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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU A SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI

BŘEZEN 2009

ČÍSLO 1

SPOLEČENSKÉ AKCE
 7. března

MDŽ v hostinci u Jelena.
Rezervace u paní hospodské Dany
Dolanské.

 14. března

Turnaj v prší

 20. března

Rybářský ples

 21. března

Rybářský ples

 28. března

Nohejbalový turnaj trojic
Smržovka

 3. dubna

Veřejná schůze

 4. dubna

Setkání s polárníkem Václavem
Sůrou

 18. dubna

Maškarní bál pro děti

 30. dubna

Čarodějnický rej s lampionovým
průvodem

 1. května

Úklid obce a okolí, V hlaveneckém remízku budeme si nablízku –
obnova remízku V Americe

 16. května

Memoriál Jana Hlaváčka v Sudově
hlavně

Turnaj v prší – v sobotu 14. března proběhne
v šenku hostince U Jelena již 5. ročník Turnaje
v prší. Začátek je v 17.00 hod. Vítáni jsou všichni
nadšení karbaníci. Přijďte včas, aby jste se stihli zaregistrovat.

V pátek 3. dubna 2009 proběhne v sále hostince U Jelena v Hlavenci od 19.00 hod Veřejná
schůze obecního zastupitelstva.

Zdá se Vám, že letošní zima je až příliš teplá, že
už si ani nepamatujeme, co je to sníh a mráz a že
je třeba si pořádné zimní počasí připomenout?
Pak určitě přijďte v sobotu 4. dubna 2009 do
hostince U Jelena, kde nám náš starý známý polárník Václav Sůra a cestovatel Jíří Zitka přiblíží daleké kraje a podělí se s námi o své cestovatalské zážitky.

ROČNÍK 5

Obec Hlavenec uspěla
mezi více než 80 žádostmi o grant. Nadace
Partnerství podpořila projekt „V hlaveneckém
remízku budeme si na blízku III“, během
kterého letos obnovíme remízek V Americe. Nadace na projekt přispěla plnou požadovanou částkou
5 250 Kč. Všechny rozdělené peníze v jarním kole
malých grantů pocházejí tentokrát z veřejné sbírky Strom Života. Výsadby tedy podpořili všichni,
kdo hlasovali v anketě Strom roku 2008, adoptovali
strom nebo patří k pravidelným dárcům programu.
Těšíme se na Vaši účast 1. května – Úklid obce
a „V hlaveneckém remízku budeme si nablízku III
– V Americe“

Poplatky za svoz komunálního odpadu
pro rok 2009
Omlouváme se občanům za chybu v prosincovém vydání Hlaveneckého občasníku. Částka za svoz komunálního odpadu z rekreačního objektu činí 500 Kč. (Chybně
bylo uvedeno 420 Kč.)
Poplatek pro trvale žijícího občana činí 420 Kč.
Poplatky je nutné zaplatit do konce měsíce března, do
této doby bude také svozová firma vyvážet popelnice na
známky roku 2008.

RYBÁŘSKÉ PLESY HLAVENEC
pátek 20. 3. a sobota 21. 3. 2009
Rybáři z Hlavence si Vás dovolují pozvat do
tanečního sálu místní restaurace na své tradiční
plesy s bohatou půlnoční tombolou – živé ryby
a další velmi atraktivní ceny.
V pátek hraje CONTO Vladimíra Čepičky Český
Brod, v sobotu DEKAMERON Petra Petržílky
Čelákovice – začátek vždy od 20.00 hodin.
Vstupenky jsou pouze v předprodeji u p. Josefa
Hadrbolce, a to již od 1. února 2009.
tel. 603 807 449
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HOKEJISTKA NAĎA
Útočnice s číslem 30 na zádech Naďa Hanušová (dříve Kastnerová), je od začátku sezóny oporou ženského hokejového týmu HC Esa Praha. Rodačka z Hlavence se připojila
k týmu během letní přípravy a svou snahou a šikovností se dokázala prosadit do sestavy, kde pravidelně nastupuje do zápasů, pokud jí to pracovní povinnosti dovolí.
Naďo, co tě přivedlo k hokeji?
Vše začalo nevinným pozváním na zápas již zmíněného
týmu. Velice mě to nadchlo, a když mě holky začaly přemlouvat ať to zkusím, nešlo už říct ne.
Kdyby jsi pár slovy měla představit Váš tým?
Jsme veselá parta holek, nadšená pro hru. V týmu máme různě věkově staré hráčky, od 11ti leté až po více jak 30ti leté. Některé holky teprve začínají, jiné už jsou zkušené opory týmu.

