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Stavba kanalizace začíná
Je to až neuvěřitelné, že se naše sny v těchto dnech stávají skutečností. Ministerstvo zemědělství ČR rozhodlo o zařazení 
projektu „Hlavenec – splašková kanalizace – první etapa“ mezi podporované projekty a přidělilo obci Hlavenec dotaci na 
stavbu první etapy kanalizace ve výši 9,2 mil. korun. Tato částka činí 70 % z celkové částky na stavbu této etapy, která byla 
vysoutěžena v rámci výběrového řízení a činí 13,1 mil. Kč. První etapa výstavby kanalizace zahrnuje stavbu kanalizačního 
přivaděče (od čistírny na okraj obce), ke kterému bude přiložen i vodovod, dále rozvod kanalizace v celé spodní části obce 
a hlavní řad procházející obcí v komunikaci III. třídy či v její těsné blízkosti. Stavbu bude provádět fi rma EKOS s.r.o. Žitenice, 
která vyhrála výběrové řízení s nejnižší nabídnutou cenou. Obec se ve spolupráci s dodavatelem zavázala, že do konce roku 
2010 bude proinvestováno přibližně 60 % z celkové částky dotace. Stavba bude tedy započata v nejbližších dnech, k převzetí 
staveniště dojde již toto úterý 12. 10. 2010. 
Vážení spoluobčané, čeká nás vytoužené, ale velmi těžké období. Je třeba, abychom si všichni plně uvědomili, že z  naší 
upravené vesničky se stane na dlouhou dobu rozkopaná a blátivá vesnice. Všichni musíme ke stavbě přistupovat se zvýše-
nou tolerancí a hlavně trpělivostí. Věřte, že se budeme všichni, dodavatelská fi rma i obecní zastupitelstvo, velice snažit, aby 
nevznikaly žádné potíže, které nás budou omezovat v každodenním životě. 
V těchto dnech končí volební období, a tak mi závěrem dovolte, abych poděkovala celému obecnímu zastupitelstvu za jeho 
práci, za přípravu všech projektů, které nám přinesly do obce další fi nanční prostředky. I díky tomu bylo možno v uplynu-
lých čtyřech letech uskutečnit řadu našich plánů. Poděkování patří i Vám všem občanům, za veškerou práci pro naši obec, za 
trpělivost i toleranci, prostě za vše, co činí život v naší obci krásným.

Jarmila Smotlachová

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
■ do Zastupitelstva obce Hlavenec

■ do Senátu Parlamentu České republiky 

Starosta obce Hlavenec podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o  volbách do za-
stupitelstev obcí a  o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje:

1.  Volby do Zastupitelstva obce Hlavenec a volby do Senátu Parlamentu 

České republiky se konají:

 • v pátek 15. října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu 16. října 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb 
  ve volebním okrsku Hlavenec je volební místnost - klubovna v budově bý-

valé obecní školy Hlavenec 82

3.  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chy-
bějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

4.  Volby do zastupitelstva obce Hlavenec: Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě stát-
ní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republi-
ky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo ces-
tovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

5.  Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hla-
sování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční :
 - dne 22. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 - dne 23. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

  15.–16. října Komunální a senátní volby

  6. listopadu Den pro zdraví, pohodu a dobrou 
náladu.

  13. listopadu 
od 10.00 hod

Podzimní výsadba Ke Skorkovu

  13. listopadu Posvícení v hostinci u Jelena 
s večerní zábavou – Pečenou 
kachnu si můžete objednat u paní 
hostinské Dany Dolanské

  19. listopadu 
od 19.30 hod

Beseda s polárníkem Václavem 
Sůrou – Expedice Bajkal

  3. prosince 
v 19.00

Valná hromada Sboru 
dobrovolných hasičů

  4. prosince Mikulášská nadílka pro děti

  18. prosince Burza vánočního cukroví
Vítání nových Hlavenečáčků

  26. prosince Koulení zelí (vánoční procházka 
do okolí Hlavence)

