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RYBÁŘI A HASIČI Z HLAVENCE

Vás zvou na

POU ŤOVÉ 
ODPOLEDNE 

aneb
Sousedské posezení

v sobotu 20. srpna 2011
(SPODNÍ ČÁST OBCE – U KŘÍŽKU)

Program:

14.00 LES PLNÝ POHÁDEK 
 (pro děti a pak i pro dospělé . . .)

 SOUTĚŽ V PŘETAHOVÁNÍ LANEM 
 (čas zahájení bude upřesněn)
  DOPROVODNÉ SOUTĚŽE PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI

  HUDBA (Kapela pana Hovorky) 
 od 18.00

 Občerstvení zajištěno

18.00 MŠE V KAPLIČCE

Akce pro děti Les plný pohádek je provázena smůlou  – nepře-
je nám počasí. Již podruhé hasiči překládají termín této akce – po dohodě se 
Spolkem rybářů jako součást programu Hlavenecké pouti. V  sobotu 20. 8. ve 
14.00 zveme děti i dospělé na lesní setkání se Zlatovláskou, Ferdou Mravencem, 
Ptákem Ohnivákem, Princeznou ze mlejna a dalšími pohádkovými postavami.

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI 
POŘÁDÁ V RÁMCI HLAVENECKÉ POUTI

LES PLNÝ 
POHÁDEK

(SPODNÍ ČÁST OBCE – U KŘÍŽKU)

V SOBOTU 20. SRPNA 2011 
VE 14.00 PRO DĚTI
… POZDĚJI 
I PRO DOSPĚLÉ
OBČERSTVENÍ 
ZAJIŠTĚNO

ZLATÁ STUHA PRO HLAVENEC – Vesnici Středočeského kraje roku 2011
V  sobotu 16. července proběhla v  Hlavenci výjimečná akce. Slav-
nostní předávání ocenění v soutěži Vesnice Středočeského kraje roku 
2011. A právě proto, že se v letošním roce naše obec umístila na příč-
ce nejvyšší a získala ocenění Zlatá stuha, jí bylo také přiděleno zorga-
nizování slavnostního ceremoniálu. Předávání se zúčastnili zástupci 
téměř všech soutěžících obcí, oceněných i neoceněných. 
Jako první jsme přivítali tajemnici soutěže paní Ing.  Mirosla-
vu Tichou a  protože bylo organizačně vše v  pořádku, mohli jsme 
dále v  poklidu přivítat významné hosty, jakými byli paní senátor-
ka Ing. Veronika Vrecionová, senátor Dr. Jaromír Jermář, náměstek 
hejtmana Dr.  Marcel Chládek, Ředitel odboru rozvoje a  strategie 
regionální politiky z Ministerstva pro místní rozvoj RNDr. Josef Po-
stránecký, Ředitel soutěže Vesnice roku 2011 Jiří Řezníček (staros-
ta Tučína-Vesnice roku 2009). Za Ministerstvo zemědělství přijela 
pogratulovat paní Paed.Dr. Věra Libichová, za Spolek pro obnovu 
venkova pan Radomír Hanačík a za Svaz měst a obcí vyslovil svou 
zdravici a gratulaci pan Pavel Drahovzal.
Srdečně jsme také přivítali všechny členy hodnotící komise a to pana 
předsedu komise Karla Skleničku, pana Mgr. Viktora Lišku, paní Ji-
řinu Soukupovou, pana Josefa Slepičku Dis, pana ing. Milana Bena, 
pana Ing. Karla Šilpocha, paní Mgr. Janu Svobodovou, paní Ing. Jitku 

