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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE HLAVENEC

Vážení spoluobčané,
vítám Vás při čtení posledního čísla Hlaveneckého občasníku v roce 2018. Než však společně vstoupíme do adventního času 
a než se započnou přípravy na nejkrásnější svátky v roce, dovolte mi krátké ohlédnutí za dny nedávno minulými.

V říjnu tohoto roku proběhly volby do obecních zastupitelstev. V naší obci byla podána pouze jedna kandidátka. Skoro 
by se dalo říci, že hlavenečtí občané k volebním urnám jít ani nemuseli. Výsledek byl jistý. Přesto do volební místnosti přišlo 
64 % zapsaných voličů. Takovouto volební účastí se rozhodně nemohla pyšnit každá obec. Opět byl Hlavenec výjimečný. 
Děkujeme všem občanům, kteří přišli a vhodili do urny volební lístek, za obrovskou podporu a uznání práce všech zastupitelů 
a slibujeme, že i nadále bude obecní zastupitelstvo pracovat pro všestranný rozvoj obce.

Na konci října jsme si také společně připomněli významné jubileum 100 let samostatné republiky. Oslavy byly dvoudenní 
a z mého pohledu velmi vydařené. Cením si práce všech občanů, kteří se podíleli na přípravě programu. Podařilo se nám 
díky kronikářce Zdeňce Zimové vydat krásnou fotoknihu, zrestaurovat pomník padlým vojákům z I. světové války a vytvořit 
v malebné krajině místo pro zastavení a rozjímání. Pamětní kámen s motivem lipového listu dle návrhu hlaveneckého občana 
ak. malíře Bohumíra Gemrota se jistě stane novodobým poutním místem.

A co nás čeká? Adventní čas, který je přímo stvořený ke zklidnění, vzpomínání a společnému setkávání na koncertech, 
dětských besídkách či v kruhu rodin. Těšení se na Ježíška, zda i letos dětem přinese vytoužené dárečky. Vánoce, které opět 
zřejmě nebudou na sněhu. Ale to nevadí, daleko důležitější bude, když je strávíme s lidmi, které máme rádi.

Milí hlavenečtí občané, přeji Vám jménem obecního zastupitelstva, aby letošní Vánoce byly klidné a pohodové, plné krás-
ných zážitků, aby Vás v novém roce netrápilo zdraví, děti nezlobily a život plynul dle Vašich představ a přání.

Jarmila Smotlachová

Památný kámen 

věnovala obec Hlavenec 

ke 100 letům založení 

Československa. 

Podle návrhu 

ak. mal. Bohumíra 

Gemrota (občan 

Hlavence) vyhotovila 

pamětní kámen Střední 

uměleckoprůmyslová 

škola sv. Anežky České 

v Českém Krumlově.

Vánoční koncert
Srdečně zveme všechny příznivce krásné hudby na vánoční koncert, který se 
uskuteční v sobotu 15. 12. 2018 od 18 hod v sále hostince U Jelena. Nejen 
vánoční skladby zahraje Trio Amadeus a zazpívá Martina Kociánová. Jistě si vzpome-
nete, že tato milá zpěvačka měla v Hlavenci vystoupit před dvěma lety, ale náhle ji 
zradilo zdraví a přišla o hlas. Tak pevně věříme, že v letošním roce se tento hudební 
zážitek uskuteční v plné kráse. Po skončení koncertu zbyde jistě chvilka k posezení 
a k zajímavému vyprávění ze světa hudby a divadla. Přijďte se vánočně naladit, 

všichni jste vítáni  (vstup zdarma).

SS b o r  d o b r o v o l n ý c h  h a s i  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 innosti v roce 2018
3. Zpráva revizní rady za rok 2018
4. Návrh plánu innosti pro rok 2019
5. R zné, diskuze
6. Usnesení
7. Spole enské posezení s pohošt ním