SPOLEČENSKÉ AKCE
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Milí spoluobčané,
ráda bych Vás pozvala na 
znovuotevření naší krásné obecní 
knihovny dne 2. listopadu 2010
Přijďte se podívat, jaké knížky máme, můžete zde po-
být na internetu a podívat se na Vaši novou knihovnici 
– Míšu Solčianskou. 
Budu velmi ráda, když mě přijdete povzbudit a povíte 
mi, jaké knížky se Vám líbí a co byste na naší knihovně 
vylepšili 
Moc se na Vás těším v úterý 2. listopadu 2010 v 17:00.
Otevírací doba knihovny:
Pondělí 18.00–20.00 
Úterý 17.00–19.00

Středa  8.00–14.00 
V případě zájmu o jiný čas návštěvy knihovny je možné 
kontaktovat mě na telefonním čísle 602 946 344.

NOVÍ VELITELÉ A STROJNÍCI SDH 
Na poslední zářijový víkend se do Hlavence sjeli z okolních obcí zájemci o školení pro 

nové velitele a strojníky Sboru dobrovolných hasičů, kteří jsou zařazeni v JPO V. 

Školení pořádal 16. okrsek SDH za vydatné podpory Obecního úřadu v Hlavenci. Školi-

teli byli lektoři z Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích (cca 300 km), kteří měli 

jeden zásadní požadavek – dvě oddělené učebny. A my je v Hlavenci máme! Nový sál 

v hostinci U Jelena tak mohl uvítat své první hosty – strojníky a klubovna v budově 

bývalé školy hostila velitele. 

Poprvé jsme takovéto školení pro celý 16. okrsek SDH společně pořádali v roce 2004. 

Letos do Hlavence přijeli hasiči i z Dolního a Horního Slivna, Dřís, Kostelního Hlavna, 

Předměřic n. J., a Vyšehořovic. Milým překvapením na tomto školení byla účast pře-

vážně mladých hasičů a také hasiček. 

Všem se v Hlavenci velmi líbilo i díky výborné kuchyni paní hostinské, které patří velký 

dík za skvělou pohostinnost. Dokonce jeden ze školitelů z Jánských Koupelí se chtěl 

zřejmě k nám brzy vrátit (možná za to mohl i svatý Václav) – tak si zapomněl na sále 

svůj počítač. Vzhledem k  tomu, že se žádný školitel bez svého výrobního nástroje 

neobejde, poslala jsem mu počítač do Ostravy, kde si ho v hned v úterý vyzvedl :-)) 

V Hlavenci získali Osvědčení o odborné způsobilosti velitelů Josef Blahna ml., Václav 

Toman a strojníků Antonín Pasovský ml., Jiří Kastner, Ondřej Beránek a Zdeněk Syrový. 

Zdena Zimová, Jednatelka 16. okrsku SDH 

Podzimní výsadba

Alej Ke Skorkovu
Srdečně Vás zveme na podzimní výsadbu stromků, která 
tentokrát proběhne ve spolupráci s Kostelním Hlavnem.

Sobota 13. listopadu 1000 hod 

(sraz u hospody, vlastní rýče vítány).
Po jarní akci, kdy se náramně vydařila spolupráce se Sudo-
vým Hlavnem a společně jsme osázeli polní cestu protína-
jící katastry obou obcí, bychom rádi na podzim navázali 
stejně krásný kontakt i  s  Kostelním Hlavnem. Na osázení 
polňačky, kterou Hlavnováci nazývají Ke Skorkovu (vede od 
družstva pod hájenku), jsme získali grant 20 tisíc korun od 
Nadace Partnerství, z Programu Malé Granty-Strom života. 
Podél obecní cesty vysadíme celkem 90 dubů letních a na 
hranicích katastrů, kde si (jak pevně doufáme) opět staros-
tové vroucně padnou do náruče, vysadíme dvě lípy srdčité. 
Během práce se občerstvíme dobrou domácí polévkou a  po 
práci mohou zájemci posedět v hlavenecké hospodě a dát si 
posvícenskou kachničku (objednávky přijímá paní hostinská 
Dana Dolanská).
Těšíme se na všechny skalní, ale i nové „sazeče“.
Na tento projekt obec Hlavenec získala fi nanční grant 

