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Gulášfest má své vítěze
V sobotu 20. 2. od 16.00 se sál v hostinci U Jelena zaplnil 
místními i přespolními milovníky guláše. 19 soutěžících se 
pochlubilo různými recepturami od pravého maďarského 
guláše přes guláš zvěřinový či kotlíkový. Velkým chuťovým 
zážitkem byl i guláš z dolů krále Šalamouna. 83 ochutnáva-
jících mělo těžký úkol, vyhodnotit, který recept je nejlepší. 
Zapotila se i porota, která sčítala hlasy. Všechny kulinářské 
výtvory byly vynikající, proto bylo určeno pouze 5 prvních 
míst. Vítěz Milan Krumpolec si odnesl cenu – půlku malého 
prasete, na druhém místě se umístil Zdeněk Krumpolec a na 
3. místě Alžbieta Hadrbolcová, 4. místo obsadil Bujtur Jarčič 
a 5. místo Jana Blechová. Všem se akce velmi líbila a tak zbý-
vá otázka – co budeme vařit příště? 

RYBÁŘSKÉ PLESYRYBÁŘSKÉ PLESY
HLAVENECHLAVENEC

pátek 19. 3. a sobota 20. 3. 2009
Rybáři z Hlavence si Vás opět dovolují pozvat 
do tanečního sálu místní restaurace na své 
tradiční plesy s bohatou půlnoční tombolou. 
Živé ryby a další velmi atraktivní ceny. 

Začátek vždy od 20.00 hodin.

PROGRAM SPOLEČENSKÝCH 
A HASIČSKÝCH AKCÍ V HLAVENCI

BŘEZEN – ČERVEN 2010

BŘEZEN
6. března SO Mezinárodní den žen

 19. a 20. 
března

PÁ 
a SO

Rybářský ples (od 20:00 hod.)

26. března PÁ Kdopak by se ZAHRADNÍKŮ 
BÁL – Zahradnický ples

27. března SO Beseda s egyptologem Ing. 
Michalem Balíkem na téma 
„ Milenky, ženy a bohyně ve 
starém Egyptě“

DUBEN
10. dubna SO Dětský karneval
17. dubna SO Rockový večer
30. dubna PÁ Čarodějnice (v maskách) 

a lampionový průvod

KVĚTEN
1. května SO Úklid obce a „v hlaveneckém 

remízku budeme si nablízku 
IV – U Strouhy“. Sportovní 
odpoledne pro děti.

15. května SO Staročeské máje
22. května SO Memoriál Jana Hlaváčka – 

hasičská soutěž v Sudově 
Hlavně

ČERVEN
5. června SO Dětské odpoledne

POZVÁNKA NA OSLAVU „MDŽ“ 
Milé dámy a slečny nejen hlavenecké, 

ale i přespolní, 
srdečně Vás zveme na již tradiční 
oslavu Mezinárodního dne žen 
v sobotu 6. března 2010 v 16.00 
do hostince U Jelena v Hlavenci. 

K tanci i poslechu hraje skupina p. Šilara. 
Záloha na občerstvení je 150 Kč na 1 osobu 

(nutno objednat do 3. 3.) 
Těší se na Vás na všechny 

paní hostinská Dana Dolanská.
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Koulení zelí 2009 
26. prosince Bratrstvo Kobylí Hlavy pořádalo již šestý ročník tradič-
ního Koulení zelí. Občané Hlavence a  jejich přátelé z okolních obcí 
jsou zvyklí druhý svátek vánoční neprolenošit u televize, ale raději vy-
razit na malý turistický výlet po okolí obce. Letos se ve spodní části 
obce U křížku sešlo 52 osob a čtyři psi. Slavnostní výmet hlávky zelí 
provedl starosta obce Vladimír Blecha. Skupina turistů vyrazila lesem 
po trase Pod vinicí – U dvou šraňků – U dubu – Na skále - Kostelní 
Hlavno – Hlavenec. Muži se střídali v metení zelí po lesních cestách 
i po silnici. U dubu jsme využili lesního posezení myslivců k občer-
stvení. Členové Bratrstva připravili k pohoštění teplé nápoje se sym-
patickým přídavkem, který zahřál a podpořil dobrou náladu. Dospělí 
i děti opékali buřty, slaninu a přikusovali domácí chléb. Druhou tra-
diční zastávkou byl hostinec v Kostelním Hlavně. 