lenové SDH Hlavenec 
mohou na míst  zaplatit 

lenské p ísp vky. 
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V hlaveneckém remízku 
byli jsme si na blízku
V sobotu 10. listopadu se sešla hrstka 
statečných, aby opět vysadila spoustu 
ovocných stromků v okolí Hlavence. 
Výsadbu tentokrát podpořilo fi nančním 
příspěvkem Honební společenstvo Kos-
telní Hlavno a materiálním příspěvkem 
fi rma Astra zahrady Jiří Štěpař. Počasí 
bylo pro výsadbu ideální. Zataženo, 
bezvětří, příjemná teplota. Přesto se 
nás tentokrát sešlo jen patnáct dospě-
lých, sedm dětí a smečka psů, která 
svým dováděním bavila všechny zúčast-
něné. Sešlo se ale opravdu tvrdé jádro, 
kdy nebylo třeba nikomu ukazovat, co 
by mohl dělat. Každý už si našel to své, 
a práce skvěle klapala. V plánu bylo za-
sadit 51 stromků. Podařilo se zasadit 
41 ks, zbylých 10 ks jsme pak zasadili 
o týden později 17. listopadu s hlavenec-
kou a toušeňskou mládeží. Ke každému 

stromku jsme do jámy přidali kompost, hydrogel, tabletové 
hnojivo, ukotvili jej třemi kůly, důkladně zalili a kolem dokola 
natáhli pletivo, aby stromky nepoškodili srnci a zajíci a záliv-
kovou mísu zamulčovali štěpkou proti plevelu a vysychání. 
Sázeli jsme odrůdy jabloní Blaník, Melodie, Julia a Rubín, od-
růdy třešní Těchlovan, Lapis, Granát a Kordia, odrůdu višní Új-
fehértoi fürtös, hrušní Konference, slivoní Stanley, meruňku 
Goldrisch a odrůdu ořešáku Jupiter. Právě z ořešáků jsme vy-
sadili v sadu u hájenky podél cesty alej 10 stromků, kdy každý 
jeden stromek symbolizuje jedno desetiletí 100. výročí od za-
ložení samostatného Československa. V sadu jsme posvačili, 
ohřáli se u ohýnku, který příkladně založili Jenda s Jáchymem, 
a děti také zkusily vznést do vzduchu připravené draky, což 
vzhledem k bezvětří bylo opravdu těžké. Strávili jsme společ-
ně opět moc hezké chvíle a vraceli se domů příjemně unaveni 
s krásným pocitem z práce za prima věc.

Za Zelené srdce všem z podzimního, ale i jarního 
sázení moc, moc děkují Markéta, Gábina a Ája.

Dřevěný kříž
(lesní cesta, tzv. Dálnice –
za pomníkem Karla VI.)
Mezi památkami Hlavence, 
které podrobně popisuje Ro-
čenka Okresní jednoty musejní 
z roku 1940 je uveden i dřevěný 
kříž s kovovým Kristem z roku 
1911. Tělo Krista zakoupil 
nadlesní Stránský v Kostelci 
nad Labem a denně se k němu 
modlil, aby se jeho tři synové 
vrátili živí a zdraví ze světové 
války. Jeho prosby se splnily. Poněvadž v roce 1935 byl 
kříž stržen a pohozen, přenesl syn nadlesního František 
Stránský, rytíř ze Stránky, kříž do Hlavence. Kříž byl pů-
vodně umístěn na bříze za pomníkem Karla VI. Později 
se ztratil.
V roce 2018 se členové Bratrstva Kobylí hlavy rozhodli 
obnovit tuto památku a nechali vyrobit kříž nový. Zavě-
sili jej na strom při lesní cestě, kde původně stávala bří-
za. Kříž z jasanového dřeva vyhotovil umělecký truhlář 
Lukáš Walter z Hlavence. Odlitek sošky Ježíše Krista je 
dílem Libora Pujmana z Kostelního Hlavna.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASI  V HLAVENCI VÁS ZVE NA AKCI 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
PRO D TI DO 11 LET 
sobota 1.12.2018 ve 14.00 

Hlavenec, hostinec U Jelena 
Vstupné dobrovolné 

TISÍCE LYŽÍ 
OD 500 KčKVALITNĚ & NEJLEVNĚJI

23. – 25. 11.

30. 11.–2. 12.

7. – 9. 12.

14. – 16. 12.

18. – 20. 1.

25. – 27. 1.

1. – 3. 2.

