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Vážení spoluobčané,
věřte, nebo nevěřte, ale tentokrát se mi poslední letošní úvodník nepíše lehce. Jsem zvyklá stále něco psát, skládat slova
a věty tak, aby co nejlépe vyjadřovaly myšlenky, které bych ráda předala Vám čtenářům, či posluchačům. Většinou mi
to jde jako po másle, ale tentokrát to nějak drhne.
Plánovala jsem si, jak vás všechny budu zvát na naše tradiční předvánoční akce, že se konečně potkáme u kávy či
u sklenky dobrého vína, ale teď sama cítím, že to zřejmě nebude tak jednoduché. Všichni čtete noviny, či posloucháte
rozhlas a televizi, a tak jistě nemusím nic vysvětlovat. Občasník je plný pozvánek na společné prožití adventu, ale v současné době nikdo neví, zda se nám podaří tyto akce uskutečnit.
Doba není příliš klidná, názory na současnou covidovou situaci stále rozdělují společnost a rozdělují i naši obec.
Jsem překvapená, kolik zloby je mezi lidmi a co špatného jsou lidé schopni udělat. A to i u nás, v Hlavenci. Že je stále
nepořádek a nevhodný odpad v okolí všech kontejnerových stání, je to nejmenší a už jsem si také zvykla. Ale že ve Slepandě už dvakrát nějaký zhrzený řidič vytrhl sloupek, který zamezoval průjezdu touto úzkou cestou a zákazem vjezdu,
nepochopím. Dvakrát po sobě jsme také museli vymalovat zeď kapličky, neboť ji zcela nevhodnými nápisy pokreslil jiný
zhrzený občan. Už ani nepočítám stromy v okolí hlavní komunikace, které byly zcela zničeny při několika dopravních
nehodách. A všechny tyto špatné zprávy vyvrcholily minulý týden, kdy jsme zjistili, že v parčíku u loveckého pomníku
Karla VI. někdo uřízl lípu Komňanku. Ta byla vysazena právě před deseti lety u příležitosti našeho setkání s občany
moravské obce Komňa, vítězi celostátního kola soutěže Vesnice roku.
Pokud jste dočetli až sem, tak asi pochopíte, proč se mi dnes tak špatně píše. Vždycky jsem si myslela, že Hlavenec
je výjimečná obec, že se nám daří žít spokojený a hlavně společný život, že co si naplánujeme, to lehce dokážeme a že
zde žijí samí správní a vzdělaní lidé. Co myslíte, nemýlila jsem se?
Dovoluji si Vás ještě pozvat na poslední veřejné jednání zastupitelstva obce Hlavenec, pozvánku také naleznete
v tomto občasníku. Vážím si vždy velké účasti na těchto jednáních, vnímám to jako zájem o práci našeho zastupitelstva.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem klidné prožití vánočních svátků, hlavně pevné zdraví, rodinnou pohodu a vzájemnou lásku a porozumění. Věřím, že se alespoň s některými
z Vás v adventní době sejdu a budu mít možnost Vám opět po
čase podat ruku a osobně popřát vše dobré v novém roce 2022.
Vaše starostka
Jarmila Smotlachová

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA

Poslední veřejné jednání zastupitelstva obce Hlavenec
v roce 2021 se uskuteční

Srdečně vás zveme na

Rozsvícení
vánočního stromu

ve čtvrtek 2. 12. 2021 od 18 hod
v sále hostince U Jelena v Hlavenci.

Ochutnáme svařené víno a společně
si zazpíváme pod vedením Moniky Blahnové.
Na děti čeká překvapení!

Program jednání bude vyvěšen na úřední desce.
Srdečně zveme všechny občany, jako v každém roce,
tak i letos máme pro zúčastněné připraveny
stolní kalendáře pro rok 2022.