Nadace Partnerství .
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Barevné třídění
Mám velkou radost z toho, jak se v Hlavenci rozjelo třídění od-
padu. Je znát, že přibývá stále více jeho příznivců. S  klasickým 
tříděním papíru, plastu a  skla jsme se naučili třídit i  plechovky 
a nápojové kartony.
Bohužel se mezi námi najdou neznalci, kteří si pletou sběrné ná-
doby na tříděný odpad s popelnicí a vyhodí do nich pytel odpad-
ků. Takové jednání je velice nefér vůči všem, kteří se snaží poctivě 
třídit, ale i vůči fi rmě, která provozuje třídění odpadu.
Věděli jste, že:
  Ze směsných plastů se připravuje granulát, který se používá 

při výrobě zahradnického nářadí, tyček k plotům, nádob na 
odpad, a že některé druhy plastů se používají k výrobě fólií? 

Proto do žlutých nádob PLASTY patří veškeré plastové obaly, 
plastové kelímky od jogurtů a jiných mléčných výrobků, PET láh-
ve (víčka samostatně), polystyrén a plastové obaly od spotřební-
ho zboží. Do žlutých nádob rozhodně nepatří krabice od mléka, 
ovocných šťáv a džusů, tvrdé plasty jako je bakelit, kabely s obsa-
hem kovu a kožené nebo gumové zbytky.
  Sebrané sklo se používá při výrobě nových skleněných před-

mětů?
Do zelených nádob SKLO patří skleněné láhve, nádoby a vázy, za-
vařovací konvice, fl akony od parfémů a kosmetiky a okenní sklo. 
Do zelených nádob nepatří autosklo, keramika, porcelán, kame-
nina, pálená hlína, sklo s drátěnou výztuží, vrstvené sklo, netříšti-
vé sklo, zrcadla, skelněné nádobí, zátky a plastové láhve, žárovky, 
zářivky, víčka a uzávěry od skleněných láhví.
  Bez sběrového papíru by s  největší pravděpodobností nevy-

cházely noviny nebo by byly tak drahé, že by si je nikdo nekou-
pil? Slisovaný sběrový papír totiž slouží k výrobě nového tzv. 
recyklovaného papíru jako je novinový papír, sešity, lepenkové 
krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír apod.

Do modrých nádob PAPÍR patří časopisy, noviny, sešity, krabi-
ce, papírové obaly, lepenka, knihy bez vazby. Do modrých nádob 
nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Pozor, po-
užité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do 
popelnice!
  Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby? V pa-

pírnách – papír tvoří většinu tohoto obalu, je tedy možné ho 
zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a  poly-
ethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro 
ohřev vody, případně se dále zpracovávají např. na palety. Na 
speciální lince – nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla 
lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izo-
lace. Taková linka již v ČR funguje.

Do oranžových kontejnerů NÁPOJOVÉ KARTONY patří krabi-
ce od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před 
vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Naopak do nich nepa-
tří sáčky, např. od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte 
sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
Pokud si nebudete jisti, jak naložit s konkrétní věcí, zkuste se po-
dívat na webové stránky http://www.jaktridit.cz/

Třídění zdar! Mirka Beranová

Komunitní kompostárna obce HLAVENEC

Sběr a  shromažďování rostlinných zbytků z  údržby 
zeleně a zahrad na území obce Hlavenec.
Provozní doba:  duben – říjen, pondělí 16–18 hod 
(nebo po telefonické dohodě 603 242 804)
Apelujeme na občany aby využili obecní kompostárny 
a  nevozili svůj biologický odpad do lesů, na stráně, na 
pole, na skládku (která je určena pouze ke skladování 
stavební suti!) apod.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů 
a odpadů určených ke zpětnému odběru

obec Hlavenec

datum 4. 12. 2010
stanoviště čas

dolní Hlavenec – u zrcadla 11:30 – 11:40
autobusová zastávka 11:45 – 11:55
u obchodu 12:00 – 12:10

Na určených stanovištích mohou občané bezplatně pře-
dat pracovníkům svozové fi rmy následující odpad:
  nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, 

lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouště-
dla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, mono-
články, atd.

  elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářiv-
ky, drobné elektrospotřebiče

 –  jelikož lednice, televize a monitory patří do systému 
zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče pře-
vzaty pouze kompletní (bez všech komponent ne-
jsou využitelné, tudíž patří do objemného odpadu)

  pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, 
ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové 

atd.) nebudou převzaty!

  azbestový odpad – pouze v omezeném množství

V  rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu 
nebude přebírán od občanů z kapacitních důvodů 
objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – 
nejedná se o nebezpečný odpad!