Fundovou, jimž ve své závěrečné řeči naše paní starostka vyslovila 
velký dík za to, že vybrali právě naši vesnici. 
Se slzou v oku jsme uvítali také pana Petra Štěpánka, srdečného sta-
rostu obce Petrovice u Sedlčan, který byl předsedou hodnotící komi-
se v minulém roce.
Je krásné, že celá akce se velice vydařila, proběhla v  důstojném 
slavnostním duchu bez vážnějších (lépe řečeno žádných) zádrhelů 
a naše obec tak tímto aktem udělala krásnou tečku za svou prezentací 
v krajském kole. Akce byla výborně zorganizována a lví podíl na tom 
má naše paní starostka Jarča, jíž patří veliký dík. Veliké poděkování 
ale patří také všem ostatním, kteří se do organizace zapojili a svou 
troškou přispěli do mlýna. A snad právě i díky tomu, že nás nebylo 
vůbec málo, proběhla celá akce hladce a v profesionálním rázu.
Děkujeme všem za skvělou účast při prezentaci naší obce, všem, kteří 
akci podpořili fyzicky či duševně, všem, kteří drželi palce, aby naše 
obec v  soutěži uspěla. Vítězstvím v  krajském kole však naše práce 
nekončí. Napněme opět všechny síly a  v  neděli 28. srpna, kdy do 
naší vesnice přijede celostátní komise hodnotící vítězné obce třinácti 
krajů České republiky, představme naši obec v co nejlepším světle, 
dokažme komisi, že jsme si titul Středočeská vesnice roku 2011 prá-
vem zasloužili. Jarmila Smotlachová, Andrea Štěpařová
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PROČ?
V roce 2010 se vrátil na své původní místo do lesa „U Hulá-
nu“ opravený kamenný křížek, jehož okolí členové Bratrstva 
Kobylí hlavy s  dobrovolníky z  Hlavence upravili a  vysekali 
bujný lesní porost. Akci organizovalo Bratrstvo Kobylí hlavy 
a fi nancována byla z výtěžku cyklu besed Cestovatelský Hla-
venec za vydatné fi nanční pomoci obce Hlavenec a  grantu 
z Nadace VIA. Cílem bylo obnovit historické poutní místo 
a zachovat tak kulturní dědictví i pro další generace. 
Letos v blízkosti křížku umístili novou dřevěnou lavičku (dar 
pana Jaromíra Fice). Kolemjdoucí si tak na příjemném místě 
v chládku lesních stromů mohli odpočinout a vychutnat si ti-
cho lesa. Trvalo to pouze týden a lavička se zřejmě někomu ho-
dila na zahradu či do altánu. K čemu se ale hodila porcelánová 
soška Ježíše, která nedávno z křížku zmizela? 
A  tak se ptám: „Proč v  dnešní době musí stále někdo ničit 
a krást věci, které mohly mnoha lidem dělat radost?“
Zdena Zimová Tak vypadal křížek ještě letos v květnu … a tak vypadá křížek dnes

Autorem tohoto poutače a kreseb na upominkových předmětech, které 
obdrželi účastníci slavnostního předání ocenění Vesnice roku Středo-
českého kraje 16. 7. 2011 v Hlavenci, je akademický malíř MgA. Lu-
káš Karbus (v současné době jeden z obyvatelů Hlavence, vysvětlivka 
zkratky MgA = Magister of Art, čili žije mezi námi magistr umění).

Výše příspěvku: 25 000 Kč
Platební podmínky: 
 hotově v kanceláři obecního úřadu
 bankovním převodem na účet u České spořitelny

o Číslo účtu: 35 - 0487917389 / 0800 
o Variabilní symbol: číslo popisné
o Zpráva po příjemce: jméno, příjmení

Výše splátek: 
  určí si každý občan dle svého uvážení např. 5 splátek 

po 5 000 Kč, 10 splátek po 2 500 Kč apod.
 nejmenší možná částka 1 000 Kč

Doba splatnosti:
 příspěvek je třeba uhradit nejpozději do 31. 12. 2011
  pokud nebude příspěvek do konce roku 2011 

uhrazen, zaplatí majitel nemovitosti skutečnou 
částku provedení díla domovní přípojky 
kanalizace a vodovodu

Občané, kteří jsou v tíživé fi nanční situaci a nemoh-
li by příspěvek v dané době a v dané výši zaplatit, 
mohou uzavřít v kanceláři obecního úřadu indivi-
duální splátkový kalendář.

Příspěvky občanů na stavbu domovních 
přípojek kanalizace a vodovodu

Komuni tn í

kompostárna
obce H lavenec

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

pondělí 16–18 hod.
(nebo po telefonické dohodě 603242804)
Apelujeme na občany aby využili obecní kompostár-
ny a nevozili svůj biologický odpad do lesů, na strá-
ně, na pole, na skládku (která je určena pouze ke 
skladování stavební suti!) apod.

