
HLAVENECKÝ OBČASNÍK 1

 

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 2017 
3. Zpráva revizní rady za rok 2017 
4. Návrh plánu činnosti pro rok 2018 
5. Různé, diskuze 
6. Usnesení 
7. Společenské posezení s pohoštěním  

 
Členové SDH Hlavenec  

mohou na místě zaplatit  
členské příspěvky. 

Požár motorestu Koliba 
4 Kameny
Sobotní rozsáhlý požár motorestu Koli-
ba 4 kameny zaměstnal nejen všechny 
složky hasičského záchranného systému 
z  okolí, ale i  hlavenecké hasiče a  další 
ochotné dobrovolníky z  naší obce. Ale 
stejně jako při každé příležitosti, když se 
tzv. „něco děje“, i tentokrát se najednou 
vyrojilo množství domněnek, pochyb-
ností a  skutečně pravdivých informací, 
jak se to všechno stalo. Proto Vám před-
kládáme oficiální tiskovou zprávu Ha-
sičského záchranného sboru ve Středo-
českém kraji o průběhu celé události. Na 
adrese http://www.hzscr.cz/clanek/roz-
sahly-pozar-motorestu-na-d10-likvido-
van-ve-zvlastnim-stupni.aspx je možné 
zhlédnout fotografie ze zásahu hasičů. 

(Pokračování na straně 3)

Vážení spoluobčané,
slova úvodníku pro každé vydání Hlaveneckého občasníku si v hlavě rovnám 
většinou již dlouho dopředu, zvláště když jde o číslo v daném roce poslední, číslo 
vánočně sváteční. Snažím se myslet jen na to hezké a příjemné, co nás v uplynu-
lém roce potkalo, co jsme společnými silami připravili a vytvořili. Ráda přemýš-
lím o dětech, které se nám narodily, které vychováváme a vkládáme do nich své 
velké naděje a nenaplněné sny, na které hubujeme a zapomínáme, že jsou stejné, 
jako jsme bývali my. Vzpomínám i na všechny kamarády a známé, kteří nás během 
tohoto roku opustili, a nedokážu zabránit slzám, aby se mi nedraly do očí. 
Srdce se mi svírá, i když si vzpomenu na sobotní požár koliby, tak rozsáhlou zkázu 
jsem snad ještě nikdy neviděla. Buďme šťastní, že se při tak obrovském počtu zasahujících 
hasičů nikomu nic nestalo, nikdo nebyl popálen či jinak zraněn. Vše ostatní se časem dá opravit 
či vystavět, zdraví či život se však vrátit nedá.
Radost mě zaplavuje, když si uvědomím, jak velkou solidaritu mezi hasiči a dalšími dobro-
volníky z Hlavence tento požár vyvolal. Někdo z nich mi řekl: „Bylo to stejné, jako když se 
hledal malý Šimon.“ V tu chvíli jsem byla na svoje občany pyšná a záměrně říkám na svoje 
občany, protože mě velmi těší, být starostkou v obci, kde to s lidmi ještě není tak špatné a kde 
se za sebe občané dokážou postavit. Opravdu upřímně děkuji všem, hasičům i nehasičům, že-
nám i mužům, kteří nezůstali lhostejní a plně se zapojili do sobotní akce.
Do Vánoc budeme mít ještě mnoho příležitostí ke společným setkáním, čeká nás advent, který bude 
plný vánočních koncertů, besídek či jiných společenských akcí. Jistě si najdeme chvilku k vzájem-
nému podání ruky a upřímnému přání. Přesto mi dovolte, abych Vám popřála s malým předstihem.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem radostné a poklidné vánoční svátky, do nového roku 2018 pevné zdraví, 
pohodu a radost v kruhu Vašich rodin a přátel. Nemysleme prosím jen na nové televize a mobilní telefony, ale zkusme 
si obyčejně říct, že je nám všem spolu dobře. 

Vaše starostka Jarmila Smotlachová
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OBECNÍ KRONIKA VYPRÁVÍ 
aneb Čtyři roky 

se sedmičkou na konci
3. pokračování

2007
• 18. 1. řádila v  Hlavenci silná vichřice. 

Poděkování patří hasičům Petru Ra-
banovi, Josefu Blahnovi ml., Miroslavu 
Kerplovi a Aleši Horčíkovi za pomoc při 
opravách poškozených střech.