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Povalující se pytle s odpadem
Stále a stále se objevují odložené plastové pytle se smíšeným, nevytří-
děným odpadem u kontejnerů na separovaný odpad. Někdo, evidentně 
s minimozkem, je tam odkládá. „On to někdo uklidí“, si nejspíš říká, 
opíraje napěchované pytle o žlutý kontejner. Věřím tomu, že to nedělá 
nikdo z trvale žijících občanů naší vesnice. Protože všichni třídí (nebo 
téměř všichni), a co nevytřídí, vhodí do popelnice s řádně zaplacenou 
známkou. Tak, buď je to někdo z rekreačních objektů, nebo možná děl-
níci z právě stavěných domů. Prosím, pokud někoho takového uvidíte, 
upozorněte ho, že takto ne, že tady nejezdí žádná úklidová četa, jako 
třeba v Praze, že fi rma AVE, odvážející tříděný odpad, jejich pytle také 
neodveze. Vždy je po čase odklidí někdo z hlavenečáků, protože se na 
to už nedokáže dívat. A zrovna příjemné to není! Andrea Štěpařová

NAŠE ZDRAVOTNICE
Povinností každého pořadatele hasičských soutěží je zajistit pří-
tomnost zdravotníka. Máme tu sice šikovnou zdravotní sestřičku 
Adélu, ale ta má služby v nemocnici a nemůže být tedy na každé 
soutěži přítomna. Proto jsme vyslali do kurzu zdravotníků, který 
pořádal Český červený kříž v Mladé Boleslavi, naše hasičky Jar-
ku Syrovou a Petru Vítkovou. Ve dnech 6. 10. a 7. 10. 2010 se obě 
zúčastnily kurzu o základních zdravotnických znalostech.
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S P O R T

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

CYKLISTIKA

V posledním čísle Hlaveneckého Občasníku jsme napsali o pře-

krásném vítězství Luďka Kvapila ml. v Houšteckém cykloma-

ratonu a protože to nebyl jediný úspěch, kterého Luděk letos 

dosáhl, poprosili jsme ho, aby nám prozradil víc:

Hlavním úspěchem sezóny bylo vybojování Mistra ČR SAC 

v horských kolech, 20. června v Odolené Vodě. Týden na to ví-

tězství v  již zmiňovaném Houšteckém cyklomaratonu, kdy se 

Luďovi podařilo 58 km dlouhou trať zdolat v čase 1:46. Tohoto 

závodu se zúčastnil i tatínek Luděk Kvapil st., kterému se i přes 

nulový trénink, podařilo zajet na 45. místě v  kategorii nad 

51+. Závodu se zúčastnil také Tomáš Kmoníček z  Hlavence, 

který v kategorii M40 zajel na 123. místě. 10. července u Václa-

vic na Benešovsku, v extrémním horku na trati 35 km dlouhé, 

s převýšením 860 m, v XC závodě (cross country), kde polovina 

startovního pole vůbec nedojela, Luděk zvítězil!

V  této sezóně se pravidelně účastní ligových a  extraligových 

silničních závodů, posledním závod byl 18/7 v  Klatovech, 

kde se jelo mistrovství ČR SAC v silniční cyklistice. Na deštivé 

120 km trati s převýšením 1800 m, Luděk zajel 5 místo. Tohoto 

umístění si nesmírně váží, protože je to jeho první sezóna mezi 

ostřílenými silničáři, kde taktika a zkušenosti jsou stejně důle-

žité jako výkonnost a trénovanost. 

Jak sám Luděk říká, letos dokončuje svou nejlepší sezónu, 

k  předchozím úspěchům se mu podařilo připsat i  obhajobu 

loňského vítězství, když opět vyhrál 1. místo v seriálu MTB po-

háru amatérů pro rok 2010 a zároveň získal mistra UAC. 

