
HLAVENECKÝ OBČASNÍK 1

DUBEN 2016 ČÍSLO 2 ROČNÍK 12

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás všechny malé 
i  velké, rodáky i  nerodáky, srdeč-
ně pozvala na Oslavy 630 let obce 
Hlavenec, které se chystají na ví-
kend 17.–18. června 2016. Podrob-
ný program této akce naleznete také 
v  tomto vydání Hlaveneckého ob-
časníku.
Na tyto oslavy se pilně připravu-
jeme téměř rok. Během loňských 
letních prázdnin vznikl přípravný 
výbor, který je složený ze zástupců 
obecních spolků a také z dobrovol-
níků, kteří mají chuť udělat něco 
hezkého a  prospěšného pro naši 
obec. Pevně všichni věříme, že si 
každý účastník oslav najde v boha-
tém programu to nejlepší a že bu-
dou všichni návštěvníci spokojeni.
Již dopředu děkuji všem, kteří se na 
přípravách oslav podílejí, a  těším 
se na krásný a prosluněný červno-
vý víkend. Musíme věřit, že se na 
nás usměje i to sluníčko.

Jarmila Smotlachová
Starostka obce

Staročeské máje 
2016

Nejkrásnější jarní měsíc květen je 
vždy ve znamení Staročeských májů. 
Přípravy začnou již v neděli 8. 5., kdy 
ženy a dívky budou stříhat fábory 
z krepového papíru. 
Ve středu 18. 5. v 18.00 vyjedou muži 
a mládež do lesa pro smrk na májku. 
Páteční odpoledne 20. 5. od 15.00 
muži a mládež stráví opět v lese – 
tentokrát při kácení velkého počtu 
mladých břízek (tatínkové si mohou 
vzít s sebou i děti). 
Během odpoledne je nutné vykopat 
hlubokou díru na májku, této činnosti 
se pravidelně ujímají mladí muži. Než 

se muži vrátí z lesa, ženy a dívky budou 
v hostinci U Jelena zdobit věnce. 
V pátek večer vyvrcholí přípravy na so-
botní májovou slavnost. V 19.00 muži 
postaví májku před hostincem U Jelena 
a v noci rozvezou břízky ke každému 
domu v obci. Tam, kde bydlí svobodná 
dívka, patří ozdobená břízka. Veškeré pří-
pravy na Staročeské máje se týkají nejen 

hasiček a hasičů, ale všech obyvatelek 
a obyvatelů Hlavence. 
Milé ženy a dívky, milí starší i mladší 
muži, přijďte mezi nás, budeme rádi, 
když nám s přípravami Staročeských 
májů pomůžete. 
Všichni si přejeme, aby tato krásná tra-
dice žila v Hlavenci dál.

Zdena Zimová
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JSME NÁROD NEPOŘÁDNÍKŮ A LAJDÁKŮ?
Celé roky se snažíme, aby obec i její okolí bylo čisté bez odpadků. Stále uklízíme příjez-
dové komunikace do obce po lidech, kteří tam zakládají černé skládky. A myslím, že je to 
i na Hlavenci vidět, jak je jeho okolí na rozdíl od jiných 
obcí čisté a upravené. Proč však mají Hlavenečtí trpět 
za nevychovaná čuňata?  Minulý týden někdo vyhodil 
do lesa na kraji obce 8 plastových kbelíků s nějakou 
jablečnou hmotou. Jablka rozvařená se skořicí, zřej-
mě připravená pro pekárny.  Pravděpodobně kbelíky 
někde ukradl a když zjistil, co se v nich nachází, tak se 
jich zbavil. Asi si myslel, že divoká prasata to sežerou. 
Ale některé kbelíky byly neporušené! Že by si je ta 
prasata sama otevřela? Tak jsme si to raději hned sami 
uklidili.  Mohli bychom ve výčtu odložené odpadu po-
kračovat, před měsícem jsme likvidovali igelitový py-
tel s ostatky domácího mazlíčka. Nyní si sami můžete 
odpovědět na úvodní otázku. J. Smotlachová 

 

 

 