A pak už jsme spěchali na vynikající guláš do Hostince U Jelena v Hla-
venci, kde pokračovalo příjemné sousedské posezení. 

Pomoc našich hasičů
V noci z 5. 2. na 6. 2. 2010 se pod tíhou sněhu pro-
padla střecha domu č. p. 12. 
Během soboty a neděle členové hasičského sboru 
Ondřej Beránek, Josef Blahna, Petr Janoušek, Jiří 
Kastner, Tomáš Petrův, Zdeněk Syrový a  Václav 
Toman rozebrali a odklidili poškozené krovy, štít 
a stropy, které pak odvozil pan Zbyněk Urban. 

Ohlédnutí za betlémkem
Ještě jednou bych ráda poděkovala všem, kteří 
se zúčastnili výroby hlaveneckého betlému, jejž 
bylo možné zhlédnou o  Vánocích v  kapličce. 
Na výrobě se podílelo 68 babiček a  dědečků 
(dovolila jsem si v  případě realizace babičkou 
započítat též dědečka, neboť jistě přispěl babič-
ce alespoň dobrou radou :-) Překvapující byla 
nadšenost a  vstřícnost pro tuto akci. Betlém 
bude opět vystaven příští Vánoce v  kapličce. 
Ještě jednou moc děkuji za spolupráci. 
 Andrea Štěpařová

POZVÁNKA
Bratrstvo Kobylí Hlavy

Vás zve na
Besedu s egyptologem 
Ing. Michalem Balíkem 

v rámci cyklu – 
Cestovatelský Hlavenec

Téma: 
Milenky, ženy a bohyně ve 

starém Egyptě
sobota 27. 3. 2010 v 18.00

Hlavenec – Hostinec U Jelena

Cestovatelský 

Hlavenec – EGYPT

I v roce 2010 pořádá 

Bratrstvo Kobylí Hlavy akci 

Cestovatelský Hlavenec

1. dílem letošního 

cestopisného seriálu bude 

přednáška egyptologa 

Ing. Michala Balíka 

„Milenky, ženy a bohyně 

ve starém Egyptě“.

Příjezdy do Hlavence:

zimní čas v 11:45 hod.

letní čas v 16:45 hod.

ROZVOZ PLYNU – Hlavenec
březen – červen 2010

12. březen

2. a 23. duben

14. květen 

4. a 25. červen
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Valná hromada hlaveneckých hasičů se konala 4. 12. 2009 
za účasti 60 členů. Kromě hodnocení činnosti v uplynulém 
roce na poli pořádání akcí pro děti, byla oceněna pomoc 
našich hasičů při odklízení škod, které napáchaly bouřky 
a vichřice v roce 2009. Letošním vichřicím padly v Hlavenci 
za oběť dvě 150 let staré lípy 
a  komín na budově bývalé školy. Velké poděkování pat-
ří mladým i  starším hlaveneckým hasičům za úklid všech 
vyvrácených stromů, které se staly nebezpečnou překážkou 
pro řidiče na silnici i pro návštěvníky lesa. 

Velkým přínosem bylo vybudování vlastního hasičského 
cvičiště s příručním skladem ve spodní části obce 
(U křížku). Během roku 2009 uspořádali hasiči celkem 80 
společenských, vzdělávacích, akcí preventivních prohlídek 
a  brigád. Tato rozsáhlá činnost hasičů přispěla k  získání 
ocenění v soutěži Vesnice roku Středočeského kraje. V roce 
2009 získal Hlavenec Bílou stuhu za práci s dětmi a mládeží.
Členové naší zásahové jednotky získali od Hasičského zá-
chranného sboru České republiky nové zásahové oděvy 
a  boty v  rámci celostátního rozdělování dotace určené pro 
zásahové jednotky JPO V. 