Dne 16. 8. od 14.00 hod. jsme mohli 

vyslechnout rozhovor s naší starostkou 

Jarmilou Smotlachovou na rádiu Český 

Rozhlas Region, kde promluvila v pořadu 

Tomáše Pancíře „K věci“. Záznam pořadu 

lze nalézt také v archivu Českého rozhlasu.
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Letní dětský tábor 2011 – KRKONOŠE
Letos obec uspořádala již čtvrtý ročník dětského letního tábora. Po 
letech, které jsme s dětmi strávili u koní na Čapí letce, pod zříceni-
nou Buben a u říčky Střely jsme se letos vydali do našich velehor – 
Krkonoš. Strávili jsme krásný náročný týden na Lysečinské Bou-
dě nedaleko polských hranic. Týden, který byl plný sportovních 
her i her zaměřených na logické myšlení. Připravili jsme tak pro 
děti opičí dráhu s lany na stromech, hráli turnaj v šipkách, stříleli 
z luku, naučili se cvrnkat kuličky, pořádali turnaj ve vybíjené. Kaž-
dý večer děti uplatňovaly své znalosti ve všeobecných testech týka-
jících se nejen Krkonoš. Během dne hádaly také známé osobnosti 
spjaté s  Krkonošemi a  tak dnes všechny vědí, kdo byl Bohumil 
Hanč a Václav Vrbata a proč je den Horské služby určený právě na 
24. března. Děti si také vyslechly dvě přednášky. Na Richterových 
Boudách přednášku Horské služby o  její záchranářské činnosti, 
kde nás mile překvapil svou cílenou přítomností polárník Václav 
Sůra a na „domácí“ Lysečinské Boudě přednášku KRNAPu. Obě 
byly moc zajímavé, o čemž svědčily i nekonečné všetečné dotazy 
našich dětí. Také jsme stihli výrobu krakonošů z přírodních ma-
teriálů, které jsme nalezli pouze v okolí chalupy (neboť jsme byli 
v prvním ochranném pásmu Národního parku, kde je zakázáno 
trhat rostliny) a papírových masek, které si děti krásně vyzdobily 
a poslední večer při hudbě v nich pořádně zařádily. Během našeho 
horského pobytu jsme zvládli i dvě delší túry. A to právě na Rich-
terovy Boudy, kdy jsme zdolali celkem 22 km (malé děti o sedm 
méně díky zlaté paní Ljubě Pelzové, která je uťapkané posvážela 
postupně na chalupu), a na zpáteční cestě promokli na kost (ještě 
že nás hřály ty výtečné borůvkové knedlíky z Richtrovek). Druhou 
túru jsme uskutečnili ve čtvrtek a nemohli jsme zvolit lépe. Byl to 
jediný den, kdy krásně svítilo sluníčko a ani trochu nepršelo. A po-
kořili jsme náš nejvyšší vrchol – Sněžku. Skupina, která se vydala 
na nejvyšší bod naší země tak ušlápla celkem 26 km s převýšením 
min 1000 m. Z Lysečinské Boudy, přes Pomezky, kolem Jelenky na 
Sněžku a zpátky přes Růžohorky, Portášky, Spálený Mlýn a Emi-
nou cestou k Lysečinské Boudě. Ale i druhá skupina ten den ab-
solvovala krásný výšlap. U chaty Jelenky, kde jsme se rozdělili, se vrátila po žluté na Pomezní Boudy a odtud přes Horní Malou Úpu na 
Lysečinskou Boudu, celkem zvládla 16 km s převýšením cca 250 m.Všichni jsme si užili krásný týden plný pěkných horských zážitků.
 Jarča a Ája

Pozvánka na dvoudenní zájezd do Luhačovic – 10. a 11. září
Vážení občané,
jak jistě už všichni víte, byla naše obec v letošním roce velmi úspěš-
ná v krajském kole soutěže Vesnice roku, a tudíž postupuje do kola 
celostátního mezi 14 nejlepších obcí v České republice.
V termínu od 28. 8. do 3. 9. 2011 nás navštíví celostátní hod no ti-
tel ská komise a Hlavenec opět ukáže, co všechno umí. Vyhlášení vý-
sledků celostátního kola pak proběhne 10. září 2011 na 19. ročníku 
Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní 
a tancem v Luhačovicích.

