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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE HLAVENEC

Vážení spoluobčané,
tradiční úvodní slovo pro toto číslo Hlaveneckého občasníku píšu ještě v době před Volbami do obecních zastupitelstev, 
zatímco vy již tyto řádky čtete po zmíněných volbách. S ohledem na skutečnost, že byla v Hlavenci podána jen jedna kan-
didátní listina Sdružení nezávislých kandidátů Hlavenec, pevně věřím, že volby dopadnou v obci dobře a že vy voliči dáte 
nám budoucím zastupitelům do dalšího čtyřletého období důvěru.

Složení kandidátů na kandidátní listině se mírně pozměnilo, a tak využívám této možnosti, abych poděkovala za práci 
těm zastupitelům, kteří se rozhodli do dalšího volebního období nekandidovat. Poděkování patří panu Milanu Krumpolcovi, 
který v hlaveneckém zastupitelstvu poctivě odpracoval jedno volební období a který se aktivně zapojoval do života v obci. 
Doufám, že i přes ukončení své politické činnosti zůstane aktivním občanem obce.

Zvláštní poděkování bych ráda věnovala panu Vladimíru Blechovi, ten strávil v obecním zastupitelstvu neuvěřitelných 
24 let, jak ve funkci místostarosty, tak i ve funkci starosty obce. Stál u zlomových rozhodnutí, jako byla rekonstrukce budovy 
bývalé obecní školy na bytový dům pro mladé lidi, náročné budování kanalizace a vodovodu, opravy komunikací a chodníků 
po celé obci, ale i účast v soutěži Vesnice roku a její vyvrcholení vítězstvím Hlavence v roce 2011. Svou prací a účastí pod-
poroval nespočet kulturních akcí, dlouhá léta byl aktivním tanečníkem Folklórního sdružení Hubertus. Vláďo, děkujeme za 
vše, co jsi pro obec vykonal, a doufáme, že se s tebou budeme i nadále v Hlavenci potkávat.

Vážení občané, 28. října 2018 si připomeneme významné výročí 100 let Československé republiky. Oslavy tohoto státního 
jubilea proběhnou po celé zemi a důstojně se k nim připojí i naše obec. Srdečně Vás jménem obecního zastupitelstva zvu na 
slavnost, která se uskuteční ve dvou dnech 27. 10. a 28. 10. 2018, a těším se na společné setkání.

Jarmila Smotlachová

Program: 
sobota  27. 10. 2018 v 15.00 

 

 
 

 

 
 

 
 

OBEC HLAVENEC

VE SPOLUPRÁCI S HISTORICKOU  

VÁS ZVE NA

OSLAVY 100 LET  
ČESKOSLOVENSKÉ  

REPUBLIKY
1918 - 2018

Nová zelená úsporám nabídne dotace 
na zateplení svépomocí, výměnu kamen 
i kompletní vyřízení přes internet 
Doslova revoluční nabídku přichystalo Ministerstvo 

životního prostředí spolu se Státním fondem život-

ního prostředí ČR majitelům a stavitelům rodinných 

domů. Od 15. října mohou získat dotace z programu 

Nová zelená úsporám také na úsporné rekonstrukce 

domů realizované svépomocí, venkovní stínicí tech-

niku, stavbu domu v  nízkoenergetickém standardu 

nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení. 

Balíček podzimních novinek přinese ještě více pod-

porovaných opatření, pro větší okruh žadatelů i jed-

nodušší cestu k získání dotace.

„Na příspěvek na zateplení obvodových či vnitřních stěn 
domu a výměnu oken či dveří nyní dosáhnou i ti majitelé, 
kteří chtějí rekonstrukci svého domu provést svépomocí, 
samozřejmě vždy pod odborným technickým dozorem. 
V  takovém případě budou moci mezi způsobilé výdaje 
zahrnout faktury za materiál či zápůjčku nářadí, ale i zmi-
ňovaný technický dozor. Rozhodné datum pro uznání vý-
dajů je stanoveno na 1. září 2018. Rekonstrukce svépomocí 
jsme do programu zahrnuli ze dvou důvodů. Jednak kvůli 
aktuálnímu nedostatku stavebních fi rem na trhu, ale také 
a  to především, abychom zkvalitnili rekonstrukce u  těch, 
kteří by tak i  tak zateplovali svépomocí,“ upřesňuje jednu 
ze zásadních změn programu ministr životního prostředí 
Richard Brabec. Dotace na zateplení, výměnu oken a dveří 
může přitom uhradit až 50 procent způsobilých výdajů.