28. listopadu 2021
od 17 hodin

Těšíme se na setkání.
Ing. Jarmila Smotlachová, starostka obce
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u kapličky
Nanebevzetí Panny Marie
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Sbor dobrovolných hasičů
v Hlavenci vás zve na

VALNOU
HROMADU

Sbor dobrovolných hasičů
v Hlavenci pořádá akci

MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA

10. 12. 2021 od 19 hodin
Místo konání: v hostinci U Jelena

so bo ta 4 . 1 2. 2021 v 1 5 h o d in
h o sti ne c U J e le n a , Hla v e n e c

Udělejte si radost a zároveň přispějte na dobrou věc koupí magnetky
s andílkem z limitované edice, která vznikla ve spolupráci mezi
Informačním a kulturním centrem Stará Boleslav a ilustrátorkou
Klárou Víškovou. Celý výtěžek z prodejní ceny 50 Kč je určen pro
rodiny v nouzi a pro domácí hospic Nablízku.

OBJEDNÁVKY
Objednávky na dárkové balíčky přijímá 23. 11. - 25. 11.
od 13 do 19 hodin po předchozí telefonické domluvě
paní Petra Vítková, Hlavenec 174 (u spodní zatáčky),
tel.: 603 543 502.
Cena 100 Kč za 1 balíček pro rodiče dětí z Hlavence,
plná cena 200 Kč pro rodiče z ostatních obcí.

Magnetky můžete zakoupit v Informačním a kulturním centru
od úterý 16. listopadu do neděle 19. prosince 2021 a při adventních
akcích. Děkujeme Vám z celého srdce.
Informační a kulturní centrum
Stará Boleslav
Jungmannova 468/4
250 02 Stará Boleslav

Otevírací doba:
úterý – neděle
9.00–12.00 / 13.00–17.00
Pondělí je zavřeno.

312 313 312, 728 663 654
infocentrum@staraboleslav.com
www.staraboleslav.com
PoutniMistoStaraBoleslav

To jsem z toho jelen!

V neděli 5. 12. bude Hlavencem
projíždět pekelná výprava.
Její návštěvu můžete očekávat
mezi 17. a 19. hodinou večerní.
A nebojte se, děti, na žádného
malého hříšníka