Se svým týmem Viessman zatím vedou silniční pohár amatérů 

v týmové soutěži.

A  na závěr Luďova slova: Na většině závodů mě doprovází 

Maruška a náš nastávající přírůstek do rodiny, kteří mi zajišťují 

morální a technickou pomoc. Bez nich bych nikdy nic podob-

ného nedokázal :)

Luďovi moc blahopřejeme a  přejeme spoustu dalších cyklo-

úspěchů, ale hlavně štěstí v soukromém životě. Jsme pyšní, že 

je z Hlavence.

STŘELBA

Že má Hlavenec vynikajícího sportovce i v disciplíně sportovní 

střelby, možná málokdo z Hlavence tušil. Jakub Demjan se na 

Mistrovství republiky mládeže v  Plzni umístil na skvělém 8. 

místě. Gratulujeme.

NOHEJBAL

Že máme v Hlavenci Sportovní klub nohejbalu, ví každý. V le-

tošní soutěži se naše družstvo A, které hraje okresní 1. třídu, 

umístilo na 4. místě a  družstvo B (naši ostřílení pardálové), 

které hraje okresní 3. třídu, se letos umístilo na 5. místě.

NOVĚ NAROZENÍ HLAVENEČTÍ KLUCI
20. 7. 2010 Filip Lukeš

29. 7. 2010 Jakub Budka

12. 9. 2010 Josef Horák

16. 9. 2010 Patrik Dolejš

Všem rodičům blahopřejeme a chlapečkům 
přejeme krásné dětství v Hlavenci.

VÝZNAMNÁ JUBILEA
70 let 6. května Ladislav Franc
 6. října Marie Francová
 28. října Zdeněk Krumpolec
75 let 6. prosince Christina Špalková
80 let 13. července Jaromír Urban
 19. července Alena Nohejlová
 25. listopadu Václav Nohejl

Jubilantům přejeme hodně zdraví a pohody.

Máme rádi Hlavenec
Vážení spoluobčané a milí teenageři musím Vám říct,že mám naši 
obec opravdu od srdce ráda, vážím si ji a vážím si lidiček, kteří pro 
zvelebení té naší vesničky neustále něco podnikají a vytváří. A i když 
chci podotknout, že se cítím stále mladě, hlavně na duši, a  také 
s mladými lidmi úzce pracuji a snažím se jim porozumět v různých 
směrech, tak ale v  žádném případě nerozumím naši hlavenecké 
mládeži. Celé léto se u nás konají různé akce, ať sportovní, či pracov-
ní, nebo jen tak pro pobavení, vždy se do těchto akcí zapojí spous-
ta nadšenců, včetně mladých lidí. Vždy všechno vypadá ukázkově 
a mile. Jenže ve všedních a ,,nudných‘‘ dnech se naše mladá gene-
race baví vysedáváním po různých koutech naší obce, kde po nich 
zůstávají hromady odpadků. Snažila jsem se mladé upozornit, že to 
není nic pěkného, ovšem není to nic platné. Těžko se jim vysvětluje, 
že čistou přírodu a okolí si udržují pro sebe. ,,A TAK VÁŽENÍ RODIČE 
– MY BUDEME CHODIT NA BRIGÁDY A UKLÍZET OBEC A NAŠE ZLA-
TÍČKA – AŤ SI HRAJÍ‘‘.  Jaroslava Syrová
(Dovětek: "Ach jo, kdy konečně bude IN hodit papírek do 
koše a ne na zem?" AjaŠ)

