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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE HLAVENEC

Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám další číslo Hlaveneckého občasníku, které je plné pozvánek na nejrůznější předvánoční akce, jak 
pro děti, tak i pro dospělé. Jistě si každý najdete tu svoji oblíbenou, kde alespoň na chvíli zapomenete na shon a svou 
přítomností podpoříte své děti nebo vnoučata, či si jen prostě odpočinete od pracovních povinností v kruhu svých 
přátel. Pevně věřím, že se společně potkáme v naší hospůdce U Jelena a tradičně si popřejeme šťastné a veselé…

Minulou neděli se celá naše země ponořila do oslav připomínajících uplynulých 30 svobodných let od pádu 
totalitního režimu. Ve větších městech se k tomuto výročí konalo nespočet koncertů, výstav, besed, ale i demonstrací, 
které jistě k  demokratickému systému patří. Všechny tyto akce nám mají připomenout, že žijeme v  zemi krásné, 
svobodné, bezpečné a hlavně bohaté a že se nám v porovnání se spoustou jiných zemí žije velice dobře. Byť máme na 
život každý jiný názor, můžeme ho vyslovit nahlas, aniž bychom za něj byli perzekuováni, a ve svobodných volbách 
můžeme volit takovou politickou stranu, která nejlépe vystihuje naše požadavky ke spokojenému životu. Není vše dle 
našich představ? Nikde na světě a nikdy v životě není nic ideální, ale my sami máme život ve svých rukou a můžeme ho 
buď promarnit, nebo se svou prací a postojem zasadit, aby byl lepší a barevnější. Ale co je však nejdůležitější? Vzájemná 
tolerance a úcta k člověku samému. I přes různé politické názory si dokážeme sednout ke kulatému stolu a společně 
vytvořit spoustu krásných akcí. A to, že se někdy neshodneme, jen potvrzuje naši svobodu.

Milí spoluobčané, děkuji Vám všem, kteří jste se v  již téměř uplynulém roce 2019 svou poctivou prací zasadili 
o spokojený vesnický život v naší obci.

Jarmila Smotlachová, starostka obce

v

Veřejné jednání obecního zastupitelstva
Poslední zasedání zastupitelstva obce Hlavenec se uskuteční v úterý 
10. 12. 2019 od 18 hod. v sále hostince U Jelena v Hlavenci.
Všichni občané jsou srdečně zváni, pro zúčastněné seniory je připraven 
opět kalendář na rok 2020.
Program jednání bude zveřejněn v předepsané lhůtě na úřední desce.
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Přechod na nový systém televizního vysílání DVB-T2
Česká republika přechází na nový standard pozemního televiz-
ního vysílání DVB-T2. Pokud si chcete zachovat bezplatný příjem 
televize přes individuální nebo společnou anténu, musíte si po-
řídit nový přijímač DVB-T2/HEVC (set-top box nebo televizor). 
Vypínání stávajícího vysílání začne 27. 11. 2019.

Zdroj: www.televizezadarmo.cz
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(Hostinec U Jelena) 
  P R O G R A M :  

1. Zahájení, volba komisí 
2. Zpráva  roce 2019 
3. Zpráva revizní rady za rok 2019 
4. Návrh plánu pro rok 2020 
5.  
6. Usnesení 
7.   

 

 

 

TRIO SIRAELS 
Jedinečné dámské komorní Trio Siraels,v zajímavém a netra-
dičním obsazení zpěv, viola, klavír, koncertuje od roku 2000. 
Svojí nevšední barvitostí a vlastními úpravami oslovuje řadu 
posluchačů na české i mezinárodní hudební scéně.

Pavlína Senić – soprán 
Přední česká sopranistka, je absolventkou HAMU v Praze. Již ně-
kolik let působí na scénách českých divadel: Státní opera Praha, 
Divadlo J.K.Tyla v Plzni, kde ztvárnila řadu operních a operetních 
rolí. Pavlína Senić je stálým hostem na významných hudebních 
festivalech v  Čechách i  v  zahraničí. S  úspěchem se představila 
např. v  Rakousku, Itálii, Bulharsku,Německu, Francii, Ukrajině, 
Anglii. Od roku 2017 se věnuje Pavlína Senić i pedagogické čin-
nosti.V letošním roce byla pozvána jako lektorka na mezinárodní 
hudební kurzy AMEROPA pro sólové nástroje a zpěv.Velmi často 
spolupracuje s pořadateli svých projektů na dramaturgii hudeb-
ních večerů, které si sama uvádí.V  současné době vystupuje 
s operním triem OPERA DIVAS.

Věra Binarová – viola 
Vystudovala Akademii múzických umění v  Praze. Své hudební 
vzdělání si ve Vídni- Hochschule für Muzik a soukromým studiem 
u prof. M. Hlounové. Působila v orchestru Nadace Yehudi Menu-
hina (Francie 1991-92). V  letech 1994-2010 členkou Talichova 
komorního orchestru. Vystupovala jako sólistka a  komorní hráč-
ka v  Čechách i  v  zahraničí (Francie, Španělsko, Německo, Bosna 
a Hercegovina, Maďarsko, Slovensko, Finsko…). Od roku 2014 je 
členkou Symf.orchestru FOK. V současné době se také intenzivně 
věnuje pedagogické činosti, od r. 2016 působí jako lektorka na 
mezinárodních hudebních kurzech Ameropa .