Co by jsi poradila holkám,
které by to chtěly zkusit?
Ať se určitě přijdou podívat
na nějaký zápas nebo trénink. Více se dozví na našich stránkách www.esa.wz.cz. Fakt,
stojí za to hrát!

Máš nějakého oblíbeného hráče?
Jirku Dopitu a z našeho týmu Ditu Svobodovou.
Říká se, že hokej je ﬁnančně náročný sport. Můžeš to ze
své zkušenosti potvrdit nebo vyvrátit?
Počáteční investice do výstroje není tak nákladná, jako zajištění ledů na celou sezónu. Jsme z malé části finančně závislé
samy na sobě a pak na sponzorských darech. Velké díky patří i našemu partnerovi Zdravotní pojišťovně Ministerstva
Vnitra.

JEDEME NA BUBEN
I v letošním roce chystá obecní zastupitelstvo Letní tábor, tentokrát už nejen myslivecký. Zúčastnit se mohou všechny hlavenecké děti, které se aktivně zapojují do života v obci. Pojedeme
v neděli 2. srpna na základnu Domu dětí a mládeže ve Stodě,
která se nachází u řeky Mže nedaleko Hracholuské přehrady
vedle zříceniny hradu Buben. Na tomto místě strávíme celý týden, čeká na nás spousta dobrodružství, zábavy a her, noční
výprava i projížďka parníkem po přehradě. Těšíme se, že se nám
na Bubnu bude líbit stejně jako v loňském roce na farmě Čapí
letka. Tak neváhejte a pojeďte s námi !
Jarča a Ája

Milé dámy a slečny
nejen hlavenecké, ale i přespolní
srdečně Vás všechny zveme na již tradiční

OSLAVU„MDŽ“
V sobotu 7. března ve 16 hod
v hostinci U Jelena v Hlavenci.
Záloha na občerstvení 100 Kč
Těší se na Vás hostinská Dana Dolanská.

Uzavření mostů mezi Starou
Boleslaví a Brandýsem nad Labem
Od 7. března 2009 do poloviny září 2009 budou
uzavřeny mosty mezi Starou Boleslaví a Brandýsem nad Labem
od soboty 7. března 2009 až do odvolání dochází v důsledku uzavření mostů v Brandýse nad Labem–Staré
Boleslavi k úpravě platných pravidelných tras a jízdních řádů na linkách 260007, 260550, 260590, 260810
a 260812.
Po dobu uzavírky mostů nebude v Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi obsluhována zastávka Autobusové stanoviště (linka 260007), Pražská (linky 260007,
260550, 260590, 260810, 260812) a U soudu (linky
260590, 260810, 260812). Ve směru do Prahy i z Prahy
bude obsluhována vždy zastávka Náměstí. Obslužnost
zastávek Sídliště a Školní budou zajišťovat pouze vybrané spoje linky 260812.
Podrobné informace k provedeným změnám na jednotlivých linkách je možné získat na webu www.transcentrumbus.cz v sekci Pravidelná autobusová doprava.

Folklorní sdružení HUBERTUS udělalo na sklonku roku 2008 radost klientům Vyššího Hrádku – poskytovateli sociálních
služeb v Brandýse nad Labem. Tanečníci zakoupili opět tkalcovský stav, tentokrát však stolní, ten se ovládá pouze rukama,
a tak na něm pracují klientky, které jsou upoutány na invalidní vozík. Tkalcovský stav je součástí Denního stacionáře ve Staré
Boleslavi a do provozu byl uveden v rámci Tvůrčí dílny v měsíci únoru.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Možnost bezproblémového připojení k internetu pro všechny,
kterým se to do dneška z různých technických důvodů nepodařilo.

Internet až 10 024/1 024 kb/s dostupný v Hlavenci

Ohlédnutí za Hlaveneckým
štrúdlováním
V prosinci loňského roku proběhlo v rámci Burzy vánočního
cukroví první Hlavenecké štrúdlování. Pro velký úspěch některých obzvláště slaných závinů, jsme slíbili, že v dalším vydání
našeho zpravodaje zveřejníme recepty na jejich přípravu.
Dnes tak činíme.

Kryštůfkův štrúdl
Rozválíme zakoupené listové těsto, na které ve vrstvách nanášíme připravené nastrouhané suroviny :
7-8 dkg salámu junior
5-6 dkg sýra eidamu 30%
7-8 dkg šunkového salámu
10 dkg sýru Niva
Dle chuti přidáme sterilované žampiony a kukuřici.
Poté se vše opatrně zabalí, řádně zarovnají konce, aby z nich nic
nepadalo při vlastním pečení. Štrúdl tak potřeme rozmíchaným
vajíčkem a posypeme přiměřeně nastrouhaným sýrem eidam, jen
do té míry, aby při pečení nepadal dolu a podle chuti můžeme
zasypat např. grilovacím kořením.
Pečeme v předem vyhřáté troubě na plechu vyloženém papírem
na pečení cca 25 min na 180 st. dozlatova.
Po upečení se štrúdl nechá vychladnout, poté se krájí, podává
a jí (popř. chválí  )
Dobrou chuť !!