Zdroj: www.novazelenausporam.cz



HLAVENECKÝ OBČASNÍK

HLAVENECKÝ OBČASNÍK 2

To jsem z toho jelen!
Vaše názory, nápady, reklamy…

Tato rubrika je určena všem, kteří chtějí sdělit nějaký svůj 
názor nebo nápad ostatním. Osmělte se a pište 

Já mám vlastní mističku, taštičku, košíček prosím…

V  hlaveneckém obchodě, ale i  v  potravinách Bento 
ve Staré Boleslavi u Trusku, můžete nakoupit krájené 
uzeniny, sýry ale i  vážené lahůdky do vlastní nádoby. 
Hurááá… další ušetřené igeliťáky za nákup. Prodavačky 
jsou v pohodě, nemají s tím problém. 
Od letoška nebyly k mání igelitové pytlíky v zelenino-
vém obchodě Farmy Smotlacha. Od letošní sezóny je 
zde možno nakupovat pouze do papírových recyklo-
vaných sáčků nebo vlastních tašek, košíků, bedýnek… 
Jen víc takových osvícených obchodníků.

Ája Vrtišková

H

PODZIMNÍ VÝSADBA
V hlaveneckém remízku budeme si na blízku

Spolek Zelené srdce srdečně zve všechny 
nadšence sázení stromů v krajině na 
podzimní sázení. Jak jinak oslavit stoleté 
výročí naší krásné země než výsadbou 
stromů. A kde to bude tentokrát? Dosadba 
sadu u hájenky neboli Na skalce. Mnozí 
si určitě vzpomenou, jak jsme před lety 
již v sadu sázeli. Některé stromy se ujaly, 
některé budeme muset nahradit, ošetřit, 
ukotvit. Sázet budeme ovocné stromky 
a to především třešně, hrušně a ořešáky. 
Akce se koná za každého počasí (opravdu 
za každého )
v sobotu 10. listopadu 2018.
Sraz u hospody v 10 hod.

Drobné občerstvení zajištěno. S sebou rýč, rukavice, hrníček 
a dobrou náladu. Těšíme se na Vás 

Jako když hrách na stěnu hází 
Milí čtenáři Hlaveneckého občasníku! Je 
několik přísloví, která mají obdobný vý-
znam, ale v podstatě vypovídají o tom, že 
vše je zbytečné, nic se nedá napravit a že 
jeden druhého vůbec neposlouchá. 

Ve smyslu tohoto přísloví mi dovol-
te, abych se mohl vyjádřit k nepořádku 
kolem kontejnerů na tříděný odpad, kte-
rý je ve vsi v poslední době vidět a roz-
hodně Hlavenci nedělá dobrou vizitku. 
Někteří občané si nejspíše myslí, že stání 
kolem kontejnerů je takovým malým 
sběrným dvorem a jsou zde schopni od-
ložit cokoliv, co už doma nepotřebují. 
Případně pokud je kontejner plný, ne-
chají odpad klidně na ulici. „Hlavně, že 
jsem se toho zbavil!“ 

Máme za sebou extrémně horké léto 
a  tomu odpovídala spotřeba nápojů jak 
v  plastu, tak sklu. Proto se mohlo stát 
a  skutečně tomu tak letos opakovaně 
bylo, že se kontejner přeplnil. To ale pře-
ce nemůže znamenat, že se zbavím své-
ho odpadu tím, že ho vyhodím na ulici. 
Sám sebe se ptám: „Fakt ještě bydlím ve 
vesnici, které byl udělen titul Vesnice 
Středočeského kraje roku 2011?“ No, ně-
kdy pochybuji. 