Vaše názory, nápady, reklamy…

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

Enviromentální žal

Pozorujete na sobě často podivné tísně? Pocit bezmoci, smutku, straNEZAPOMENEME!
chu, který umocňují zprávy o ničivém tornádu na Moravě, vysychajících studnách, kůrovcem zdecimovaných lesích v Jeseníkách, na Vysočině, ale i suchých borovicích u vás za vesnicí? Je vám do pláče při
pohledu na osiřelé medvídě plující na utržené kře extrémně rychle tajícího Severního pólu, na dítě připojené na dýchací přístroje v důsledku
silného astmatu způsobeného znečištěným ovzduším? Buší vám srdce
při pohledu na tisíce zoufalců prchajících ze země, kde už to není k žití,
při pohledu na místa ničivých požárů v Austrálii, na Sibiři atd., atd.?
Je docela pravděpodobné, že vás souží enviromentálním žal. Obava
o životní prostředí, o budoucnost života na planetě, o budoucnost
vaši, vašich dětí, vašich blízkých…
Jak z toho ven? Doslova jít ven a něco dělat! Enviromentální žal účinně
tlumí aktivní činnost spojená s ochranou životního prostředí. Počínaje
udržitelným způsobem života (omezení konzumního způsobu života,
předcházení vzniku odpadu, třídění odpadu, omezení konzumace masa, podpora lokálních potravin, omezení letecké i automobilové dopravy, omezení spotřeby chemických přípravků, podpora výrobků Fair trade, atd., atd.) přes pravidelné dárcovství
ekologickým neziskovým organizacím až po konkrétní ekologické činy (výsadba stromků v krajině, čištění vodních toků, stavba
hrází v rašeliništích, monitoring a ochrana velkých šelem, výroba instalace ptačích budek, stavba zídek pro hady a ještěrky, ochrana stromků před okusem vysokou zvěří, plogging- běh spojený se sběrem odpadků…). Konkrétní činy přímo v terénu jsou na
enviromentální smutek nejúčinnější. Práce v tomto případě nejen šlechtí, ale i léčí.
Andrea Vrtišková
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Dětská skupina Hlaveneček
V letošním školním roce navštěvuje naši dětskou skupinu 14 dětí a z toho
se 3 děti připravují na novou životní etapu-nástup do základní školy. S dětmi rádi podnikáme všední i nevšední aktivity, kterými jsou divadélka, moštování, pouštění draka, dýňování, vyrábění keramických předmětů a práce
se vším, co nám podzim nabízí. Co nejvíce času trávíme v přírodě. Ať už
u nového posezení, „Krmelce“, hlavenecké tůně, nebo lesích, kde si děti
staví bunkry, teepee nebo domečky pro skřítky.
Po barevném podzimu přichází velké těšení na zimu a na adventní čas.
S dětmi nás čeká příprava na vánoční besídku, která se, „doufejme“, uskuteční 15. 12. 2021 v 17:00 hodin v hostinci U Jelena.
A jak se líbí v Hlavenečku dětem? Zeptali jsme se.
Vojta: „Hraní s míčem a se Stěpou na vojáky. Všechno.“
Viktorka: „Všechno, a že si hraju s Vojtou a Nikolkou.“
Anitka a Páťa: „Líbí se nám všechno a kluci nás pořád zlobí.“
Kubík: „Všechno se mi líbí.“
Veru: „Vyrábění keramiky.“
Nikolka: „Hraní s Viktorkou a keramika.“
Nelinka: „Všechno, hraní v lese.“
Štěpa: „Nejvíc předškoláci.“

😊

Marmelády
z Hlavence
dobyly svět

Nové webové
stránky obce

pokračování
Hlavenecká „marmeládářka“ Šárka
Hadrbolcová může opět slavit. I v letošním roce získaly její marmelády
ocenění na celosvětovém Marmeládovém festivalu, který se tradičně
konal v březnu v britském panství
Dalemain (www.marmeladeawards.
com) – stříbro získala marmeláda
z fialek a citron. Bronzem byly oceněny dvě Šárčiny marmelády – červená řepa s brusinkami a dýně s pomerančem a kokosem.
Šárko, gratulujeme k mezinárodnímu úspěchu a přejeme další úspěchy!
Zdena Zimová

V HLAVENECKÉM REMÍZKU BUDEME SI NABLÍZKU
Podzimní výsadba stromků

Zelené srdce vás srdečně zve na podzimní sázení. Doplníme ovocné aleje
a prosázíme se tentokrát až k nové hlavenecké tůni, kde výsadby
obohatíme o lipky a vrby.

Sobota 27. listopadu 2021 od 10 hod.

Sraz v ovocném sadu pod školou. S sebou rukavice a chuť do práce.
Akce se koná za každého počasí.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Počátkem října obec spustila na
původní známé adrese www.hlavenec.cz nové webové stránky. Důvodem této změny bylo ukončení
činnosti autora původního webu
a dlouholetého spolupracovníka
obce RNDr. Aleše Střechy. Byli jsme
si také vědomi, že stránky už nejsou
dobře přehledné, za léta provozu
hodně nabobtnaly dnes již zastaralými informacemi a uživatel se
v nich obtížně orientoval. Obec děkuje A. Střechovi za téměř třicet let
práce při obsluze stránek.
Nové stránky pro nás vytvořili Radka a Pavel Martinovští ve spolupráci
s firmou Antee s.r.o. Radce i Pavlovi
patří velké poděkování za množství
práce, které věnovali převodu všech
informací. Naše vzájemná spolupráce nadále pokračuje a Radka
Martinovská bude dále obsluhovat
redakční systém a stránky aktualizovat.
Webové stránky jsou hojně navštěvovány, jak z počítače tak hlavně
z mobilních telefonů. Pokud jste to
ještě nezkusili, tak se přihlaste na
adrese www.hlavenec.cz

