INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE HLAVENEC

SRPEN 2022

ČÍSLO 2

ROČNÍK 18

Vážení spoluobčané,

s velkou pravděpodobností Vás takto oslovuji v tomto volebním období naposledy. Další čtyři roky našeho působení v obecním
zastupitelstvu pomalu končí, blíží se podzimní komunální volby a my začínáme rekapitulovat, ale také plánovat, co nás čeká
v dalších letech.
Nikdy bych si nedokázala představit, že budu v zastupitelstvu obce pracovat celých dvacet let. Poprvé jsem kandidovala
v roce 2002, přijde mi to jako včera, ale po zamyšlení, co všechno se od té doby událo, jak v mém rodinném, tak v pracovním
životě, je to pěkná řádka let. Tato práce pro naši obec mě po celou dobu nesmírně bavila a naplňovala. Pokud se vše dařilo, bylo
to velmi milé a povzbuzující, pokud přišel nějaký zádrhel či neúspěch, vždy se ho podařilo společnými silami překonat.
I poslední čtyři roky byly bohaté na nejrůznější projekty a akce, opravili jsme obchod, který skvěle funguje, postavili jsme
malou budovu – garáž pro uskladnění nejrůznějších věcí včetně malého traktůrku, podařilo se vybudovat novou tůň uprostřed
polí, opravili jsme chodníky i další komunikace. Velmi prostě a jednoduše se dá říct, že se obecní zastupitelstvo vždy snažilo, aby
se všem občanům v naší obci žilo dobře a spokojeně.
Do nadcházejících voleb půjdeme jako sdružení nezávislých kandidátů v téměř stejném složení jako před čtyřmi lety, jen
s malou změnou. Současná místostarostka obce Alena Kastnerová se rozhodla ukončit svoje působení v obecním zastupitelstvu,
nebude tedy do dalšího období kandidovat. Sluší se tedy jí za veškerou práci pro Hlavenec poděkovat, byla platným a hlavně
pracovitým členem našeho kolektivu. Pevně věřím, že nám zůstane nakloněna a že bude i nadále pracovat v některém z výborů
OZ. Na kandidátce Alenku nahradí Josef Blahna mladší, který bude zástupcem nejen hasičů, ale i mladé generace hlaveneckých
občanů, která musí postupně přebírat vedení obce do svých rukou.
Mé velké poděkování jistě patří i ostatním členům obecního zastupitelstva, bez jejich práce, vstřícnosti a hlavně schopnosti se
vždy domluvit ku prospěchu naší obce a našich občanů by dnes Hlavenec nebyl zdaleka takovou krásnou obcí.
Velký dík za čtyři roky práce při vedení účetnictví a administrativy, která vesele bují i na malé obci, si zaslouží Jaroslava
Trpišovská, za vedení obecní knihovny děkujeme Zdeňce Čurdové. Hnacím motorem našeho občasníku je kronikářka Zdeňka Zimová, zpracovatelem našich příspěvků Tomáš Brejcha. Oběma mnohokrát děkuji, bez nich by Hlavenecký občasník nikdy nebyl.
Jménem obecního zastupitelstva děkuji všem aktivním a pracovitým lidem z Hlavence.
Kandidátka sdružení nezávislých kandidátů Hlavenec pro období 2022 – 2026 byla zaregistrována v tomto složení a její členové se budou ucházet o Vaši přízeň:
1. Jarmila Smotlachová
3. Veronika Matulová
5. Josef Blahna mladší
2. Jaroslav Čurda
4. Jiří Štěpař
6. Jiří Beran
Milí občané, přátelé, sousedé, jistě už všichni víte o mém rozhodnutí zúročit všechny nabyté zkušenosti z hlavenecké či středočeské komunální politiky a kandidovat do Senátu ČR. Je to pro mě velká výzva i příležitost. Volební boj o křeslo senátora nebude
lehký, dnes už vím, že mám dalších šest protikandidátů, ale sama pro sebe jsem si řekla, že udělám, co bude v mých silách, abych
se za sebe nemusela stydět. Budu velmi ráda, pokud mi budete při této volbě nakloněni. Slibuji, že na Hlavenec nikdy nezapomenu.
Na závěr mi dovolte, abych použila slova klasika: „Vše co umím, jsem se naučila v Hlavenci!“
Tak krásný zbytek léta, děkuji za Vaši přízeň a těším se na setkání třeba na hlavenecké pouti.
Jarmila Smotlachová
starostka

