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Veřejné jednání Zastupitelstva obce Hlavenec  
se uskuteční ve čtvrtek 24. 11. 2016 v 19 hod  

v sále hostince U Jelena.
Program:

1. Zpráva o hospodaření obce v roce 2016
2. Návrh rozpočtu obce Hlavenec pro rok 2017
3. Rozpočtové opatření č.3/2016
4. Odpadové hospodářství v roce 2017
5. Diskuze.

Srdečně zveme všechny občany

Milí sousedé, pojďme společně  
zahájit advent!

Sejdeme se v sobotu 26. 11. v 16.00  
v hostinci U Jelena

Stejně jako v loňském roce si společně s dětmi zazpí-
váme vánoční koledy, posilníme se šálkem svařeného 
vína a první adventní neděli odzvoníme Hlavenecký-
mi zvonečky. Nezapomeňte ozdobu na stromeček!

LISTOPAD 2016 ČÍSLO 4 ROČNÍK 12

Vážení spoluobčané,
v posledních letech se mi zdá, že řádky bilancující uplynulý rok, píšu čím dál tím častěji. Vždy si vzpomenu na 
moudra našich babiček: „ Čím je člověk starší, tím mu roky ubíhají rychleji“. A co na plat, i já už ledacos pamatuji. 
Ráda vzpomínám na všechny příjemné chvíle. Na vše, co se nám v Hlavenci společně povedlo, jsem náležitě pyš-
ná. Co mě však rok od roku trápí víc a víc, je nezájem lidí o veřejné dění, nezájem hlaveneckých občanů o život 
v obci. Kladu si otázky, proč tomu tak je, ale nenalézám uspokojující odpověď. Proč se lidé dnes v téměř bez-
starostné době nechtějí družit? Proč hlavenečtí nepřijdou do hospody na cestovatelskou besedu, na divadelní 
představení nebo na taneční ples? Proč nemáme dobrovolníky na přípravu Staročeských májí? Co se v na-
šich životech změnilo, že už jen sedíme u televize a pasivně přijímáme množství nepodstatných informací? 
Vždyť život našich rodičů a prarodičů takový nebyl! Vzpomeňte si na staré fotografie, které nám dokazují, 
jak bohatý společenský život vedli. A co hlavně, byli přes všechny starosti o živobytí spokojení a šťastní.

Stojíme na prahu nového roku, máme nové cíle a  nové plány. Pojďme mezi ně zahrnout i  takové 
maličkosti jako jsou společně strávené chvíle s našimi sousedy, přáteli a kamarády na některé z  akcí 
pořádaných v naší obci. Náš zájem o společný život bude nejen dobrým příkladem pro naše děti, ale 
i poděkováním pro všechny aktivní organizátory, kteří mají stále chuť dělat něco pro nás ostatní. 
Doufám jen, že jim toto nadšení co nejdéle vydrží.

Vážení občané, přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 pevné zdra-
ví a spoustu krásných a radostných chvil. Jarmila Smotlachová, starostka obce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
Vás zve na

MIKULÁŠSKOU  
NADÍLKU

SOBOTA 3.12.2016  
VE 14.00
HLAVENEC
HOSTINEC 

U JELENA
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

NADÍLKA DÁRKOVÝCH BALÍČKŮ 
PRO DĚTI DO 13 LET

Příspěvek rodičů dětí z Hlavence 
na 1 dárkový balíček je 50 Kč.

Rodiče dětí z ostatních obcí platí 
plnou částku: 150 Kč

Objednávky na dárkové balíčky 
přijímá do 25. 11. 2016 
vždy od 17.00 do 19.00 
paní Olga Janoušková,  
tel.: 739 070 417,  
Hlavenec 82  
(budova bývalé školy)
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Vaškem Sůrou 

Mongolsko - Zamrzlý ráj
Pátek 25.11.2016 od 19:30 
Hostinec U Jelena Hlavenec 

Výtěžek akce bude použit na obnovu rybníku Hulán 

Vánoční výstava 
v Betlémské kapli
Vstupné na výstavu v roce 2016:
– plné: 70 Kč
– snížené (děti, studenti do 26 let, 
důchodci nad 65 let): 35 Kč

Otvírací doba:
– denně 9.00 – 18.00 hod.
– otvírací doba – výjimky:
– 24. 12. a 31. 12. 2016 9.00–14.00 hod.
–  25.1 2. 2016 a 1. 1. 2017  

13.00–18.00 hod.