Obec Hlavenec Vás tedy srdečně zve na dvoudenní zájezd do 
Luhačovic na tento festival.
Odjezd : sobota 10. září 2011 časně ráno
Příjezd : neděle 11. září 2011 v odpoledních hodinách

Ubytování předběžně zajištěno v čtyřlůžkových chatkách.
Cena zájezdu včetně ubytování 500 Kč / os.

Závazné přihlášky nejpozději do 24. 7. 2011 na tel. 728 384 532, 
pí. Ivana Solčianská.

…poznámky od dětí
Dne 6. 8. 2011 jsme vyrazili na tábor do Krkonoš na Lysečinskou Boudu nad Horním Maršovem. V průběhu týdne nám našich sedm 
vedoucích připravovalo soutěže, testy a my je v družstvech plnili. Každý den jsme dostávali indicie, podle nichž jsme měli zjistit o jakou 
osobnost se jedná. Mohli jsme se ptát turistů nebo pana domácího. Vždy večer bylo vyhodnocení a za naše výkony jsme dostávali skle-
něnky, které byly v bazárku utráceny. Někdy byl i celodenní výlet, kdy jsme se podívali na Sněžku nebo Richterovy Boudy, kde jsme měli 
přednášku o horské službě. Měli jsme i přednášku o KRNAPu. Všechny soutěže se spočítaly do celotáborové hry a ta rozhodla o vítězi. 
V sobotu 13.8.2011 byl návrat a i když nám nevyšlo počasí, tak se těšíme na příští rok. Mirek Čížek
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S P O R T

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

SPOLEČENSKÉ AKCE

SRPEN
  13. 8. Mladoboleslavský pohár – 

hasičská soutěž v Sukoradech

  20. 8. Hlavenecká pouť (sousedské 
posezení, mše svatá)

  20. 8. 14.00 Les plný pohádek

  26. 8. Noční soutěž – hasičská soutěž 
v Kosořicích

ZÁŘÍ
  10. 9. 10.00 Memoriál Josefa Matuny – 

hasičská soutěž v Kostelním 
Hlavně

  10. 9. Zájezd do Luhačovic na slav-
nostní vyhlášení celostátního 
kola Vesnice roku

  17. 9. 9.00 BABETTA TOUR – Spanilá jízda 
na Babettách

  17. 9. 10.00 U nás na dvoře aneb 1. Rajský 
den, farma Smotlacha

ŘÍJEN
  1. 10. 16.00 Hasičské odpoledne - Ukázky 

první pomoci

  28. 10. 10.00 Výsadba stromků - součást akce 
o rekord v počtu vysázených 
stromů v tento den

NOVĚ NAROZENÍ HLAVENEČÁČCI
Dne 30. 7. se narodila Terezka Křikavová-Štěpařová

2,55 kg, 49 cm
Přejeme Terezce do života hodně zdraví a radosti.

V  sobotu 6. srpna proběhl na nohejbalovém hřišti 2. ročník turnaje dvojic. Tentokrát 

s extraligovým obsazením. Celkem se turnaje zúčastnilo 8 družstev, které byly rozděleny 

do dvou skupin, z nichž postoupila čtyři družstva do souboje o první až čtvrté místo. Po 

krásných soubojích se na prvním místě umístila dvojice Michal Plachý, Tomáš Kupský na 

druhém místě Michal Vrtiška, Radek Frank a na třetím místě Luděk Kvapil ml. a Michal 

Vrtiška, který v této dvojici zastupoval absentujícího Otu Nováka. Nutno podotknou, že 

první čtyři jmenovaní hráči hrají extraligu za Spartak Čelakovice A, který v letošní soutěži 

probojoval do skupiny play off  a v podzimní části soutěže tak bude hrát o titul mistra ČR.