Pomístní jména
U Světice
Na katastru obce Hlavenec na místě zvaném U Světice pramení po-
tok o jehož názvu se vedly spory. V některých historických pramenech 
je uváděn jako Hlavenecký, jinde zase jako Hlavenský nebo Hlavnovský. 
Tento pramen zásoboval vodou tak vydatně, že území od Hlavence, přes 
obě Hlavna, Dřísy až k Labi ve Křenku byly podmáčené tak, že zeměděl-
ské využití bylo omezeno pouze na pastviny a to jen v obdobích s nižší 
vodou. Cesta z Hlavence do Kostelního Hlavna byla pod vodou tak často, 
že děti nemohly chodit do školy v Kostelním Hlavně a z tohoto důvodu 
byla v  Hlavenci zřízena roku 1796 první jednotřídka. Pozemků z  této 
oblasti se často využívalo jako pastvin, které patřily všem jmenovaným 
obcím. Pastviny nebyly katastry přesně ohraničeny a vznikaly o ně spory, 
které se někdy rozhodovaly až v krvavých půtkách. Roku 1884 bylo usta-
veno vodní družstvo, které v průběhu let pozemky odvodnilo a učinilo 
z nich nejúrodnější část katastru. Po dlouhých počátečních neshodách 
vyslala zemědělská rada inženýra, „aby shlédl kraj“, byly vypracovány 
plány melioračních prací i  rozpočet. Do regulace bylo přijato celkem 
1120 jiter půdy, 9760 do meliorace. Z veřejných fondů byla poskytnuta 
subvence 110 000 zlatých. Kapitál se splácel po dobu 50 let.
Pokud by jste chtěli toto místo navštívit, najdete ho v malém remízku, na 
levé straně cesty od Jelena k hájovně u lesa, asi pět set metrů od Hlavence.
* Zdroj: Kronika obce Hlavenec, Kronika obce Sudovo Hlavno, a zvláštní podě-
kování pamětníkům, kteří se na zmapování pomístních názvů podíleli a podílejí.

MELATONIN
Milí spoluobčané, všichni víme, že bez slunce není život mož-
ný. Málokdo si však ale uvědomuje, že tma je také důležitá. 
A  to pro celkovou regeneraci organismu. Nové síly nejlépe 
načerpáme při dobrém spánku. Pro spánek je důležitá tma, 
jinak nedochází k  vylučování melatoninu játry. Melatonin 
je látka, bez které hormonální a  imunitní soustava nemůže 
optimálně pracovat. Proto se po tako vém spánku bez tmy cí-
tíme unaveni a malátni. Svítí-li vám tedy do ložnice pouliční 
osvětlení, zabraňte tomu neprůhlednými závěsy nebo si pře-
kryjte oči šátkem, i to pomáhá. Vypněte všechna rušivá světla 
v místnosti, a pak si skutečně můžete popřát dobrou noc. 
 Hezké sny přeje Františka Zlínská
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Děti z Hubertíku v pražském divadle U Hasičů
Během prázdnin táta s mamkou a jejich deset vydařených 
dětí velmi úspěšně reprezentovali naši obec. Nejprve děti 
zatančily v Radouni u Štětí na místní dožínkové slavnosti 
a  podruhé vystoupily na oslavách Františka Josefa  I. ve 
Všejanech. Vrchol letošní taneční sezóny však
děti teprve čeká. Soubor Hubertík byl pozván do pražské-
ho divadla U Hasičů, aby předvedl svoje veselé vystoupe-
ní na benefi čním koncertě ve prospěch dalšího vzdělává-

ní dětí z  dětských domovů. Tento koncert proběhne ve 
středu 17. listopadu 2010 od 18 hod a bude možné všem 
zájemcům nejen z řad rodičů zajistit vstupenky. Pozvání 
je pro nás všechny velký úspěch a zároveň i velký závazek. 
Komu se kdy poštěstilo vystoupit vedle takových hvězd 
jako jsou zpěvačky Eva Pilarová, Hanka Křížková a Yveta 
Simonová, hudebník a moderátor Petr Vondráček či he-
rečka Miriam Kantorová. 
Tak děti, brzy začneme s nácvikem, abyste byly lepší než 
vaši rodiče !!!