• Orkán Kirill zpustošil v  lednu 2007 
mnoho českých lesů. V  lesích v  oko-
lí Hlavence vyvrátil smrky a  borovice 
v množství 1 250 m3. V dubnu způsobi-
ly časté a vydatné deště vzestup hladi-
ny Labe na úroveň dvacetileté vody.

• Skupina Květinky, kterou založilo de-
set žen, uspořádala 1. Květinkový ples 
a Folklórní sdružení Hubertus pořádalo 
5. Pyžamový ples. 

• V  dubnu 2007 uplynulo 80 let od za-
ložení ženského a žákovského odboru 
Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci.

• Sobota 17. 11. patřila hlavně ženám při 
5. ročníku akce Den pro zdraví, pohodu 
a dobrou náladu.
Výtěžek z  této a  dalších akcí činil 
17 000 Kč. Celou částku věnovalo Folk-
lórní sdružení Hubertus na zakoupení 
tkalcovského stavu pro Ústav sociální 
péče v Brandýse nad Labem.

• Hostinec U  Jelena má nová okna. Na 
tuto rekonstrukci získala obec dotaci 
ve výši 121 000 Kč

• Po rekonstrukci prostor obecního úřa-
du byla 22. března slavnostně otevřena 
obecní knihovna.
Povinnost zřídit knihovnu byla obcím 
stanovena již zákonem z roku 1919. 

• 17. 4. při lesním požáru za nohejbalo-
vým hřištěm (Vrtiland) zasahovaly tři 
hasičské cisterny.
Další požár vypukl během hlavenecké 
pouti 18. 8. Tentokrát vzplál stoh slá-
my. Zvuk sirén přijíždějících hasičských 
vozů ze Sudova Hlavna, Sojovic a Staré 
Boleslavi se mísil s hudbou kapely Pří-
voranka.

• V  září 2007 byl založen Myslivecký  – 
přírodovědný kroužek pro děti.

• 10. 11. se 50 dobrovolníků zúčastnilo 
výsadby 39 stromů. Každý strom má 
svého „adoptivního rodiče“. Vysázeny 
byly oskeruše, třešeň ptačka a dva dru-
hy javorů.

• Hlavenec se poprvé zúčastnil celostát-
ní soutěže Vesnice roku, a  hned slavil 
úspěch. Za společenský život získal 
ocenění Modrá stuha.

• Na konci roku 2007 žilo v České repub-
lice 10  381  130 obyvatel. Narodilo se 
144 600 dětí, což je nejvíce dětí od roku 
1993. V roce 2007 se v Hlavenci narodi-
lo 9 malých občánků.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Milí sousedé, pojďme společně zahájit advent! 
           Sejdeme se po šestnácté hodině odpolední v hostinci U Jelena.  

Těšit se můžeme na živý betlém, advent zahájí naše děti Vánoční hrou o 
Ježíškovi. Následně, již tradičně na návsi před kapličkou, slavnostně 
rozsvítíme náš vánoční strom. 

Nezapomeňte ozdobu na stromeček! 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
26. listopadu 2016 od 16:00 

 
 

3. prosince 2017 od 16:00 

Štěpánské	koulení	zelí	

	sraz		je	v	úterý		26.12.2017		v		10,00	hodin		v		Hlavenci	u	dolního	křížku	
startovné		50,-	Kč	na	osobu	
pohoštění	obvyklou	formou	

dobrou	náladu	s	sebou	
výběr	trasy	bude	proveden	v	závislosti	na	počasí	

Bratrstvo Kobylí hlavy vás zve na tradiční 

Vás zve na 

HLAVENEC – HOSTINEC U JELENA 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI 
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Změny v jízdních řádech autobusů
Od neděle 10. 12. 2017 dochází ke změně jízdního řádu autobusových linek PID. Linka 670 (do Hlavence) má posunutý odpole-
dní školní spoj z Brandýsa. K tomuto posunu došlo na základě žádosti rodičů žáků dojíždějících do škol v Brandýse. Dětem se 
nedařilo tento spoj v původním čase stihnout jen o několik minut a musely čekat na další.