Další důležité termíny:
–  vernisáž výstavy – Betlémská kaple – 

Středa 23. 11. 2016 v 16.30 hod.
– setkání řezbářů 26. 11. a 27. 11. 2016
– setkání krajkářek 3. 12. a 4. 12. 2016
–  uzavření výstavy 3. 1. 2017 v 18.00 h.

Dubová alej Skorkovská
Spolek Zelené srdce ve spolupráci s obcí vás srdečně zve 

na podzimní výsadbu stromů  
(více info na vloženém eko lístku Zeleného srce)

26.11. v 9:30 (sraz u hospody) 
V hlaveneckém remízku budeme si na blízku

Drobné občerstvení zajištěno,  
hrníček, lžíci, rýč a rukavice s sebou.

Ve 12. hod slavnostní vysazení lípy srdčité na hranicích 
hlaveneckého katastru – ku příležitosti 630 let obce Hlavenec.

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Vážení občané, 
většině z nás končí desetiletá platnost občanského průkazu 
16. 2. 2017. V roce 2007 proběhla reforma státní správy, obec 
Hlavenec změnila okres, a tak všichni občané v té době museli 
povinně vyměnit své občanské průkazy.
Po dohodě s Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, oddělením občanských průkazů, byly stanoveny ná-
sledující termíny, kdy si občané Hlavence mohou podat žádost 

o nový občanský průkaz na pracovišti ve Staré Boleslavi, Mari-
ánské náměstí 28, u paní Kateřiny Lávičkové.

Termíny:   25. listopadu 2016,  
2. prosince 2016,  
16. prosince 2016  (vždy pátek)

V těchto dnech vždy od 9.00 do 11.00 nebude nutné se hlásit 
na úřadě do pořadového systému, ale bude možné přednostní 
přijetí.  Původní občanský průkaz je nutné přinést s sebou.

Ing. Jarmila Smotlachová, Starostka obce

 

S b o r  d o b r o v o l n ý c h  h a s i č ů  v  H l a v e n c i  
V á s  z v e  n a  

 
 

 ( 
 
 
 
 

(Hostinec U Jelena) 
  P R O G R A M :  

1. Zahájení, volba komisí 
2. Zpráva výboru SDH o činnosti v roce 2016 
3. Zpráva revizní rady za rok 2016 
4. Návrh plánu činnosti pro rok 2017 
5. Různé, diskuze 
6. Usnesení 
7. Společenské posezení s pohoštěním  

 

Členové SDH Hlavenec mohou  
na místě zaplatit členské 

příspěvky. 

REVIZE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
 12. 12. – 16. 12. 2016 proběhne v Hlavenci  

revize všech hasicích přístrojů. 
Kontakt: Aleš Horčík, tel. č. 725 536 937
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DĚTSKÉ CENTRUM HLAVENEČEK
Ani se tomu nechce věřit, ale tento rok je už čtvrtým rokem 
působení Hlavenečku. I přesto, že se v okolních obcích otevřely 
nové státní školky, nebo další skupiny pro děti, Hlaveneček letos 
navštěvuje 12 dětí. Z toho 9 dětí z Hlavence a 3 z okolních obcí. 

V září nastoupily tři děti do prvních tříd, ve škole se jim daří 
a pro nás je velkou odměnou, že se stále ve volném čase do Hla-
venečku vrací. Ať už v odpoledních hodinách, aby si pohrály se 
svými kamarády, nebo v období školních prázdnin. 

Dobrým vysvědčením pro Hlaveneček je také to, že ho na-
vštěvují již čtyři mladší sourozenci dětí, které s námi Hlaveneček 
otvíraly. A spokojenost dětí a rodičů je pro nás tou nejlepší od-
měnou!

Občas nás v Hlavenečku zamrzí, když zaslechnu nepříliš li-
chotivá slova na adresu školičky. Obvykle to bývá od lidí, kteří 
naši školku nikdy nenavštívili, ani se nezajímali o to, jak to u nás 
vypadá a jaký program dětem nabízíme. Nás to od naší práce 
neodradí, protože ji děláme s láskou a myslím si, že i tak, jak by 
práce s dětmi měla vypadat. 