Vrchol drzosti, a  nebojím se napsat, 
i blbosti neznámého výtečníka byl doko-
nán letos 23. srpna v odpoledních hodi-
nách, kdy se před kontejnery na silnici 
ve spodní části obce objevil pytel s odpa-
dem. Skutečně nechápu drzost vyhodit 
svůj bordel před domem s nejlépe upra-

veným veřejným prostranstvím v  Hla-
venci, o které se pečlivě stará pan Václav 
Nypl. Všichni dobře víme, o čem mluvím. 
Také musím zmínit to, že Vašek kolem 
těch „konťáků“ pravidelně uklízí, i  když 
to ani zdaleka není jeho povinnost. 

V minulosti jsem tam kladivem v ko-
lečku po někom rozbíjel skleněné vázy 
a  okenní tabule, které logicky nemoh-
ly projít kruhovým otvorem pro lahve. 
Několikrát uklízela paní starostka, která 
v únorovém vydání tohoto plátku upo-
zorňovala na nepořádek kolem kontej-
nerů u kalu. Nefňukám a nestěžuji si, že 
zastupitelé uklízejí po nepořádných spo-
luobčanech, jen mi to připadá, jako když 
hrách na stěnu hází. 

Ten bordel na přiloženém snímku 
23.8. v  podvečer tentokrát uklidil Vác-
lav Dohnal. Jak ho znám, tak mu už asi 
„bouchly saze“. Prostě to naložil do své-
ho auta a odvezl o pár stovek metrů dál 
do volných kontejnerů ve středu obce. 
Jednoduché, že? Poděkování patří obě-
ma jmenovaným Václavům. 

Další věc, kterou nechápu, je bezo-
hledné parkování aut na chodníku, kte-
rý byl dokončen v rámci tzv. II. etapy. Je 
to chodník od Kvapilů až k novostavbě 
paní Přikrylové. Jak známo, chodník je 
od toho, aby sloužil chodcům k  jejich 
pohybu podle silnice a ne na parkování 
aut. Ten, kdo tam zastaví, tak chodník 
jednak ničí, neboť dlažba je navržena 
jako pochozí a  slalom s  kočárkem, in-

validním vozíkem, či berlemi mezi auty 
z  chodníku do silnice není zrovna tou 
nejbezpečnější disciplínou. V  současné 
době se pracuje na povolovacím řízení 
pro III. etapu, kdy chodník bude pokra-
čovat od kapličky na konec obce. 

Vážení Hlavenečáci, počítám s  tím, 
že po přečtení tohoto příspěvku od ně-
koho dostanu nálepku „zlého muže“, ale 
je mi to srdečně jedno! Pokud se přece 
jen v někom hne svědomí, a ve výše uve-
deném článku se pozná, tak jsem svůj cíl 
splnil. 

Krásný podzim Všem přeje 
Jaroslav Čurda, místostarosta obce. 
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OBECNÍ KRONIKA VYPRÁVÍ 
aneb Roky s osmičkou na konci

1968
• Začátkem ledna napadlo v Hlavenci 25 cm sněhu. Tep-

loty v noci dosahovaly až - 20°C, přes den -10°C. Půda 
zamrzla až do hloubky 40 cm. V dubnu i květnu dosáhla 
teplota i +35°C.

• Letos se konečně vzchopila naše mládež a založila tělo-
výchovný odbor „Sokol“, který zanikl v minulých letech. 
Cvičí se v  tělocvičně hlavenecké školy, která musí být 
nově vybavena cvičebním nářadím. Původní vybavení 
tělocvičny zmizelo po uzavření školy v roce 1962. TJ So-
kol pořádal i  letošní Máje. Bohužel počáteční nadšení 
mládeže opadlo, v  Hlavenci se nenašel nikdo z  býva-
lých aktivních členů, který by se mládeži věnoval, a tak 
TJ Sokol v Hlavenci opět zanikl.

• Výbor Československého svazu žen (ČSŽ) uspořádal 
v hostinci u Doudů oslavu Mezinárodního dne žen.