Štrúdl s kysaným zelím

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. Dne 1. května proběhne
v obci opět sběr velkoobjemového odpadu.

Tři velké cibule nakrájíme a osmahneme do červena. Přidáme
půl kila kysaného zelí, dle chuti drcený kmín a cukr a dusíme do
měkka. Když je zelí měkké, zaprášíme jej hrubou moukou, promícháme a necháme vychladnout. Rozválíme jedno listové těsto,
posypeme lehce strouhankou, doprostřed dáme pruh zelí (dvě
třetiny), na něj položíme celou klobásu nebo párek a přikryjeme
zbytkem zelí. Zavineme, okraje zahrneme dospod. Propícháme
vidličkou, potřeme rozšlehaným vejcem a hojně posypeme drceným kmínem a hrubou solí. V předehřáté troubě na 250 °C pečeme asi půl hodiny.
Dobrou chuť 

Stručné ohlédnutí za hasičským rokem 2008
28. 11. 2008 se zúčastnilo 60 členů SDH Hlavenec Výroční valné hromady, na které hasiči hodnutili uplynulý rok.
Hlavenečtí hasiči uspořádali během roku 2008 přes 80 sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, jejichž průběh je
zachycen na www.hlavenec.cz

Za velmi významné okamžiky činnosti v roce 2008 je
nutno pokládat:
– Umístění družstva mužů v Okrskové soutěži na 1. místě po
mnoha letech.
– Vytvoření plochy pro požární sport na pozemku ve spodní
části obce
– Organizace opravy Márovky (historická stříkačka, kterou
zakoupila obec Hlavenec v r. 1932)
Vyznamenání za příkladnou práci, které uděluje Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, získali:
Horčík Aleš, Kastner Jiří, Kerpl Miroslav, Zigáček Pavel, Zigáček Petr
SDH v Hlavenci má k 28. 11. 2008 151 členů. Z toho 17
řádných členů a 134 mimořádných podporujících členů.

VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA

OSLAVA 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
Již konec roku 2008 a začátek roku 2009 byly a jsou ve
znamení příprav na oslavu 120. výročí založení SDH Hlavenec.
V říjnu byla na opravu odvezena Márovka – historická
stříkačka, kterou zakoupila obec Hlavenec v r. 1932.
Tato starší dáma by se chtěla předvést v novém kabátě
19. září 2009, kdy hlavenečtí hasiči chtějí uspořádat důstojnou
oslavu 120. výročí včetně soutěže v požárním sportu
a pozvat hosty z okolních obcí.
Vzhledem k ﬁnanční nákladnosti této celodenní oslavy
se obracíme na případné sponzory a dobrovolníky s výzvou - pomozte nám s přípravami oslavy i soutěže a ozvěte se organizačnímu výboru na telefon 602221220, popř.
e-mail: jaroslav.zima@meﬀert.cz.

HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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K U L T U R N Í

T Y P

CAVEMAN
Jan Holík
Na obranu pračlověka
Režie: P. Hartl, autor: R. Becker,
hraje: J. Holík
Pokud máte jen nepatrné pochybnosti, nebo snad již patrné pochybnosti o tom, že se k sobě hodíte,
nebo jste snad dokonce dospěli k závěru, že to byl omyl – vy dva. Neházejte flintu do žita a vydejte se do divadla U Hasičů na představení Caveman. Jan Holík Vám v jeden a půl
hodinovém „humorném přemýšlení
o rozdílech mezi muži a ženami…“
ledacos vysvětlí, a to tak vtipně, že se
Vám bránice bude třepat ještě celou
cestu domů. Obhajoba jeskynního
muže, jak zní podtitul hry, je ovšem
vhodná i pro ty, kteří mají už ve
všem jasno, už jen pro to, aby si své
hypotézy potvrdili.
Aja Š.

Životní jubilea našich
občanů v roce 2009
6. ledna
Marie Blahová
70 let
9. dubna Václav Svačina
70 let
11. května Hana Jelínková
80 let
15. května Miluše Svobodová 75 let
Nejstarší občankou obce Hlavenec
je v současné době paní Milada
Čákorová, která se 28. dubna dožívá
nádherných 90 let.