Ráda bych poděkovala místním lidem a zaměstnancům lesů, 
které potkáváme na našich každodenních procházkách. Jsou 
k dětem vždy laskaví a rozhovory s nimi nám obohacují naše pu-
tování do přírody, za bábou a dědkem, zají-
cem i šnekem (to jsou naše lesní stanoviště).

Strašák školkovné!
Na rozdíl od jiných předškolních zařízení, kte-
ré svůj provoz financují z dotací a příspěvků 
státu, Hlaveneček financuje svůj provoz zce-
la z prostředků vybraných od rodičů. Za tuto 
cenu se snažíme poskytovat odlišný způsob 
péče a aktivity s dětmi. 

Rodiče se však školkovného bát nemusí. 
Vyjdeme vstříc Vašim individuálním požadav-

kům.  Hlaveneček nabízí neomezenou možnost docházkového 
režimu, který si můžete individuálně domluvit podle Vaší po-
třeby. Nejsme však hlídací hodinové centrum, takže minimální 
docházkou by měly být dva dny v týdnu. Děti získají určitou pra-
videlnost a berou školku jako nezbytnou součást svého režimu. 

Protože fungujeme jako školka s celodenním režimem, rodi-
če mají možnost využít štědrého státního příspěvku za umístě-
ní dítěte ve školce. Na základě potvrzení, které Vám vystavíme, 
můžete každý rok žádat o příspěvek formou slevy na dani, kte-
rý činí 9 900 Kč. Pokud využijete služeb našeho mateřského cen-
tra od září do června, stát vám přispěje dvakrát stejnou částkou 
9 900 Kč za rok 2016 i 2017 za každé umístěné dítě. Rádi vám 
poskytneme detailnější informace osobně, neváhejte nás kon-
taktovat, nebo se za námi v Hlavenečku rovnou stavte.

Na závěr bych Vás moc ráda pozvala na naši hlavenečkovou 
vánoční besídku. Ve středu 21. 12. od 17:00 hodin v hostinci 
U Jelena. 

Děti Vám předvedou, jak pracují ve školce, co všechno umí 
a jakým způsobem se učí. Zazpíváme si vánoční koledy, poklábo-
síme u cukroví a možná přijde i Ježíšek. 

Všichni jste srdečně zváni!
Veronika Matulová

Tuky do kanalizace nepatří
V  roce 2012 byla v  obci slavnostně zkolaudována kanaliza-
ce. Myslím, že všichni naši obyvatelé si v tuto chvíli oddechli, 
ubyla jim totiž starost s vypouštěním odpadních vod z jímek 
do lesů či zahrad, v lepším případě s pravidelným objednává-
ním fekálního vozu. Nějak jsme však zapomněli, že i používá-
ní kanalizace má svá pevně daná pravidla  a že některé odpady 
do kanalizační sítě vypouštět nelze. A  to i  přesto, že každý 
vlastník nemovitosti podepsal čestné prohlášení, ve kterém se 
zavázal, že nemá do kanalizace napojeny dešťové vody a  že 
nebude vypouštět tuky z vaření a grilování.
Všichni občané slíbili a jak se říká „ slibem nezarmoutíš“, sku-
tečnost je však jiná. Tuk se stal hlavním nepřítelem při pro-
vozování kanalizace, neboť se jím obalují plováky v čerpacích 
stanicích a  zanášejí se kanalizační roury. A  to s  sebou nese 
potřebu neustálé kontroly, čištění čerpadel a řešení havárií.
Proto Vás všechny prosím o pečlivé dodržování určených pra-
videl, které nám říkají, že tuky z kuchyně do kanalizace roz-
hodně nepatří. Přitom by stačilo tuky z pánví  či talířů setřít 
papírovým ubrouskem a  ten pak vyhodit do směsného ko-
munálního odpadu. Ušetříte tím peníze nejen obci, ale i sami 
sobě. Při nešetrném užívání kanalizace poroste poruchovost 
čerpadel a náklady na jejich opravy nakonec zaplatí každý ob-
čan ve zvýšeném stočném.  