HLAVENEC 158
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Přec – a je tu KERAMICKÁ PEC!
Milí sousedé, kamarádi, obyvatelé obce Hlavenec.
Jak jsme Vás v posledním říjnovém čísle Hlaveneckého 
občasníku informovali, naše školička si vytyčila cíl zří-
dit keramickou dílnu, která bude k dispozici pro všech-
ny hlavenecké děti i mimo školku, včetně jejich mami-
nek, babiček, tatínků a dědečků nevyjímaje.
Díky podpoře rodičů i naší obce se podařilo zajistit vět-
ší část fi nančního obnosu, který představuje pořízení keramické pece a dalšího 
materiálu. Jelikož jsme defi nitivně rozhodnuti pec pořídit, rádi bychom Vás 
požádali, zda byste i někdo další nepodpořili náš záměr.

Pec bude umístěna v prostorách nově vzniklé dětské skupiny říze-
né obcí a bude sloužit jak dětem ze školičky, tak široké veřejnosti. 
Každý pátek v odpoledních až večerních hodinách budou prostory 
otevřené pro každého, kdo by si rád vyrobil něco pěkného z kera-
mické hlíny, odreagoval se po náročném týdnu a třeba i poseděl 

a poklábosil se sousedy u kávy, nebo čaje.
Kroužek povedou zkušené lektorky a po-
dle zájmu bude rozdělen do více kurzů.
A teď to hlavní: Náklady na pořízení pece 
činí 35 000 Kč. Obec bude ráda za každý 
příspěvek a  je připravena vystavit na da-
nou částku darovací smlouvu, která jak 
pro zaměstnance, tak i  podnikatele zna-
mená možnost o  tuto hodnotu snížit daň 
z příjmů. Případným zájemcům jsme při-
praveni sdělit přesnější podmínky.
Děkujeme každému, kdo nás podpoří! Za obec Veronika Matulová

To jsem z toho
Vaše názory, nápady, reklamy…
Tato rubrika je určena všem, kteří chtějí sdělit 
nějaký svůj názor nebo nápad ostatním. Osměl-
te se a pište 

Uchošťoura
„…to zas v EU něco vymysleli a my se z toho pos*rem. Ne-
chápu, proč zakazujou i uchošťoury a… “. „Já myslím, že je 
to dobře, že je zakazujou“, vmísila jsem se do hovoru chláp-
kovi, který seděl vedle mě v Kotelně (dobrá to liberecká hos-
půdka), čekaje na guláš se šesti. „ No a co mám teda místo 
toho použít, nebo kelímky, to jako zrušíme fesťáky, protože 
nebudem moct do kelímků točit pivo“, zoufale si přitáhl skle-
něný půllitr s dobře vychlazenou desítkou blíž k sobě. Tak to 
mi nahrál, Hlavenečákovi, v jehož vesnici už minimálně dva 
roky známe a využíváme kelímky vratné, omyvatelné…No, 
raději jsem ale zmínila trutnovský festival, to by ho oslovit 
mohlo. „Jo, a  když už jsme u  těch uchošťour, tak se vůbec 
v uších šťourat nemá“, povídám chlápkovi. Nakonec jsme se 
s chlápkem shodli, že je potřeba něco dělat, že tu plastovou 
apokalypsu je potřeba zastavit. Jen s tím rozdílem, že on by 
počkal, než se vymyslí něco jiného a  já si myslím, že když 
mi dojde, že dělám něco špatně, tak s tím přestanu hned…
…Na konci května uhynula u Thajských pláží velryba, v ža-
ludku měla 8 kg igelitových pytlů a jiných plastů. V dubnu 
byl ve Španělsku nalezen mrtvý desetimetrový vorvaň, v je-
hož trávicí soustavě nalezli veterináři dvacet sedm kilo od-
padků. V Thajsku kvůli všudypřítomným plastovým taškám 
a sáčkům, které se dostanou do oceánu, ročně uhynou mini-
málně tři stovky velryb, mořských želv a delfínů. Celkově je 
v oceánech podle stanice CNN více než pět bilionů kusů plas-
tu a každý rok přibývá v průměru dalších osm milionů tun 
odpadu. Tuny plastového odpadu se shromažďují ve světo-
vých oceánech a škodí vodní fl óře i fauně. Proudy severního 
Tichého oceánu dokonce unášejí obrovský „ostrov” odpadků, 
známý pod názvem Velká tichomořská odpadková skvrna.
Skládá se převážně z drobných úlomků plastového odpadu 
a  chemického odpadu. Malé plastové odpadky si přitom 
vodní živočichové pletou s potravou, kterou krmí sebe i své 
mladé. Na březích přilehlých ostrovů tak proudy vyplaví 
stovky mrtvých zvířat, jejichž útroby jsou plné plastu.
Mezi plasty, které zamořují světové oceány, patří také 
tzv. mikrokorálky, které se často používají například v zub-
ních pastách a pleťových krémech. Drobné plastové kuličky 
nezachytí ani vodní fi ltry.
Problémy s  odpadem už řeší také některé populární turis-
tické destinace. Filipínský prezident Rodrigo Duterte nechal 
na půl roku uzavřít ostrov Boracay. Podle něj se z něho stala 
„žumpa”. Ostrov podle jeho slov otevře až ve chvíli, kdy se ho 
podaří uklidit. V Keni, jedné z největších afrických demokra-
cií, je od loňského roku ilegální vyrábět, dovážet nebo pou-
žívat plastové tašky a sáčky. Provinilcům podle nového záko-
na hrozí 38 tisíc dolarů pokuty, nebo až čtyři roky ve vězení.
Evropská komise navrhuje zakázat brčka, plastové nádobí 
i jiné výrobky. Komise nyní navrhuje zákaz celkem deseti vý-
robků z jednorázových plastů, které však tvoří až 70 procent 
všeho odpadu v oceánech. Zakázány by měly být například 
i plastové vatové tyčinky, příbory, míchátka nebo tyčky k ba-
lonkům. Nahradit je budou muset ekologičtější typy výrob-
ků. Omezení se bude týkat i plastových obalů na potraviny 
nebo kelímků.
Opravdu si myslíme, že je nereálné, aby se igelitový pytlík 
z Hlavence, který jsme v dobré víře vytřídili, dostal do oce-
ánu, který je od nás vzdálený tisíce kilometrů? V  dnešním 
globálním světě plném legálních i  nelegálních obchodů 
s čímkoliv včetně odpadu je to víc než možné. Začněme ka-
ždý u  sebe. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. 
Nosme si do obchodů vlastní tašky a  sáčky. V  restauraci si 
objednejme limonádu bez brčka. Když už plastový odpad 
vytvoříme, použijme ho znovu. Dejme vědět, že se nechce-
me podílet na znečišťování planety, respektive, že chceme 
výrazně omezit svou plastovou stopu. A doufejme, že naši 
zákonodárci nebudou chtít vyjednat pro naši zemi opět ně-
jakou „špinavou“ výjimku… Ája Vrtišková