Všem letošním jubilantům přejeme
hodně zdraví , štěstí, radosti a pohody.
Cvičení na velkých míčích (gymball)
probíhá každý pátek od 18 00 hod v tělocvičně základní školy v Kostelním Hlavně. Vede paní Jana Adámková. 

Recyklohraní
Základní škola Kostelní Hlavno se zapojila do Recyklohraní. Ve škole lze již

Hlásí se noví
hlavenečtí občánci
20. ledna 2009 se narodila Klárka
Janoušková (2,9 kg, 49 cm)
Ve čtvrtek 26. února 2009 se
mamince Martině Kastnerové
a tatínkovi Romanu Kočvarovi
narodil syn Davídek. Je to pěkný
cvalík - váží 3,60 kg a měří 52 cm.
Redakce občasníku se přidává se
svojí gratulací a přeje malé Klárce
a Davídkovi i oběma rodinám
hodně štěstí a zdraví.
od podzimu loňského roku do vyhraněných nádob odkládat nefunkční drobné
elektrospotřebiče (telefony, dětské digitální hry, rádia, žehličky…). Do jiných
nádob lze ve škole odložit vybité baterie.
Děti již ví, že tento odpad nepatří do
popelnice. Zbývá jen doufat, že o tom
přesvědčí i své méně znalé rodiče či prarodiče. 

S P O R T – nohejbal
Hlavenecká „Vánoční trojka“
V sobotu 27. prosince 2008 uspořádal Sportovní klub Nohejbal Hlavenec v tělocvičně 1. Základní školy ve Staré Boleslavi
vánoční turnaj trojic, kterého se zúčastnilo celkem 10 družstev.
Vítězem se stalo družstvo Čelakovice, 2. místo zaujali Fousáči
(Hlavenec, Praha), 3. místo Feri (Hlavenec, Plazy),4. místo Bobani (Čelakovice). Poděkování patří všem hráčům za jejich čestnou obětavou hru. Dále pak 1. ZŠ Stará Boleslav, která i během
Vánočních svátků pronajala svou tělocvičnu a velký dík patří
všem sponzorům, díky jimž mohly být pořízeny zajímavé ceny
pro vítěze. Turnaj také podpořil Středočeský kraj z Fondu sportu a volného času pro rok 2008. www.hlavenec.cz
Turnaj ﬁnančně podpořily tyto ﬁrmy: Zahradní architektura
Ing. Ivan Marek, Autoškola Vágner Jiří, Autoškola Báša Martin,
Autoškola VTR Motorsport, Autoškola Ivan Vojta, Autoelektrika
ROD, MV Trade servis Miron Jarčič, www. pepanek.cz, Stihl Jan
Kovalčík, A.STRA – Jiří Štěpař 

V sobotu 21. února proběhl v tělocvičně 1. ZŠ
ve Staré Boleslavi již 3. ročník turnaje trojic
O pohár starosty města Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav.
Zúčastnilo se ho 11 družstev a to Brandýs nad Labem,
Stará Boleslav, Hlavenec 2x, Jenštejn 2x, Neratovice,
Tuhaň, Bechyně, Benešov, Šestajovice.
Po velmi emotivním závěru posledního zápasu mezi
Jenštejnem a Hlavencem bylo rozhodnuto. Vítězství
Jenštejna zamíchalo již téměř rozhodnutým pořadím,
kdy měl Hlavenec našlápnuto na 1. místo. Vítězem se
stalo družstvo Jenštejna, na druhém místě skončilo
družstvo z Tuhaně a třetí místo obsadilo naše družstvo Hlavenec (Michal Vrtiška, Ondřej Solčanský, Pepik
Blahna).
O zorganizování turnaje se postaral Pepik Hadrbolec.

Hlavenecký nohejbal má své žáky.
Koncem srpna minulého roku se podařilo v Hlavenci dát dohromady žákovské družstvo. A jelikož kluci pilně trénují i dnes, dovolujeme si Vám družstvo představit: Martin Toman, Honza Blahna, Mirek Čížek, Juráš Štěpař, Filip Krumpolec, Ondřej a David
Pešičkovi, Ondřej a Vojta Veverkovi z Kostelního Hlavna. Zakladateli družstva jsou Jiří Vrtiška ml. a Andrea Štěpařová. Tréninku
dětí se aktivně věnuje Michal Vrtiška a také Jiří Vrtiška starší. Na jaře bychom kluky rádi přihlásili do první soutěže. Držme jim
palce, aby jim nadšení pro tento sport vydrželo a ještě více se prohloubilo. Třeba se i jim podaří vystoupat na příčky vítězů, tak
jako to v roce 2005 dokázali Kuba Svačina a Michal Vrtiška na Mistrovství České Republiky. 
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