J. Smotlachová

cena: 150 Kč/osobu
kde: V SÁLE RESTAURACE U JELENA
kdy: SOBOTA 10.12.2016 ve 20:00

výuku tanců
taneční vystoupení
prostor k tanci
taneční hudbuMůžete čekat:

Přijďte si s námi trsnout!
Rádi se dobře bavíte?

Rádi tančíte?
TANEČNÍ SMOTLACHA
HLAVENEC

TANEČNÍVÁNOČNÍ PLES
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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

VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
9. 10. 2016  Ester Solčianská
7. 11. 2016  Ema Gavlasová

11. 11. 2016  Nikol Kastnerová

VÝZNAMNÁ JUBILEA V ROCE 2016 
Beránek Josef, Dohnal Václav,  

Kastner František, Kopecký Václav, 
Krumpolcová Marcela, Vaňousek Josef, 

Zatloukalová Nataša

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

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE
Irena Brejchová, Hlavenec 143

OD 1. 1. 2017 PROVOZOVNA LÁZNĚ TOUŠEŇ  
Na Panském 518, tel.: 775 158 344

www.uctobrejchova.cz

I N Z E R C E

KALENDÁŘ AKCÍ LISTOPAD – PROSINEC 2016
(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

LISTOPAD
čtvrtek 24. 11.   19.00 Veřejné zasedání zastupitelstva
pátek 25. 11. 19.30 Cestovatelský Hlavenec – beseda 

a promítání s polárníkem Václavem 
Sůrou – „Mongolsko – Zamrzlý ráj“

sobota 26. 11.  9.30 V hlaveneckém remízku budeme si 
na blízku – sraz u hospody (výsadba 
stromů – rýč, rukavice, lžíci 
a hrníček s sebou)

sobota 26. 11.   16.00 Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. Program: adventní 
setkání dospělých a dětí, koledy, 
„Hlavenecké zvonečky“
PROSINEC

pátek 2. 12. 19.00 Valná hromada Sboru 
dobrovolných hasičů Hlavenec

sobota 3. 12. 14.00 Mikulášská nadílka
pátek 9. 12. 15.15 Vypouštění balónků s přáním 

k Ježíškovi (výdej balónků od 14.30 
u pomníku Karla VI.)

středa 21. 12. 17.00 Vánoční besídka Mateřského centra 
Hlaveneček

sobota 26.12. 10.00 Štěpánské koulení zelí  
(turisticko-kulinářský výlet)
PLESY 2017

Sobota 14. 1. 20.00 Hasičský ples
Sobota 25. 2.  20.00 Květinkový ples

Nohejbal

2. Liga - MUŽI A
V sezóně 2016 naše „Áčko“ potvrdilo, že právem do druhé ligy patří. I přes ne příliš 
excelentní začátek se mu v druhé polovině podařilo zabodovat a umístit se v ta-
bulce na 6. místě s jednobodovou ztrátou na 4.–5. místě.

Okresní přebor – MUŽI B a C
V okresním přeboru 1. třídy kluci hrající za B skončili na 6.–7. místě
Družstvo C, ve kterém nastupují i naši žáci (aby se tzv. otrkali), získalo v okresním 
přeboru 2. třídy 8. místo.

Žáci
Letos naši žáčci obsadili krásné 2. místo v krajských přeborech, kde na šesti tur-
najích pokaždé stáli na stupních vítězů. Dále se také pravidelně účastníme Mist-
rovství České Republiky. Na MČR starších žáků v singlech v  Hronově (Náchod) sice 
Pája Sváčina nepostoupil ze skupiny, ale zkušenosti, které posbíral, jsou k neza-
placení. Kluci se ještě chystají na MČR starších žáků dvojic v Nymburce.
Klukům přejeme hodně dalších úspěchů a hlavně – NOHU VEJŠ… :-)

Shorin-ryu Shubukan Uema karatedó dójo

Skvělých úspěchů dosahují Kvapilovci v tomto odvětví bojového umění. Jak Luďa 
st. prozradil, jedná se o tradiční Okinawské obranné karate, které patří k jedné 
z nejstarších karate rodin Uema. Od toho je odvozen název Shorin-ryu Shubukan 
Uema karatedó dójo. Ryu je původní název Okinawských ostrovů, dójo je název 
prostoru kde se trénuje.
Na Mistrovství ČR se Luďova vnoučata Martin Skypala a Natálka Homzová skvěle 
umístila. Martin na 2. místě a Natálka na 3. místě. Martin je držitelem zeleného 
pásu – 2. kyu a Natálka oranžového – 5. kyu. Dětem moc gratulujeme a držíme 
palce do dalších soutěží. Ovšem do křížku se určitě nepouštějte se samotným 
Luďkem. Na MČR se utkal s pozdějším mistrem ČR, kdy mu ve třetím kole pod-
lehl. Je držitelem černého pásu – 1. dan Luděk má náš velký obdiv (o něco větší 
ovšem paní Kvapilová).