• V  naší republice nastal obrodný proces, komunisté 
(KSČ) se snažili o  očistu své strany od živlů nespoleh-
livých a  chybujících ve svých funkcích. Byla tu snaha 
o  zřízení státu čistě socialistického a  demokratického, 
o těsnější součinnost Čechů se Slováky. Všude žádáno: 
staří pryč a na jejich místa mladí a průbojní! Preziden-
tem Československa se stal armádní generál Ludvík 
Svoboda

• 5. 6. 1968 byl spáchán atentát na Roberta Kennedy-
ho – kandidáta na prezidenta USA. Poznámka: Toto je 
poslední zpráva na straně 82 hlavenecké kroniky, která 
dále pokračuje až na straně 85. Strany 83-84 jsou vytr-
žené.

• Obecní knihovna zahálí, nenašel se žádný nový kroni-
kář a  ani dobrovolník, který by vykonával funkci kni-
hovníka 1 hodinu týdně! 

• MNV koupil od Václava Silného schátralý domek č. 9 za 
10 000 Kč. Na jeho místě bude postavena nová veřejná 
prodejna Jednoty. 

• Počet obyvatel v Hlavenci je 290.

1978
• Ve spodní části obce, v lese zvaném Urbaňák, bylo zří-

zeno hřiště, na kterém trénují členové Klubu nohejba-
listů. Nohejbal se začal hrát v Hlavenci od roku 1960. 

• 2. března 2018 vzlétl do vesmíru první československý 
kosmonaut Vladimír Remek v lodi Sojuz jako člen mezi-
národní posádky.

• 31. 12. vystoupala rtuť teploměru na +12°C, odpoledne 
začalo silně sněžit. Po půlnoci způsobil příchod arktické 
vlny výrazný pokles pokles teplot na -18°C. Tento tep-
lotní rozdíl až 30°C za 24 hodin zanechal veliké přírodní 
škody.

1988
• V katastru Hlavence vypukl lesní požár, při jeho likvida-

ci zasahovalo 20 našich požárníků.
• 21. srpna se na Václavském náměstí v Praze sešly tisíce 

lidí, aby odsoudili komunistický režim. 10. 12. se proti 
komunistickém režimu konala první úředně povolená 
demonstrace.

Pokračování v příštím čísle občasníku

Naši hasiči a světové rekordy 
Letošní Hasičské dýňování a sportovní odpoledne pro děti předcházela velká 
společenská událost v Praze. 13. 9. 2018 byl zástupce družstva SDH Hlavenec 
Petr Janoušek mezi 150 hasiči, kteří se zúčastnili děkovné akce na půdě Senátu 
Parlamentu České republiky. Přítomní zástupci jednotlivých sborů obdrželi Cer-
tifi kát o vytvoření světového rekordu Největší hasičská fontána a pamětní list. 
A tak se i naši hasiči vrátili k měsíci červnu, kdy se stali součástí projektu Hasič-
ská Fontána Praha 2018. Tato akce, kterou uspořádal Spolek hasičské fontá-
ny za podpory Hasičského záchranného sboru ČR, byla výrazným příspěvkem 
k oslavám 100 let Československa. Pětičlenné družstvo hlaveneckých hasičů 
(Josef Blahna st., Jiří Kastner, Tomáš Petrův, Petr Janoušek a Jaroslav Vlček), 
se stalo součástí týmu, který tvořilo 1055 hasičů z 207 hasičských sborů Čech, 
Moravy a Slezska. Za pomoci klasických motorových čerpadel, hadic (použito 
bylo 455 hadic v délce 7 km) a proudnic vytvořili největší fontánu z 3 000 000 
litrů vody z řeky Vltavy. Fontána byla barevně nasvícena profesionální světel-
nou technikou (102 světel). Choreografi e všech proudů vody byla hudebně 
zpracována na motivy české hymny, symfonické básně Vltava z cyklu Má Vlast 
skladatele Bedřicha Smetany a Slovanského tance č. 15 Antonína Dvořáka.
Toto velkolepé světelné a vodní dílo se odehrálo 2. 6. na Rašínově a Hořejším 
nábřeží řeky Vltavy a na Jiráskově a Palackého mostě. Obdiv patří všem zú-
častněným hasičům, organizátorům a dirigentům této gigantické akce.
Je to již podruhé, kdy se hasiči z Hlavence zapsali do dějin světových rekordů. 
V roce 2010 pomohli úspěšně vytvořit světový rekord v dálkové přepravě vody 
63,46 km. Na trase Dolní Loučky – Devět Skal bylo použito 3 371 hadic a 235 
čerpadel. I tento rekord byl zaznamenán v Guinessově knize rekordů.