(zdroj: idnes, Respekt)

y…

Milí hasiči i nehasiči,
blíží se nám rok 2019 a s ním souvisí i výročí 130 let založení Sboru dobro-
volných hasičů v  Hlavenci. Je to významná událost, kterou chceme náležitě 
oslavit. Pokud máte chuť, označte si ve svých diářích termín 14. září 2019. 
Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc s přípravami oslav.

Výbor SDH Hlavenec

vás srde n  zve na 

 

sobota 12.1.2019 ve 20.00

2.1. a 9.1.2019  
vždy 18.00 – 20.00 

PRODEJ VSTUPENEK  
V HOSTINCI U JELENA 

HLAVENEC 
hostinec U Jelena  

 

HRAJE  
HUDEBNÍ SKUPINA 

IMPULZ 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se v sále hostince U Jelena bude konat zasedání zastupitelstva 

obce Hlavenec. Program bude zveřejněn na úřední desce.

Pro seniory máme připraven dárek – tradiční kalendář Místopis Mladoboleslavska.
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Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
listopad–prosinec 2018 a leden–únor 2019
(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

LISTOPAD
Každý čtvrtek 19.00 Aerobic a body styling pod vedením 

Moniky Jedličkové
Každou středu 16.30

18.30

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

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)

čtvrtek 29. 11. 18.00 Veřejné zasedání zastupitelstva
pátek 30. 11. 19:00 Valná hromada SDH Hlavenec

PROSINEC
Každý čtvrtek 19.00 Aerobic a body styling pod vedením 

Moniky Jedličkové
Každou středu 16.30

18.30

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

sobota 1. 12. 14.00 Mikulášská nadílka pro děti do 11let
neděle 2. 12. 16.00 Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu
sobota 15. 12. 18.00 Koncert Martina Kociánová
pátek 21. 12. Betlémské světlo v kapličce
středa 26. 12. 10.00 Štěpánské koulení zelí

LEDEN–ÚNOR
Každý čtvrtek 19.00 Aerobic a body styling pod vedením 

Moniky Jedličkové
Každou středu 16.30

18.30

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

sobota 12. 1. 20.00 Hasičský ples
pátek 25. 1. 19.00 Schůzka zástupců obecních spolků
Leden a únor Společné bruslení v Benátkách n. J.