Družstva mužů, žen a  žáků se umisťovala na soutěžích 
v rámci 16. okrsku SDH i mimo něj na předních místech. Na 
Okrskové soutěži muži obhájili 1. místo z roku 2008 a ženy 
se umístily na 2. místě. Muži obhájili také vítězství v Memo-
riálu Josefa Matuny a přivezli putovní pohár zpět do Hlaven-
ce, ženy se na této soutěži umístily též na 1. místě.

Nejvýznamnější akcí hasičského roku 2009 byla vydařená 
oslava 120. výročí založení SDH Hlavenec, jejíž nedílnou 
součástí byla výstava o historii SDH Hlavenec. Oslava byla 
rozdělena na dvě části. 18.9. posvětil farář A. Grigiel z  far-
nosti Benátky nad Jizerou hasičský prapor a historickou stří-
kačku Márovku včetně současné techniky. 19. 9. uspořádali 
hasiči za velké pomoci sponzorů a obecního úřadu soutěž 
v hasičském sportu. Naši muži, ženy i  žáci se opět umísti-
li na předních místech (muži i  ženy 1. místo). Většina cen 
a pohárů zůstala doma, poněvadž i naši žáci odvedli skvělý 

sportovní výkon a umístili se na 2. a 3. místě. Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení hasičů Mladá 
Boleslav udělilo zasloužilým hasičům z  Hlavence medaile 
Za věrnost, Za zásluhy a  Za příkladnou práci. Medaile Za 
zásluhy byla udělena SDH Hlavenec. 
Milým překvapením bylo premiérové mimosoutěžní vy-
stoupení nejmenších žáků (Pidilidi) z Hlavence.
Dvoudenní slavnost byla zakončena večerní taneční zába-
vou.
Kromě 120. výročí založení hasičského sboru v  Hlavenci, 
uplynulo také 30 let od znovuzaložení družstva žen. 

Během celého roku 2009 odvedli naši hasiči velmi dobrou 
práci a  skvěle reprezentovali Hlavenec i  za hranicemi 16. 
okrsku Sboru dobrovolných hasičů. Zvláštní poděkování pa-
tří všem sponzorům a hlavně obecnímu úřadu za vynikající 
spolupráci a stálou podporu našeho sboru, kterou je vidět za 
veškerou činností hlaveneckých hasičů. A tak se i historická 
stříkačka Márovka z roku 1932 letos konečně dočkala cel-
kové rekonstrukce, kterou se skvělým výsledkem provedla 
fi rma Radka Vlasty z Kochánek. 

V  závěru valné hromady byl zvolen rozšířený výbor SDH 
Hlavenec v tomto složení:
Starosta – Josef Blahna ml. 
Velitel – Petr Raban
Zástupce velitele – Aleš Horčík 
Náměstek starosty – Petr Janoušek, Jiří Kastner
Strojník – Miroslav Kerpl 
Hospodář – Jaroslav Zima 
Referentka žen – Petra Vítková (nový člen)
Vedoucí mládeže – Radek Hluchý (nový člen)
Kronikářka – Zdeňka Zimová
Člen – Dana Blahnová
Revizní a kontrolní rada – Zdeněk Syrový, Josef Blahna st. 

V  současné době má SDH Hlavenec 159 členů, z  toho 
19 řádných členů (z toho 5 rozhodčích) a 140 mimořádných 
podporujících členů. 

Vážení přátelé, kamarádi a všichni mí 
příznivci....:-))
Nastal čas „velkého fi nále“ a zhodnocení té-
měř dvouletých příprav.
V neděli 21. 2. 2010 odlétám se svým ka-
marádem Pavlem Blažkem na zatím nejtěžší 
a nejdelší životní expedici – zimní přechod 
jezera Bajkal. Bude to jeden z nejdelších čes-
kých pochodů vůbec v historii, provedený 
stylem „bez podpory“. Srdečně vás zvu na 
náš web a pojďte prožít celé to dobrodružství 
společně s naší expedicí.
Krom toho si můžete i tipnout jak to celé do-
padne a vyhrát něco pěkného...!
Vše na: www.bergansbajkal2010.com

Vašek Sůra

Zkrácená zpráva z valné hromady Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci 

aneb Ohlédnutí za hasičským rokem 2009
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Vydává obec Hlavenec v nákladu 150 ks, pod registračním číslem MK ČR E177 17