1 3 5 7 2 4 6 8 10 12 14 Graf.: T1783
X X X X X X X X X X X Chron.: 1

H ba ba Hbc Zast.: 1828/2 
14:00 2 Šabl.: ROPID|B5L|2směry|7|S
14:03 2 B  7:33
14:05  x 3   7:31
14:06  x 3   7:30

  4:40   6:42 A14:10 A16:38 3   7:28 14:37 14:50 15:17 17:17 19:27 23:00
  4:41   6:43 14:11 16:39 3   7:26 14:36 14:49 15:16 17:16 19:26 22:59
  4:46   6:48 14:16 16:44  x 4   7:22 14:32 14:45 15:12 17:12 19:22 22:55
  4:49   6:51 14:19 16:47 4   7:20 14:30 14:43 15:10 17:10 19:20 22:53

B  4:52 B  6:54 14:22 K 4 K 14:27 14:40 15:07 K K 22:50
K 16:50 4   7:15 K K 17:07 19:17

14:24 K 4 K 14:25 14:38 K K
16:55 5   7:08 17:02 19:12

x  na znamení
X  jede v pracovních dnech
H  Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

ba  nejede od 23.12. do 2.1., 2.2., 29.3., od 2.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.
bc  jede od 23.12. do 2.1., 2.2., 29.3., od 2.7. do 31.8., 29.10. a 30.10.

A  spoj 5 vyčká v zastávce Brandýs n.L.-St.Boleslav, Aut.st. příjezdu spoje linky PID 367 od Prahy max. 10 minut
A  spoj 7 vyčká v zastávce Brandýs n.L.-St.Boleslav, Aut.st. příjezdu spojů linek PID 367 a 379 od Prahy max. 10 minut
B  na spoj 1 a 3 navazuje v zastávce Kostelní Hlavno, U Kostela spoj linky PID 669 směr Brandýs n.L.-St.Boleslav
B  na spoj 2 navazuje v zastávce Brandýs n.L.-St.Bol., Nám. spoj linky PID 478 směr Brandýs n.L.-St.Boleslav, Rychta
x  zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

281670 Brandýs n.L.-St. Boleslav - Sudovo Hlavno/Mečeříž Platnost:

670 Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s.
U Přístavu 811/8,250 01 Brandýs n/L.-St.Boleslav, tel. 326 911 954

Soft. CHAPS spol. s r.o.

od 10.12.2017

BRANDÝS N.L.-ST.BOL.,NÁDR. x
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám.
Brandýs n.L.-St.Bol.,Most
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Brány
Brandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.
Brandýs n.L.-St.Bol.,Sídliště
Hlavenec,U 4 kamenů křiž.
Hlavenec
Kostelní Hlavno,U Kostela
Kostelní Hlavno,U Pomníku
SUDOVO HLAVNO
MEČEŘÍŽ

Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

tarifní pásmo

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Doplňkový prodej jízdenek bez přirážky u řidiče.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2018
Obecní zastupitelstvo nemění pro rok 2018 výši místního po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (takto zní 
přesný název). I když obec každoročně na tuto službu doplácí 
částkou cca 300 Kč na každého občana, jsme rádi, že se v obci 
daří propagovat třídění odpadu, a tudíž nechceme poplatky na-
vyšovat. Je však možné, že se v budoucnu s ohledem k velmi 
rychle narůstajícímu množství všech odpadů obecní zastupitel-
stvo nevyhne navýšení tohoto poplatku.

500 Kč za každého trvale žijícího občana v obci
500 Kč poplatek za rekreační objekt
Poplatky je nutné zaplatit nejpozději do konce března 2018 v ho-
tovosti v kanceláři obecního úřadu či bankovním převodem na 
účet č. 487917389/0800 s uvedením čísla popisného.
Známku na sběrnou nádobu je nutné vyzvednout osobně.
Poplatky se platí dle: OZV č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

J. Smotlachová

Rozsáhlý požár motorestu na D10 likvidován ve zvláštním stupni!
Oficiální tisková zpráva Hasičského záchranného sboru ve Středočeském kraji

Informaci o požáru motorestu u Čtyř kamenů přijalo Krajské ope-
rační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Stře-
dočeského kraje v sobotu 18. listopadu v 10:46 hodin. 
Už z prvotního ohlášení bylo zřejmé, že jde o požár většího roz-
sahu, proto operační důstojník k události vyslal všechny jednotky 
z druhého stupně požárního poplachu.
Pět minut před jedenáctou hodinou byla na místě první jednotka, 
která potvrdila, že požár zasáhl střechu celodřevěné koliby a po-
stupně nabírá na intenzitě. Vzhledem k tomu, že sousední objekt, 
který byl vzdálen asi třicet metrů, byla benzínová čerpací stanice, 
byl vyhlášen třetí poplachový stupeň.
Hasiči nejprve zasahovali ze země pomocí několika C proudů. 
Po dojezdu výškové techniky byl zásah prováděn i s  její pomocí. 
Protože na místě byl velký nedostatek hasící látky, vyhlásil velitel 
zásahu zvláštní stupeň a k požáru postupně dorazilo kolem čty-
řiceti jednotek. Kromě středočeských profesionálních, dobrovol-
ných a  podnikových hasičů vyjely na místo v  rámci mezikrajské 
výpomoci také jednotky HZS hlavního města Prahy se zařízením 
COBRA, které dokáže pomocí vodního paprsku a abraziva proříz-
nout většinu stavebních konstrukcí.
Na zdolání živlu byl na žádost velitele zásahu vyslán také vrtulník 
s bambi vakem, který provedl tři vysoce efektivní shozy. Kvůli nut-
nosti kyvadlového dovozu velkého množství vody byla z důvodu 