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
sobota 12. 1. 20.00 Hasičský ples (kapela Impulz)
pátek 8. 2. 20.00 Myslivecký ples
pátek 15. 2. 20.00 Farní ples
sobota 23. 2. 20.00 Květinkový ples (kapela Koloseum)
pátek 15. 3. 20.00 Rybářský ples (kapela Koloseum)

NAROZENÉ DĚTI
Jan Cruz 26. 10. 2018

Honzíkovi i jeho rodičům přejeme pevné zdraví, 
hodně štěstí a společné radosti.

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Marie Blahnová se 6. 1. 2019

dožívá významného životního jubilea
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Předadventní povídání s babičkou
Maminka mého manžela, paní Marie Zimová, rozená 
Kolínská, se narodila před 89 lety v Hlavenci v č. p. 5. 
Velmi ráda vzpomíná na své dětské zážitky z adventního 
i vánočního období.

K adventu patřilo vždy rozjímání a návštěva kostela. 
Děti z Hlavence se v adventním čase, který trval až do 
Štědrého dne, vypravily každé ráno pěšky do Kostelního 
Hlavna do kostela sv. Petra v okovech, kde se zúčastnily 
ranní mše svaté ke cti Panny Marie - nazvané „roráty“ 
(z latiny Rorate coeli – Rosu dejte nebesa, což byla úvod-
ní mešní píseň). Teprve po mši šly děti za doprovodu ří-
dícího učitele zpět do Hlavence do školy.

Na svatou Barboru, tj. 4. prosince, chodily po vesni-
ci tři „Barborky“, které byly bíle oblečené a měly i bíle 
natřený obličej (bílá barva symbolizuje čistotu a nevin-
nost). Každá měla v ruce košík s jablky, ořechy a cukro-
vím pro malé děti. K svátku sv. Barbory patří také zvyk 
dát uříznutou třešňovou větvičku do nádoby s vodou. 
Pokud větvička vykvetla do Štědrého dne, měla přinést 
štěstí v následujícím roce.

Chvíle strachu prožívaly děti 5. prosince, kdy se 
očekával večerní příchod Mikuláše, čerta a anděla. Sou-
rozenci Kolínských se nejprve museli před Mikulášem 
pomodlit, a pak teprve dostali drobné dárky. Mezi dob-
rotami byly i kousky uhlí a brambory, většinou pro klu-
ky, kteří občas zlobili.

Přípravy Vánoc zahájili bratři babičky Marušky výro-
bou ozdob z ořechového těsta (bílky, cukr a ořechy) na 
vánoční stromek. Ozdoby ve tvaru zeleniny či ovoce se 
sušily na kamnech, a pak se zdobily barevným papírem.

Během Štědrého dne dodržovali všichni členové ro-
diny půst, aby večer viděli zlaté prasátko. Pouze v po-
ledne se jedla polévka z celeru a krupice, tzv. tisícová 
polévka. Před sváteční večeří rodina Kolínských zapálila 
svíčky u pomníku padlým v I. světové válce. Než se usa-
dili k štědrovečernímu stolu, musela se nejprve nakrmit 
domácí zvířata a dobytek. K večeři se podávala rybí po-
lévka, smažený kapr a bramborový salát.

Televize ještě nebyla, a tak po rozdání vánočních dár-
ků se lidé z Hlavence sešli se svými příbuznými, všude 
se zpívaly koledy a pouštěly se lodičky z ořechových 
skořápek s malými zapálenými svíčkami v míse s vodou. 
Samozřejmostí byla společná cesta na půlnoční mši do 
kostela v Kostelním Hlavně. I během ostatních vánoč-
ních svátků se scházela celá rodina.

Milí sousedé, kamarádi, přeji vám všem krásné pro-
žití svátečních dní v rodinném kruhu a šťastný nastupu-
jící rok 2019! Zdena Zimová