Zdena Zimová

Plánované změny v Dětském centru Hlaveneček
Dětské centrum Hlaveneček vstoupilo do pátého roku od svého založení. I le-
tos nás těší, že školka je od září plně obsazena. Školku navštěvují děti s celo-
denní i částečnou docházkou ve věkovém rozmezí od 2,5 do 5,5 let. Čtyři děti 
se připravují na zápis do prvních tříd a z důvodu povinné předškolní docházky 
jednoho roku před nástupem do školy, mají povolené individuální vzdělávání 
a mohou se dále připravovat v našem dětském centru. 
Naším cílem je, aby školku navštěvovalo co nejvíce dětí z Hlavence. Proto dět-
ské centrum společně s obcí připravuje změnu v řízení provozu školky. V prů-
běhu příštího roku plánujeme převod Dětského centra Hlaveneček na dětskou 
skupinu, jejímž provozovatelem bude obec. Cílem změny je mimo jiné možnost 
podat žádost o dotaci na provoz školky, což v důsledku zlevní školkovné a více 
zpřístupní docházku do dětské skupiny. S plánovaným rozšířením školky se již 
teď připravují další prostory, které jsou z hygienických důvodů nezbytné pro vznik 
dětské skupiny. Tímto krokem chce obec podpořit mladé rodiny z Hlavence, které 
aktuálně řeší otázku umístění dětí do školky a předškolního vzdělávání obecně.
Nové prostory Hlavenečku bychom v budoucnu rádi využívali i jiným způso-
bem, než pouze pro nejmenší děti. Uvažujeme o keramické dílně, kterou by 
v odpoledních, až večerních hodinách mohly navštěvovat děti, maminky nebo 
babičky z naší obce a u kávy, nebo čaje si mohly nejenom vyrobit něco pěkné-
ho z keramické hlíny, ale také si společně popovídat.

Veronika Matulová, DC Hlaveneček
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KALENDÁŘ AKCÍ ŘÍJEN–PROSINEC 2018
(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

každou středu 17:00

18:00

Dramatické tvoření pro děti od 4 
do 6 let 
Cvičení pro děti od 7 do 9 let 
pod vedením Moniky Jedličkové 
v Mateřském centru Hlaveneček

každý čtvrtek 19:00 Aerobic a body styling pod 
vedením Moniky Jedličkové 

ŘÍJEN
úterý  9. 10. 19:00 Pygmalion – Městské divadlo 

Mladá Boleslav
víkend 12. 10. – 14. 10. Velkoobjemový odpad 

Nebezpečný odpad 13. 10.
sobota 27. 10. 15:00 Oslava 100 let republiky – 

slavnostní položení kytice 
k pomníku padlých v I. světové 
válce, společenské posezení 
s hudbou v hostinci U Jelena 
(malý návrat do I. republiky)

neděle 28. 10. 13:00 Slavnostní odhalení a posvěcení 
nového pomníku (Na Přívurku – 
pod školou) 

LISTOPAD
neděle 4. 11. 15:00 Vítání občánků a gratulace 

jubilantům
sobota 10. 11. 10:00 V hlaveneckém remízku budeme 

si nablízku – výsadba ovocných 
stromů Na Skalce (u hájenky) 

sobota 17. 11. 14:00 Drakiáda
pátek 23. 11. 19:30 Cestovatelský Hlavenec – Čína 

s batohem nejen po Sečuánsku 
(beseda s Pavlem Chlumem)

sobota 24. 11. 10:00 Výlet do Parostrojního pivovaru 
v Lobči (odjezd v 10.00)

pátek 30. 11. 19:00 Valná hromada SDH Hlavenec

PROSINEC
sobota  1. 12. 14:00 Mikulášská nadílka pro děti do 

11ti let – objednávka balíčků 
10.11. a 11.11. od 15.00 do 19.00 
u Olgy Janouškové

neděle  2. 12. 17:00 Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu

středa 26. 12. 10:00 Štěpánské koulení zelí

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
sobota 12. 1. 20:00 Hasičský ples
sobota 23. 2. 20:00 Květinkový ples