bezpečnosti provozu uzavřena dálnice D10 mezi křižovatkami na 
21. a  17. kilometru ve směru do Prahy. Ze Záchranného útvaru 
HZS ČR ve Zbirohu dorazil na pomoc také univerzální dokončovací 
stroj na podvozku Tatra 815-7.
Hasičům se i přes veškerou snahu nedařilo dostat požár celodře-
věné konstrukce pod kontrolu a lokalizace byla na operační stře-
disko ohlášena až krátce před devatenáctou hodinou. Poté začal 
velitel zásahu s  redukcí zasahujících jednotek, přičemž přes noc 
bylo na místě ponecháno už jen několik jednotek, které až do ran-
ních hodin požářiště kontrolovaly a dohašovaly skrytá ohniska.
Ještě do půlnoci byl postupně poplachový stupeň snížen až na nejniž-
ší první a zároveň byla ukončena činnost posilového čerpacího stano-
viště v nedaleké obci Hlavenec. Vedení této obce po dobu zásahu také 
výrazně pomáhalo při zajišťování stravy a pití pro zasahující hasiče.
V neděli dopoledne se na místě sešli vyšetřovatelé HZS Středočes-
kého kraje s kriminální policií k objasnění vzniku příčiny požáru. 
Podle závěrů kontrolní prohlídky bylo příčinou vznícení sazí v ko-
mínovém tělese.
Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na přibližně 30 milionů ko-
run. Celá událost se obešla bez zranění civilních osob i zasahují-
cích hasičů.

nprap. Petr Svoboda
oddělení IZS, HZS Středočeského kraje



HLAVENECKÝ OBČASNÍK

HLAVENECKÝ OBČASNÍK 4

Vydává obec Hlavenec v nákladu 160 ks, pod registračním číslem MK ČR E177 17

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

NOVÍ OBČÁNCI
Letos přibyli do obce jen dva kluci

Filip Belza 16. 6. 2017 (3,55 kg 51 cm)
Filip Poustecký 20. 11. 2017 (3,58 kg 51 cm)

Chlapcům přejeme krásné dětství, pevné 
zdraví a radost ze života. Jejich rodičům pak 

vzájemnou lásku a trpělivost.

KALENDÁŘ AKCÍ PROSINEC 2017 
A PROGRAM PLESŮ NA ROK 2018

(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

PROSINEC

pátek 1. 12. 19.00 Valná hromada SDH Hlavenec

sobota 2. 12. 14.30 Mikulášská nadílka pro děti 
do 13ti let

neděle 3. 12. 16.00 Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu

úterý 13.12. 17.00 Vánoční besídka – 
MC Hlaveneček

sobota 16.12. 18.00 Vánoční koncert s Rubin 
Quartetem (swingové 
a muzikálové melodie)

pátek 22.12. 19.30 Vánoční taneční ples

sobota 26. 12. 10.00 Štěpánské koulení zelí 
(turisticko-kulinářský výšlap 
do okolí Hlavence)

PLESY 2018

LEDEN

sobota 13. 1. 20.00 Hasičský ples (hraje skupina 
Impulz)

ÚNOR

pátek 9. 2. 20.00 Farní ples 

pátek 16. 2. 20.00 Myslivecký ples (hraje skupina 
Koloseum)

sobota 24. 2. 20.00 Květinkový ples (hraje skupina 
Koloseum)

BŘEZEN

pátek 16. 3. 20.00 Rybářský ples (hraje skupina 
Koloseum)

Sál hostince U Jelena – sobota 16. 12. 2017 v 18 hodin.

Obec Hlavenec 
vás zve na adventní koncert

Vstupné dobrovolné
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