HLAVENECKÝ OBČASNÍK

KOMŇANKA
ZMIZELA
Lipka Komňanka,
kterou jsme před
lety vysadili společ
ně se spřátelenou
obcí Komňa, je
pryč. Někdo ji
sprostě uřízl. Stro
mek už měl kolem
tří metrů, košatou
korunku plnou
krásných žlutooran
žových větévek.
Zbyl jen u země,
ruční pilkou říznutý,
pařízek. Proč?

OBEC HLAVENEC

V. ročník
Adventní koncert

KALENDÁŘ AKCÍ LISTOPAD – PROSINEC 2021

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

TRIO AMADEUS

LISTOPAD
Každé úterý a čtvrtek

Aerobic a body styling pod vedením
Moniky Blahnové – vždyod 18.00 hod.
středa 24. 11. 17.00 Seminář „Fotovoltaika pro rodinné
domy“
sobota 27. 11. 10.00 Podzimní výsadba stromků (pod
bývalou školou)
sobota 27. 11. 17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu (před kapličkou)
26. 11. – 28. 11.
Zvěřinové hody

PROSINEC
Každé úterý a čtvrtek

18. 12. 2021 v 18.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Sál hostince U Jelena, Hlavenec

Podzimní odpoledne

Sobotní odpoledne 6. listopadu patřilo v hostinci U Jelena dětem.
Zdobily se dýně, věnečky, malovalo se i vystřihovalo. Dárky pod
vánočními stromky v hlaveneckých domácnostech i letos určitě
budou, protože malí i velcí účastníci této akce napsali Ježíškovi
dopisy. Na závěr Podzimního odpoledne, které připravily naše hasičky, se konal lampionový průvod.

čtvrtek
sobota
pátek
sobota

2.12.
4. 12.
10. 12.
18. 12.

18.00
15.00
19.00
18.30

Aerobic a body styling pod vedením
Moniky Blahnové – vždyod 18.00 hod.
Veřejné jednání obecního zastupitelstva
Mikulášská nadílka
Valná hromada SDH Hlavenec
Adventní koncert – Trio Amadeus

SPORT – NOHEJBAL
V uplynulé sezóně hlavenečtí nohejbalisté hráli okresní přebor.
Z 15 mužstev obsadil HLAVENEC „A“ 1. místo, když ve finále porazil Sokol SEMČICE 2:0. HLAVENEC „B“ se umístil na 11. příčce,
když mu nevyšel zápas s BRADLECEM, ale jinak sváděl pěkné
souboje lahodící divákovu oku. Řekl bych, že na dnešní covid
dobu, to byla vydařená sezóna. Nyní již pilně trénujeme v hale
ve Staré Boleslavi.
Jirka Vrtiška ml.

NOVĚ NAROZENÍ HLAVENEČÁČCI
24. září 2021 • Oliver Smotlacha
29. září 2021 • Josef Blahna
Vážení rodiče, blahopřejeme k narození Vašich
synků, přejeme Vám všem pevné zdraví, spoustu
radosti a spokojený život v rodinném kruhu.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
NAŠICH BLÍZKÝCH
24. 8. 2021 • Josef Vaňousek
29. 8. 2021 • Václav Kopecký
30. 9. 2021 • František Kastner
6. 10. 2021 • Marie Francová
28. 10. 2021 • Zdeněk Krumpolec
21. 11. 2021 • Marcela Krumpolcová
25. 11. 2021 • Václav Nohejl
27. 11. 2021 • František Petrův

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si jménem
obce Hlavenec popřát k Vašim narozeninám
pevné zdraví, pohodu a spokojenost.
Do dalších let přejeme jen to nejlepší!
Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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