
Výsledky:
MUŽI: 1. Skorkov, 2. Hlavenec B, 3. Hlavenec A
ŽENY: 1. Předměřice nad Jizerou A, 2. Předměřice nad
Jizerou B, 3. Brázdim, 4. Hlavenec

HLAVENECKÁ KACHNA

V sobotu 19. června, kolem třinácté hodiny došlo k obsazení spodní části Hlavence bojovníky dosud neznámé armády.
Díky tomu, že se operativně zformovala jednotka místní domobrany a úspěšně odrazila útok, musela armáda nezvanců
narychlo opustit obsazené území. Podle zpravodajské služby
bylo vidět ujíždějící vojska směrem do středu obce. Jako
doklad věrohodnosti přikládáme tajně pořízené fotografie.
Jaroslav a Zdeňka Čurdovi

Jak si v létě posilovat své zdraví

SPORT

Že nám to sluníčko pěkně zatápí. Však vzpomeňte si na krátké zimní dny, kdy se na nás
dlouhý čas ani nepodívalo a tak bychom si to přáli. V podobě paprsků dostáváme vitamín D a ten nás chrání proti rakovině, autoimunitním chorobám jako jsou- cukrovka
typu 1, roztroušená skleróza, lupénka, nemoci štítné žlázy, záněty kloubů, ale hlavně
proti osteoporóze. Stačí tak patnácti až třicetiminutový pobyt na slunci jednou za pár
dní, však ne na přímém poledním slunci, tomu se raději vyhneme. Paprsky raději z čistého vzduchu, znečištěným vitamín D těžko prochází. Nebo můžeme jen tak ležet pod
zeleným stromem a přijímat léčivou sílu slunce. Také z potravin dostáváme vitamín D.
Nejvíce je ho v mořských rybách, ovsu, zelenině, oleji, máslu, houbách, smetaně atd.
Avšak živočišné bílkoviny mají tendenci bránit tvorbě vitamínu D. Z celkového množství denní dávky potravin by proto živočišná jídla neměla překročit 5 až 10%.
Jestli jsem Vás, milí občané, přesvědčila, je to dobrá zpráva. Přeji krásné letní dny, plné
sluníčka a čistých paprsků.
Františka Zlínská
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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■ Pěkného úspěchu dosáhla Saša Horzov
z Hlavence, která vybojovala na Mistrovství
ČR v karate, které se konalo v Jablonci nad
Nisou 19. června, v soutěžní disciplíně kata
(hodnotí se dokonalost předváděných technik v karate) mladší žákyně 4. místo, pouze
2 desetiny bodu za bronzovou medailí.
■ 26. června Luděk Kvapil ml. zvítězil
v Houšteckém cyklomaratonu 2010 na trati
dlouhé 58 km.
BLAHOPŘEJEME