Letní dětský tábor
Tento rok jsme se jeli podívat do malé vesničky Strážiště nedaleko 
Plzně. Na tábor Střela.  Prožili jsme tam nádherný týden plný 
her a výletů. Za hry jsme dostávali různé body a ty se pak měnily 
v knofl íky, za které jsme si pak mohli koupit něco v našem 
bazárku. Chodili jsme také na celodenní výlety a cestou jsme 
hráli třeba stopovanou. To byla vždycky sranda. Když nám pak 
vedoucí řekli, kolik jsme toho ušli, nechtělo se nám tomu věřit 
. Večer jsme vždycky posedávali u táboráčku, opékali buřty 
a zpívali naši táborovou písničku.  Tábor jsme pak zakončili 
povedenou bojovkou. 
Teď bych ráda poděkovala obci, že nám umožňuje jezdit každý 
rok na tento tábor a snaží se nám tak zpříjemnit prázdniny. Jsem 
přesvědčená o tom, že se tábor líbil všem dětem a že se všichni 
těší na další rok!  Kačka Petrůvová

23. 8.–29. 8.Moštárna
Brandýská moštárna v Husově ulici v Královicích již opět od 
září provozuje svou činnost. Příjem čistých, nenahnilých, ce-
lých jablek probíhá každé pondělí od 8 do 17 hod. Na kaž-
dých 10 kg jablek připadá 7 lahví výtečného moštu. Nutné je 
přivézt lahve – zelené 0,7 lt od minerálek. Jedna lahev moštu 
vyjde nečleny ČZS na 7 Kč, členy na 6 Kč, pouze mošt bez 
dodání jablek pak na 9 Kč za lahev. 

MOŠT je 100% vylisovanou šťávou z jablek, bez jakýchkoliv 
příměsí (cukru, barviv, konzervantů), je to stoprocentně přírodní 
produkt. Probuďte v sobě sběračské pudy a vydejte se do obec-
ního sadu na padaná jablka. Letos se opravdu urodilo

Další moštárna, která je ve Staré Boleslavi, je také již v provo-
zu. Moštují v pondělí a ve středu. 
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BABETTA CUP PODRUHÉBABETTA CUP PODRUHÉ

Návrat křížku „U Hulánu“
V sobotu 21. 8. 2010 se po 42 letech vrátil na své 
místo do lesa „U  Hulána“ kamenný kříž. Původ-
ní kamenný kříž z  roku 1905 byl prací sochaře 
Strnada z  Brandýsa nad Labem. Porcelánovou 
tabulku s  nápisem vyrobil pan Vlček z  Křenku. 
V roce 1939 přemístil křížek z Kostelního Hlavna 
pan Vojtěch Jelínek do soukromého dědičného 
lesa „U Hulána“,  „jako díky a vděčnost“.
Bratrstvo Kobylí hlavy začalo v roce 2009 připra-
vovat opravu torza, které zbylo z křížku, po jeho 
stržení ruskými vojáky v roce 1968. Letos se obci 
podařilo získat grant na obnovu památného kříž-
ku a díky Nadací VIA z Fondu T-Mobile pro zaměst-
nance se celá oprava urychlila. Cílem projektu 
bylo obnovení historického místa v naší obci a za-
chování kulturního dědictví pro další generace.
Kamenické práce provedl pan Miroslav Vaňousek ze Skorkova, který také křížek usadil na připravený základ. V so-
botu po poledni se sešlo několik dobrovolníků, kteří vyčistili okolí křížku od náletových dřevin, vysadili dvě lípy 
a oseli trávou prostranství před křížkem. Poděkování patří všem, kteří pomáhali s obnovou hlavenecké památky.

Vladimír Nováček

BABETTA CUP PODRUHÉ
Cesta hezkou krajinou na strojích řady 207 a 210 se natolik zalíbila, že slovo dalo slovo a na světě byl druhý ročník 
 BABETTA CUP. První výlet se konal na jaře a zúčastnilo se ho třiadvacet nadšenců. Tentokrát se za ranní mlhy 11. září 
sešlo na startovní čáře dvaatřicet jezdců. Vyrazili na padesáti kilometrovou trasu přes Mečeříž, Nosálov a dalších tři-
náct obcí na Bezděz a po krátkém zastavení u gulášové polévky v restauraci U Vejra ještě čtyřiadvacet kilometrů do 
Krnska. Ani tentokrát nechyběla dobrá nálada i trocha napětí, jestli stroj zátěž vydrží. Zdá se, že se tato velmi povedená 
akce stane v Hlavenci novou tradicí …