VÍTĚZSTVÍ V OKRSKOVÉ SOUTĚŽI PATŘÍ 

HASIČŮM Z HLAVENCE

V  sobotu 18. června 2011 se sjely družstva dobrovolných ha-
sičů 16. okrsku do Předměřic nad Jizerou. Na okrskové soutě-
ži v  hasičském sportu vybojovalo hlavenecké družstvo mužů 
B 1. místo !!! Muži A přivezli do Hlavence pohár za 3. místo. 
Hlaveneckým ženám se dařilo také. Velkou radost nám udě-
laly dívky, které vytvořily soutěžní družstvo teprve v  letošním 
roce! V okrskové soutěži získalo toto družstvo – ženy B 2. místo 
a ženy A se umístily na 5. místě. Mladší žáci, tzv. Pidilidi vybo-
jovali pěkné 4. místo a starší žáci se umístili na 7. místě. Násled-
ná bujará oslava vítězství mužů a ostatních úspěchů hlavenec-
kých družstev na letošní okrskové soutěži byla zcela oprávněná 
a zasloužená. 
Skvělému umístění hlaveneckých hasičů na okrskové soutěži 
předcházelo vítězství našich mladších mužů z  družstva A  na 
hasičské soutěži O  pohár starosty města Brandýs nad Labem 
a Stará Boleslav, která se konala v sobotu 11. 6. 2011. Vítězné 
družstvo mužů vybojovalo putovní pohár. 

Pořadí na prvních třech místech:
ŽENY MUŽI ŽÁCI starší ŽÁCI mladší
1. Předměřice n./J. 1. Hlavenec A  1. Sojovice A 1. Kochánky
2. Hlavenec B 2. Skorkov B 2. Kochánky  2. Tuřice
3. Sojovice 3. Hlavenec B 3. Sudovo Hlavno 3. Sudovo Hlavno
  7. Hlavenec 4. Hlavenec

HLAVENECKÁ NOČNÍ SOUTĚŽ

2. ročník Noční soutěže v hasičském sportu 25. 6., byl oproti 
loňskému zkušebnímu ročníku úspěšnější. Do Hlavence přIje-
li hasiči a  hasičky nejen ze sborů dobrovolných hasičů, které 
spadají do 16. okrsku, ale i  ze SDH Skalsko, Brázdim, Záry-
by, Lhota, Zdiby, Veleň, Ovčáry a  Dřísy. Na hasičském hřišti 
ve spodní části obce soutěžilo celkem 31 družstev. Obdiv patří 
organizátorům – hlaveneckým hasičům v čele s Petrem Janouš-
kem, kteří tento nápor zvládali až do časných ranních hodin 
a ještě dokázali zvítězit.

Pořadí na prvních třech místech:
ŽENY MUŽI
1. Hlavenec B 1. Hlavenec A
2. Hlavenec A 2. Hlavenec B 
3. Brázdim 3. Zdiby

Děkujeme všem soutěžícím mužům, ženám, dívkám i dětem 
z Hlavence za skvělou reprezentaci naší malé obce!!! 
Za výbor SDH Hlavenec 
Zdena Zimová

SK Nohejbal Hlavenec vás zve na TURNAJ TROJIC
který se uskuteční v sobotu 27. srpna od 9 hod.

Na hřišti u Vrtišků. Info.: Luděk Kvapil st.



HLAVENECKÝ OBČASNÍK

HLAVENECKÝ OBČASNÍK 5

V podzimních měsících dojde k úpravě zeleně před hostincem U Jelena. 
Návrh úprav – Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, Záryby.

současný stav

návrh
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Srdečně Vás zveme na akci
U nás na dvoře 

aneb 1. Rajský densobota 17. září 2011 od 10.00 hod do 18.00 hod
Zemědělská farma Smotlacha, 

Hlavenec 3
Program:Prohlídka farmyFarmářský trh (prodej zeleniny, květin, sýrů, medu)Umělecký kovář, košíkářka, bylinkářkaSoutěže pro dětiProjížďky na koniObčerstveníKapela Švejkband (staropražské písničky)Vstup ZDARMA

TJ Spartak Čelákovice
TJ Sokol Modřice 

Semifi nále PLAY OFF 
extraligy nohejbalu

10. 9. 2011 od 14 hod. 
Emity aréna Čelákovice. 

Každý divák, který si s sebou 
přinese řehtačku nebo trumpetu 
dostane 1. pivo zdarma. Během 
semifi nále bude ve stánku Botas 
ke koupi za zvýhodněnou cenu 

nohejbalová i běžecká obuv.

(za TJ Spartak Čelákovice hraje hlavenecký 
Michal Vrtiška, přijeďte ho podpořit)

Hlavenec - Vesnice Středočeského kraje roku 2011