NAROZENÉ DĚTI
Jakub Klabík 11. srpna 2018
Tomáš Krkavec 10. září 2018

Oběma chlapcům přejeme do života pevné zdraví 
a spoustu radosti.

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Jana Pasovská 16. 9. 2018

Jitka Svačinová 16. 11. 2018 
František Petrův 27. 11. 2018

Oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody 
a srdečně je zveme na Vítání hlaveneckých 
občánků, kde jim společně pogratulujeme 

a předáme dárky.

Srdečně zveme rodiče i celé rodiny dětí 
narozených v letošním roce na tradiční Vítání 

hlaveneckých občánků, které se uskuteční 
v neděli 4. listopadu 2018 od 15 hod. v sále 
hostince U Jelena. V rámci tohoto setkání již 
tradičně přivítáme i jubilanty z řad seniorů.

Mikulášská nadílka pro děti do 11ti let
Prosinec je ještě daleko, ale objednat dětem balíčky 

můžete u paní Olgy Janouškové 10. 11. a 11. 11.
vždy od 15.00 do 19.00. (tel. č. 739 070 417)

Zpráva z turnaje
Dne 18. 8. 2018 jsme se po několikaleté pauze rozhodli opět uspořádat turnaj v no-
hejbale v našem milovaném Vrtilandu. 
Jelikož máme pouze jedno hřiště, tak se vždy jednalo jen o takový malý, kamarád-
ský až rodinný turnájek. Sešlo se nás 10 trojic což je maximální počet, který je na 
jedno hřiště zvládnutelný. 
My domácí jsme složili půlku týmů a dopozvali jsme kamarády z našich spřátele-
ných oddílů z Neratovic, Jenštejna, Mladé Boleslavi, Prahy a dokonce až z Bechyně. 
Nutno zmínit, že s  bechyňským týmem dorazil i  pan Milda 80letý nohejbalista, 
který si s námi i symbolicky kopnul pár míčů a pak přebral za mohutného potlesku 
cenu pro nejstaršího hráče. Od všech zúčastněných sklidil velké uznání a respekt 
a každý tak trošku v koutku duše doufal, že si i v 80letech taky ještě kopne.
Přálo nám krásné počasí, dalo by se i říci že přímo nohejbalové. Ani vedro ani zima, 
ani déšť ani úplné sucho. 
Turnaj se všem hráčům velice líbil a  za to můžeme poděkovat jak našemu krás-
nému areálu, tak hostitelům Jirkovi a  Míle Vrtiškovým, jejich gulášek byl opět 
excelentní, k tomu pivo jako křen a na chuť uzený bůček a kolobáska. Nedokážu si 
představit, že bychom mohli strávit lepší sobotu! 
Celý turnaj byl velice vyrovnaný. Ve skupinách většina výsledků končila remízami 
a  ve vyřazovacích bojích se skoro všechno hrálo na tři sety. Největší štěstí, ner-
vy a dovednosti ukázala překvapivě ta nejmladší trojice turnaje ve složení Pavel 
a Kuba Svačinové a jejich „adoptovaný bratr“ Honza Blahna, který ačkoliv netrénu-
je, předváděl výborný výkon po celý průběh turnaje. Honza je HVĚZDA!!! Na dru-
hém místě skončili kluci z Bechyně a třetí byli Šmoulové z Neratovic.
Nejlepším hráčem turnaje byl zaslouženě vyhlášen Pavel Svačina.
Už se nemůžeme dočkat příštího roku a dalšího turnaje. Nohu vejš.
PS. Pravidelně se scházíme každou neděli od 15:00 a všichni sportovci i nesportovci 
jsou vřele vítáni.  Jakub Svačina