HLAVENECKÁ
POUTNÍ MŠE

OBEC HLAVENEC VE SPOLUPRÁCI
S OBECNÍMI SPOLKY VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

POUŤOVÉ
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

sobota 20.8.2022
v 18.00

sobota 20. 8. 2022
Program:

15:00 MINI POUŤ PRO DĚTI

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

17.00	SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S COUNTRY
A WESTERN KAPELOU – DALTONOVÉ
	(prostranství hostince U Jelena)

Mši svatou bude v Hlavenci celebrovat
správce farnosti benátecké
P. Marek Miškovský:

18.00 POUTNÍ MŠE SVATÁ
(Kaple Nanebevzetí Panny Marie)

„V modlitbě vzpomeneme živých i zemřelých občanů a budeme vyprošovat
ochranu a požehnání celé obci. Všichni jste srdečně zváni!“

☺

Pro občerstvení poutníků bude pan
hostinský podávat samé dobroty
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Dětská skupina Hlaveneček
Prázdninový program Hlavenečku se nese v duchu cestování. Děti se každý týden seznámují s přírodními krásami,
kulturou, památkami a v neposlední řadě se zvířaty, která jsou
typická pro daný světadíl. Každé dítko si vyrobí cestovní pas,
do kterého si nakreslí vlastní foto a každý týden si vlepí
známky z daných navštívených
destinací.

www.hlavenecek.cz
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Hasičský život v Hlavenci

Již od letošního jara byla obnovena činnost našeho hasičského sboru. Hasiči se věnovali údržbě techniky, úklidu zbrojnice,
vyčistili požární nádrž a napustili čistou vodu. Dne 14. května
2022 se konal v Sudově Hlavně Memoriál Jana Hlaváčka. Naše
soutěžní družstva se po velmi dlouhé době účastnila soutěže
v hasičském sportu. Ženy se umístily na 1. místě a družstvo
mužů na 3. místě. V červnu hlavenečtí hasiči pomáhali tradičně jako pořadatelé při Houšteckém cyklomaratonu, při kterém
reprezentovala Hlavenec jednatelka našeho hasičského sboru
Nikola Dvořáková. Tvrdý trénink se Nikole vyplatil – umístila
se na druhém místě v kategorii žen do 40ti let.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Hlavence .

14.5.2022 - Naše úspěšné družstvo žen a mužů na Memoriálu Jana Hlaváčka,
Sudovo Hlavno

Kromě pracovní a soutěžní činnosti uspořádali hasiči i společenské akce – pro děti i dospělé oblíbený Čarodějnický rej se
soutěžemi a tradiční oslavu Staročeských májů, kterou navštívil i díky krásnému počasí rekordní počet obyvatel Hlavence
a přespolních návštěvníků. V červnu se pustili členové sboru
ve spolupráci s dobrovolníky do organizace rockového koncertu. Koncert kapel Klasickej postup a Hrajeme Kabát se konal na
hasičském hřišti bohužel za nízké účasti diváků, 4. červenec byl
dnem, kdy i v okolních obcích se konalo mnoho akcí.
Dobrovolníci pomáhali i při dalším čištění požární nádrže
v červenci.
Velké poděkování patří všem –
hasičům i nehasičům, kteří
pomáhají při přípravách i samotné realizaci společenských
i pracovních akcí.
A co mají hasiči dále naplánováno? V těchto dnech se podílejí společně s obcí a panem
hostinským na přípravě hlavenecké pouti, která se bude
konat v sobotu 20.8. u hostince U Jelena. Již od 15.00 budou pro děti připraveny malé
trampolíny a kolotoče.
Zdena Zimová

POZVÁNKA DO STARÉ
BOLESLAVI
V Informačním a kulturním centru
ve Staré Boleslavi připravujeme
na zbytek prázdnin tyto akce:

■ Varhanní koncerty s možností prohlídky varhan
se budou konat v neděli 14. 8. (bazilika Nanebevzetí
Panny Marie) a 28. 8. (bazilika svatého Václava) vždy
od 18.00.
■ O století zpět je název akce, která se bude konat
v sobotu 27. 8. od 14.00 do 21.00. Ocitneme se v době
první republiky. Setkáme se s jedinečným hudebníkem
Otto Hejnicem a s prvorepublikovým swingbandem,
uvidíme ukázky tance swing, módní přehlídku původních dobových originálů dámských oděvů a doplňků
dvacátých let ze sbírky obchodu se starožitnou módou
Aristokrat Vintage.
■ Pro ty, kdo touží po neobvyklém zážitku, jsou připraveny tyto akce: v pátek 19. 8. od 22.00 Noční prohlídka baziliky svatého Václava a v neděli 21. 8. Brandýsko-staroboleslavské věže.
Vstupenky zakoupíte již nyní
či před akcí v Infocentru
(Stará Boleslav, Jungmannova 468 – naproti škole)
Pokud budete mít zájem o bližší informace,
můžete mne kontaktovat
na info.zimova@seznam.cz, tel.: 702 002 417
Přeji vám všem krásný zbytek léta  Zdena Zimová

Pítko pro hmyz a ptáky
v době léta
Nejen člověk má žízeň, a tak v letním horkém počasí můžeme pomoci i včelám, čmelákům, motýlům a ptákům tak, že na své zahradě či okenním
parapetu umístíme keramickou misku nebo podkvětník s vodou. Doprostřed misky pak stačí dát
pár kamínků či větší kámen, který zabraní, aby se
včelka topila.

Ptákům stačí zavěsit do stromů půlku kokosového ořechu nebo do větví zaklínit misku s vodou.
Maličkost, která potěší
Hezké léto.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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☺

Mirka Beranová
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HLAVENECKÝ KARATISTA
V SÍNI SLÁVY

Většina z nás Hlavenečáků ví, že Luděk Kvapil je i ve
svém kmetském věku (Luďku, promiň ) stále aktivní
sportovec. Již mnoho let se kromě volejbalu, nohejbalu a cyklistiky věnuje Okinawskému karate. V roce 2018
vyrazil Luděk Kvapil st. na japonskou Okinawu, kde si
splnil svůj další sportovní sen – získal 2. DAN. V letošním roce při vyhlašování Sportovce roku 2021 na Praze
14, byl Luděk uveden do Síně slávy v kategorii OKINAWA
SHORIN RYU.

KALENDÁŘ AKCÍ SRPEN – ZÁŘÍ 2022

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

SRPEN
Každé úterý Opět od 16. 8., Aerobic a body styling pod vedením
1800 Moniky Blahnové
Každý čtvrtek

1800 Aerobic a body styling
6. 8 – 13. 8. Obecní tábor Pivoň

sobota

20. 8.

sobota

27. 8.

Luďku, gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy!

1500 MINI POUŤ PRO DĚTI
(kolotoče, trampolíny)
1700 SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
(hraje country kapela DALTONOVÉ)
00
18 POUTNÍ MŠE SVATÁ
(Kaple Nanebevzetí Panny Marie)
Od 1000
1100
1230
1300
1400

RAJSKÝ DEN (Farma Smotlacha)
Divadélko pro děti
Ukázka stříhání ovcí
Divadélko pro děti
Staropražské písničky k poslechu
i tanci

ZÁŘÍ
Každé úterý

1800–1930 Aerobic a body styling

Každý čtvrtek

1800–1930 Aerobic a body styling

pátek

23. 9. 1400–2200 Volby do zastupitelstva obce
a Volby do Senátu (1. kolo)

sobota

24. 9.

pátek
a sobota

30. 9.
1. 10.

800–1400 Volby do zastupitelstva obce
a Volby do Senátu (1. kolo)
Volby do Senátu (případně 2. kolo)

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
11.5. • Anna Ludvíková
15.5. • Miluše Svobodová
19.5. • Jiří Brukner
20.6. • Alžběta Hadrbolcová
14.7. • Jaroslav Zima
29.7. • Jiří Horčík
24.8. • Josef Vaňousek
29.8. • Václav Kopecký

25. 6. 2022, Houštecký cyklomaraton –
Nikola Dořáková se umístila na 2. místě.

Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám všem
k významnému životnímu jubileu,
kterého se právě dožíváte, a přejeme Vám pevné
zdraví, spokojenost a životní pohodu.

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