NOVÍ HLAVENEČÁČCI
26. prosince 2009 se narodila 

Julinka Vrtišková 
měřila 49 cm a vážila 3.06 kg

— — —

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
75 let oslaví

Ing. Jiří Mikoláš

BLAHOPŘEJEME

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI 
POŘÁDÁ

SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ 
PRO DĚTI

TÉMA:

KOUZLA A ČÁRY
Věkové kategorie:

PŘEDŠKOLÁCI – 16 LET

VŠECHNY PRÁCE MUSÍ BÝT ČITELNĚ OZNAČENY 
TAKTO:

JMÉNO AUTORA, VĚK, NÁZEV OBCE

UZÁVĚRKA PRO ODEVZDÁNÍ PRACÍ: 4. 4. 2010
DO TOHOTO DATA MUSÍ BÝT PRÁCE ODEVZDÁNY 
V HLAVENCI (HOSTINEC U JELENA NEBO U PANÍ 

DANY BLAHNOVÉ, HLAVENEC Č. 7)

VÍTĚZOVÉ SOUĚŽE V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH 
BUDOU VYHLÁŠENI A OCENĚNI BĚHEM 

DĚTSKÉHO KARNEVALU V SOBOTU 
10. 4. 2010 VE 14.00.

HLAVENEC HOSTINEC U JELENA

Hlavenec získal grant 20 000 Kč
Obec Hlavenec opět uspěla se žádostí o grant na vý-
sadbu stromů. Z 69 žádostí byla mezi 16 vybranými. 
Nadace Partnerství podpořila projekt „V hlaveneckém 
remízku budeme si na blízku IV – U Strouhy“, během 
kterého letos osázíme 950 m dlouhý úsek polní cesty. 
Tato letošní jarní výsadba bude zajímavá tím, že pro-
běhne ve spolupráci s nadšenci ze Sudova Hlavna, s je-
hož podporou tento projekt vznikl. Osázena bude polní 
cesta vedoucí ze Sudova Hlavna směrem ke Lhotě. Do-
jde tak k propojení hlaveneckého a sudohlavnovského 
katastru. Na rozhraní obou „království“ budou vysázeny 
dvě památeční lípy a pod nimi umístěna jednoduchá 
lavička. Nadace na projekt přispěla plnou požadova-
nou částkou 20 000 Kč. Celková předpokládaná částka 
je 25 tis Kč. Všechny rozdělené peníze v jarním kole ma-
lých grantů pocházejí tentokrát z veřejné sbírky Strom 
Života. Výsadby tedy podpořili všichni, kdo hlasovali 
v anketě Strom roku 2009, adoptovali strom nebo patří 
k pravidelným dárcům programu. 

Těšíme se na Vaši účast 1. května – Úklid obce a „V hla-
veneckém remízku budeme si nablízku IV – U Strouhy“

Kompostárna
Od dubna bude opět otevřena komunitní 
kompos tárna. Na kompostárnu mohou ob-
čané Hlavence zdarma odvážet: poseka-
nou trávu, shrabané listí, větve ze stromů…
Nově budou v areálu kompostárny umístě-
ny kontejnery na tento separovaný odpad: 
papír, plasty, kovy, drobné elektrospo-
třebiče, drobné baterie (monočlánky).

Komunitní kompostárna 
obce HLAVENEC

Sběr a shromažďování rostlinných zbyt-
ků z údržby zeleně a zahrad na území 
obce Hlavenec.
Provozní doba:  duben  –  ř í j en

pondělí 15–18 hod.

Obecní tábor na řece Střele
Již po třetí  letos naše vesnice uspořádá obecní letní 
tábor pro hlavenecké děti . Tentokrát se podíváme 
do krásného karlovarského kraje k říčce Střele, kde 
využijeme základnu letního dětského táboru Střela 
pod Strážiskem. Při svých výletech navští víme řadu 
přírodních i historických památek – Skalní město, 
bludné kameny, zámek Manětí n, nejmenší město 
v Evropě Rabštejn nad Střelou… Všichni se moc těší-
me na společné zážitky Informace o táboře získá-
te na obecním úřadě.
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M