 
Místní akční skupina Vyhlídky, zapsaný spolek, 
organizuje v týdnu od 16. do 24. dubna 2016 
úklidovou akci „Příroda odpadků zbavená“. 
Spolek se ujal koordinace úklidu v obcích své 
územní působnosti, přičemž zúčastněným 
obcím poskytne jako podporu v jejich úsilí pytle 
na odpad, ochranné rukavice pro brigádníky a 
základní občerstvení. Sběr odpadků bude 
probíhat na jedenácti místech: v Medonosích, 
Želízích, Zelčíně, Lhotce, Nebuželích, Kanině, 
Hlavenci, Klukách, Mělnickém Vtelně, Dřísech a 
Lhotě. Účastníci se budou účastnit jako 
dobrovolníci, kdy materiální zázemí 
zprostředkovaly Vyhlídky z Fondu hejtmana 
Středočeského kraje za podpory náměstka 
hejtmana Milana Němce. Děkujeme 
účastníkům za jejich zájem o okolí a přírodu a 
podporovatelům za jejich příspěvky. 

 

 

 

Více informací na tel:315602957 

 

 
 

  

  

 

 

Hasičské jaro
Každý začátek jara odstartuje v Hlavenci novou hasičskou sezónu. Nejprve se musí 
vyčistit hasičská nádrž ( tady bych chtěla poděkovat těm hasičům a Božence Petrů-
vové , kteří se letos ujali této práce), pak následuje kontrola stavu hasičského hřiště 
a první trénink. První, kdo otestoval povrch hřiště, byli naši malí hasiči. Tréninků se 
již účastní i družstvo žen 
a družstvo mužů, protože se blíží první důležitá hasičská soutěž – Memoriál Jana 
Hlaváčka. Tento Memoriál bude letos odstartován v sobotu 14. 5. 2016 v 11.00 v Su-
dově Hlavně.
Sběr železného šrotu připravují hasiči na sobotu 30.4. od 9.00. Ano – je to den, který 
bude zakončen Čarodějnickým rejem od 19.00 (na hasičském hřišti), na který vás sr-
dečně zveme.  Připravte prosím dětem lampiony, i  letos bude lampionový průvod. 
Líbí se mi výrok Pepy Blahny: Ráno na šrot, večer „na šrot“ .  Zdena Zimová

PODĚKOVÁNÍ
Hlavenečtí hasiči děkují paní Renatě Pešičkové, která věnovala na-
šemu družstvu žáků nová trička na soutěže. 

Místní akční skupina Vyhlídky, za-
psaný spolek, organizuje v týdnu 
od 16. do 24. dubna 2016 úklido-
vou akci "Příroda odpadků zba-
vená". Spolek se ujal koordinace 
úklidu v obcích své územní působ-
nosti, přičemž zúčastněným obcím 
poskytne jako podporu v jejich 
úsilí pytle na odpad, ochranné ru-
kavice pro brigádníky a základní 
občerstvení.
Sběr odpadků bude probíhat na 
jedenácti místech: v Medonosích, 
Želízích, Zelčíně, Lhotce, Nebuže-
lích, Kanině, Hlavenci, Klukách, 
Mělnickém Vtelně, Dřísech a Lho-
tě. Účastníci se budou účastnit 
jako dobrovolníci, kdy materiální 
zázemí zprostředkovaly Vyhlídky 
z Fondu hejtmana Středočeského 
kraje za podpory náměstka hejt-
mana Milana Němce. Děkujeme 
účastníkům za jejich zájem o oko-
lí a přírodu a podporovatelům za 
jejich příspěvky.