Moštárna
Ve Staré Boleslavi, Třebízského 1456,  
tel: 603809640
nabízí k prodeji jablečný mošt
Úterý od 15–17 hod
Sobota od 9–11 hod
Ceny za láhev 0,7 l:
Člen ZS Stará Boleslav  ....  11 Kč při dodání prázdných lahví
Nečlen  ...........................  15 Kč při dodání prázdných lahví
Nečlen  ...........................  20 Kč bez dodání lahví
(lahve se odebírají pouze moštové – dříve minerálkové, čistě vymyté)

Upozornění
Ve středu 7. 12. 2016 a 14. 12. 2016 bude Obecní úřad 
v Hlavenci z důvodu dovolené uzavřen. V případě 
potřeby se obracejte na zastupitele JUDr. Jaroslava 
Čurdu nebo na účetní obce Jaroslavu Trpišovskou. 
 Děkujeme za pochopení.

mailto:obec.hlavenec@hlavenec.cz
tel:603809640
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Halloween party  
a Dýňování

Poslední říjnovou sobotu jsme se 
po obědě sešli společně s dětmi, 
abychom ozdobili dýně, které teď 
zdobí nejen schody k hospůdce naší 
střediskové, ale i okna a zídky na-
šich domovů. 
Především děti byly ze zdobení 
nadšené a většina zvládla vyřezat 
2–3 dýně. Klobouk dolů, jsou to ši-
kulové.
V pozdním odpoledni se pak děti 
sešly opět, tentokrát v přestrojení 
za upíry a čarodějnice ve strašidel-
ně vyzdobeném sále, kde pro ně 
byly připraveny soutěže v hallo-
weenském duchu. 
Děti pak ve večerních hodinách vy-
střídali dospělí, kteří si užili straši-
delnou párty do pozdních nočních 
hodin.
Obrovská pochvala patří organi-
zátorům celého dne – MARKÉTĚ 
BERANOVÉ, MONICE VLČKO-
VÉ a VOJTĚCHŮM NOVÁČKOVI 
A KLIMENTOVI.
P.S. Jen je škoda, že si tuto skvělou 
podzimní akci nechali „Hlavenečá-
ci“ ujít.

Mirka Beranová 

Štěpánské	koulení	zelí	

 Sraz je v pondělí 26. 12. 2016 v 10.00 hodin 
v Hlavenci u dolního křížku • s tartovné 50 Kč 

na osobu • výběr trasy bude proveden v závislosti 
na počasí • pohoštění obvyklou formou • 

dobrou náladu s sebou!

Bratrstvo Kobylí hlavy vás zve na tradiční 
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    Milí sousedé, pojďme společně zahájit advent! 
               Sejdeme se po šestnácté hodině odpolední v hostinci U Jelena.  

Stejně jako v loňském roce si společně s dětmi zazpíváme vánoční koledy, 
posilníme se šálkem svařeného vína a první adventní neděli odzvoníme 
Hlaveneckými zvonečky. Nezapomeňte ozdobu na stromeček! 
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
26. listopadu 2016 od 16:00 

 
 

26. listopadu 2016 od 16:00 

S B O R  D O B R O V O L N Ý C H  H A S I Č Ů  
V  H L A V E N C I  V Á S  Z V E  N A  

 

H A S I Č S K Ý  
P L E S  
 

sobota 
14.1.2017 ve 20.00  
 

  H R A J E  S K U P I N A  IMPULZ BO H A T Á  T O M B O L A   
 

  H L A V E N E C   H O S T I N E C  U  J E L E N A     
 

  V S T U P N É:  150,- K Č   
 

   PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 4.1. a 11.1.2017  
    vždy 18.00 – 20.00 v hostinci U Jelena 