Více informací na tel. 315 602 957

Sbor dobrovolných hasičů v Hlavenci pořádá

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
sobota 30. dubna 2016  

od 9.00 hod.
(Prosíme o přípravu sběru před vrata.)
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V hlaveneckém remízku,  
byli jsme si na blízku…
V  sobotu 2. dubna se podařilo navázat na oblíbenou akci 
výsadby stromků v  okolí Hlavence, díky které Hlavenečá-
ci již před lety vysadili ve volné krajině stovky stromků. Po 
asi dvouleté pouze navázal přetrženou nit nový hlavenecký 
spolek Zelené srdce. Spolu s třiceti dobrovolníky z Hlavence, 
Sudova Hlavna, Skorkova, Kostelního Hlavna a možná i odji-
nud dosadili do hlaveneckých alejí čtyřicet ovocných strom-
ků. Odrůdy jabloně Vanda, Hana, Švýcarské oranžové; třešně 
Kaštánka a Burlat; slivoň Čačanská lepotica a Stanley; hrušně 
Conference, Wiliamsova červená a na zkoušku také muchov-
ník (Amalachier). Krásná akce byla završena věšením ptačích 
budek, které členové Spolku pro tuto příležitost vyrobili nebo 
také zakoupili u Svazu ochránců přírody Vlašim. Celkem se 
pověsilo deset budek pro sýkorky, rehky, červenky a jedna se 
dokonce zakopala do země a to pro sýkorku uhelníčka, která 
hnízdí ve vykotlaných pařezech. V remízku V Bažantnici jsou 
tak ke shlédnutí opravdu zajímavé kousky. Věšení budek jsme 
nazvali Tondova budka na počest Toníka Štěpaře, který během 
svého života pravidelně budky vyráběl a opravoval. Nejraději 
ty pro špačky. Ta poslední je zavěšena na lípě u hospody. Do 
bažantnice už nám budku vyrobit nestihl…
Dílo se moc povedlo. Každý, kdo přišel, našel si to své, čím mohl 
pomoci. A tak jsme v odpoledním sluníčku s červenými tvářemi 
a s blaženým pocitem rozjímali, co uskutečníme příště…
Spolek Zelené srdce z  celého srdce děkuje všem, kteří přišli 
a  už svou přítomností přispěli ke krásné společné akci pro 
přírodu i pro sebe. Vřelé dík patří také obci Hlavenec, která 
přislíbila finanční příspěvek na nákup stromků.

Zelené srdce z.s.

 
POZVÁNKA 

 

PRO VŠECHNY MUŽE A MLÁDEŽ      
Z HLAVENCE 

 
NA KÁCENÍ SMRKU (MÁJKA) 

 

 Středa 18.5.2016 
18.00  Kácení smrku 

(sraz) 

 
 Pátek  20.5.2016 

15.00  Výjezd na břízky   
    (sraz)  

 19.00  Stavění smrku 
       

Sraz vždy před hostincem U Jelena 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI 

ZA PŘISPĚNÍ OBCE HLAVENEC A OBECNÍCH SPOLKŮ V HLAVENCI 

pořádá 
 

S T A R O Č E S K É  M Á J E 

sobota 21. května 2016 
Program: 

12.30 PRŮVOD OBCÍ  
v doprovodu kapely pana Valenty 
(sraz před hostincem U Jelena ve 12.00)         
 

 Taneční vystoupení hlaveneckých dětí 

  Hlavenecké zvonečky hrají a zpívají  
                    (po ukončení průvodu asi v 16.00) 

 

17.30   DRAŽBA MÁJKY A JEJÍ KÁCENÍ 
 

 20.00 MÁJOVÁ ZÁBAVA  
                  s hudební skupinou KRÉDO 
                      (hostinec U Jelena - vstupné: 100,- Kč 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
ZVE DOSPĚLÉ I DĚTI – ČERODĚJE A ČARODĚJKY NA

ČARODĚJNICKÝ REJ
v sobotu 30. dubna 2013

19:00 Zahájení sletu všech účastníků v čarodějnických 
maskách na hasičském hřišti. 

19:30 Opékání špekáčků pro malé čaroděje za dohledu 
rodičů (špekáčky pro děti budou již připraveny)

20:30–21:00 Lampionový průvod

Obec Poříčí u Litomyšle
zve všechny malé i velké z obcí Poříčí u Litomyšle,  

Hlavenec a Skotnice na

SUPER DĚTSKÝ DEN
který se uskuteční  4.– 5. června 2016 v areálu 
rekreačního zařízení v místní části Mladočov  

obce Poříčí u Litomyšle.  
Prozatímní orientační program:

13:00 – společné uvítání a zahájení ● PROGRAM PRO DĚTI: 
od 13:30 hod – hry v přírodě formou pohybových aktivit, 
bojovek nebo týmové spolupráce ● táborák s opékáním 
buřtů ● noční hra ● PROGRAM PRO DOSPĚLÉ: týmová 

soutěž "vejce třikrát jinak" – tři zábavné disciplíny s vejci.
Detailnější program bude včas upřesněn!



HLAVENECKÝ OBČASNÍK

HLAVENECKÝ OBČASNÍK 4

NOHEJBAL HLAVENEC

Vydává obec Hlavenec v nákladu 140 ks, pod registračním číslem MK ČR E177 17

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

NAROZENÉ DĚTI
Vojtíšek Hřebík  17. března 2016

VÝZNAMNÁ JUBILEA
23. dubna oslaví významné životní  

jubileum nejstarší občanka Hlavence  
paní Ludmila Rezková

Všem srdečně blahopřejeme a do dalších let  
přejeme mnoho štěstí a zdraví.

KALENDÁŘ AKCÍ DUBEN – ČERVEN 2016
(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

DUBEN
sobota 23. 4. 09.00 Příroda odpadků zbavená – tradiční 

úklid Hlavence a jeho okolí, velko
objemový odpad  (kontejnery v č.p. 3)

sobota 30. 4. 09.00 Sběr železného šrotu
sobota 30. 4. 19.00 Čarodějnice a lampionový průvod 

(hasičské hřiště)

KVĚTEN
pátek 13. 5. 20.00 Slunce, seno, jahody a pár facek  

(komedie Zdeňka Trošky v podání 
Divadelního souboru Hálek Nymburk)

sobota 14. 5. 11.00 Memoriál Jana Hlaváčka (hasičská 
soutěž – Sudovo Hlavno)

středa 18. 5. 18.00 Výjezd na smrk – muži.  
Příprava na staročeské máje

pátek 20. 5. 15.00 Výjezd na břízky – muži, děti. 
Příprava na staročeské máje

pátek 20. 5. 19.00 Stavění májky
sobota 21. 5. 12.30 Staročeské máje – průvod (sraz ve 

12.00 před hostincem)
asi v 16.00 Hlavenecké zvonečky – po průvodu 

vystoupení dětí
17.30 Dražba májky

sobota 21. 5. 20.00 Májová zábava

ČERVEN
sobota 4. 6. a 5. 6. Den dětí v Poříčí u Litomyšle – zájezd 

pro děti a jejich rodiče
sobota 11. 6. 09.00 Soutěž 16. okrsku (hřiště Sojovice)    

OSLAVA 630 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O HLAVENCI
pátek 17. 6. 18.00 Vernisáž výstavy o historii 

a současnosti Hlavence
sobota 18. 6. 11.00 Setkání rodáků a zahájení oslav 

k 630. výročí obce
sobota 25. 6. 09.00 Dračí lodě – závody na jezeře Konětopy

2. liga MUŽI – skupina A / květen–červenec 2016
květen

1. 5. 14.00  TJ Pankrác X SK Nohejbal Hlavenec (hraje se venku)
7. 5. 10.00  SK Nohejbal Hlavenec X NK Janovice (hraje se doma)
14. 5. 10.00 SK Nohejbal Hlavenec X TJ Sokol Mnichovo Hradiště (hraje se doma)
21. 5. 14.00  Slovan Chabařovice X SK Nohejbal Hlavenec (hraje se venku)
28. 5.  12.00   SK Nohejbal Hlavenec X SK LiaporWitte Karlovy Vary B (hraje se 

doma)

červen
4. 6. 10.00  SK Nohejbal Hlavenec X TJ Spartak Čelákovice (hraje se doma)
18. 6.  10.00   SK Nohejbal Hlavenec X TJ Dynamo nadace ČEZ, České Budějovice 

(hraje se doma)
25. 6. 10.00  SK Nohejbal Hlavenec X TJ Pankrác (hraje se doma)

červenec
2. 7. 14.00  NK Janovice X SK Nohejbal Hlavenec (hraje se venku)

Obec nově spolupracuje se společností

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co 
s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. 
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž 
nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při 
rozbití mohou unikat nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárov-
ka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad 
a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasic-
ké wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, 
a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky 
a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní 
a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: 
pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném 
koši a nepatří ani do tříděného skla. 
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové 
i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špat-
ném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích 
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjed-
nodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při 
nákupu té nové. 

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, 
je odevzdat ji do sběrného boxu v kanceláři Obecního 
úřadu v Hlavenci. Zpětný odběr zářivek a LED žárovek 
pro Hlavenec zajišťuje nově kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, 
ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyk-
laci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část 
prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologic-
kou likvidaci nebezpečného odpadu. 
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné 
zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické 
energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně ži-
votního prostředí okolo nás. 

mailto:obec.hlavenec@hlavenec.cz