Marie Vítová Dušková – klavír
Marie Vítová Dušková je absolventkou konzervatoře v  Pardubi-
cích a Hudební fakulty AMU v Praze v oborech klavír a hudební 
management. Již od studií se věnuje komorní hře a výuce klavíru 
a komorní hry. Pedagicky působí na ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2. Je 
vyhledávanou komorní hráčkou. Vedle hudební kariéry se inten-
zivně věnuje výzkumu v oblasti kulturních a otevřených dat - jako 
expertka na otevřená data pracuje pro Ministerstvo vnitra a vede 
výzkumný tým na VŠE v Praze, kde rovněž přednáší.Zároveň pořá-
dá a organizuje festival komorní hudby NOVOFEST. 

Vánoční koncert 
TRIO SIRAELS

Obec Hlavenec vás zve na

Pavlína Senić – soprán
Věra Binarová – viola

Marie Vítová Dušková – klavír

Z192238_PetArt_Trio_Siraels 2019_A4.indd   1 11.11.19   11:20
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Vánoční hra o Ježíškovi  
a 

Betlémské světlo 

neděle 22.12.2019 v 17:00 
v hostinci U Jelena 

Přijďte se podívat na představení s dětmi a odneste 
si v lucerničkách Betlémské světlo. 

Nezapomeňte lucerny se svíčkou! 

HLAVENEČTÍ HASIČI OSLAVILI 130 LET

Na sobotu 14. září 2019 připravili členové místního hasičského 
sboru a  další ochotní dobrovolníci oslavu 130. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů v  Hlavenci, které se zúčastnili nejen 
obyvatelé Hlavence, ale i hosté z okolních obcí. Mezi hosty jsme 
přivítali plukovníka Martina Legnera z oddělení Integrovaného 
záchranného systému z Krajského ředitelství HZS – Středočeského 
kraje, velitele Hasičského záchranného sboru Stará Boleslav nad-
poručíka Davida Bártu, z Okresního sdružení hasičů Mladá Bole-
slav – starostu Ladislava Hložka, jeho náměstkyni Lenku Houdko-
vou a člena výkonného výboru Aleše Horčíka.

Členové vedení 16. okrsku SDH – starosta Jiří Mrhal, čestný ve-
litel Jaroslav Macura, preventista Petr Prášil a vlajkonoši – členové 
16. okrsku SDH z Hlavence, Sudova Hlavna, Kochánek, Skorkova, 
Sojovic a Kostelního Hlavna zajistili důstojné zahájení sobotní osla-
vy u pomníku padlým v I. světové válce. Průvod uniformovaných 
hasičů a hostů v doprovodu historické stříkačky Márovky a historic-

ké gardy se pře-
sunul na hasičské 
hřiště, na kterém 
hlavenecké ha-
sičky připravily 
p ř e k á ž k o v o u 
dráhu pro smíše-
ná družstva dětí 
i dospělých. Tato 

překážková soutěž v režii Olhy Janouškové, Jarky Syrové a Petry Vít-
kové pobavila soutěžící i diváky. Děkujeme všem dobrovolníkům, 
kteří pomohli tuto soutěž zajistit. Po ukončení sportovní soutěže 
byli oceněni všichni soutěžící, zasloužilí a aktivní členové SDH Hla-
venec. Ocenění předali starosta SDH Hlavenec Jiří Kastner, starosta 
a místostarostka OSH Mladá Boleslav. Ocenění za činnost pro obec 
předala aktivním členům sboru starostka obce Hlavenec Jarmila 
Smotlachová. V blízkosti hřiště byla vystavena historická stříkačka 
Márovka, kterou pořídila obec Hlavenec svým hasičům v roce 1932, 
moderní hasičská technika Středočeského kraje a sanitní vůz zdra-
votníků ze Staré Boleslavi.

Velké poděkování za zdařilý průběh oslavy náleží všem, kteří 
se na přípravě slavnostního dne podíleli. Pěkné fotografi e z oslavy 
od Aliny Hruškové a video Kačky Štěpařové můžete vidět na www.
hlavenec.cz a na FB obce Hlavenec. 

Milí hasiči i nehasiči – jste skvělý pracovní tým .
Zdena Zimová

UPOZORNĚNÍ:
• Ke 130. výročí založení 
SDH Hlavenec byly vyho-
toveny upomínkové před-
měty. 
Trička s  kresbou histo-
rické stříkačky Márovky, 
hrnky skleněné i  porce-
lánové, klíčenky. Všechny 
upomínkové předměty budou vystaveny v hostinci U Jelena v pá-
tek 6.12.2019 během Výroční valné hromady SDH Hlavenec. Dár-
kové předměty si můžete zakoupit za symbolickou cenu u Aleny 
Kastnerové. 
• V rámci hasičského výročí vydala obec Hlavenec v letošním roce 
knihu Dobrovolní hasiči v Hlavenci 1889-2019. Knihu lze zapůjčit 
v obecní knihovně.

OCENĚNÍ PRO HASIČE – ROK 2019

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, 
MORAVY A SLEZSKA

OKRESNÍ SDRUŽENÍ MLADÁ 
BOLESLAV UDĚLILO U PŘÍLEŽITOSTI 
OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH 

HLAVENEC TATO VYZNAMENÁNÍ:

Raban Petr: Stužka Za věrnost 40 let
Syrový Zdeněk: Stužka Za věrnost 30 let
Toman Václav: Stužka Za věrnost 20 let
Blahna Josef nejml.: Medaile Za věrnost 
10 let a Medaile Za příkladnou práci
Janoušková Olha: Medaile Za věrnost 
10 let a Medaile Za příkladnou práci
Zimová Zdeňka: Medaile Za zásluhy

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ – 
KRAJ STŘEDOČESKÝ udělilo Medaili 
svatého Floriána Aleši Horčíkovi, Petru 
Janouškovi, Jiřímu Kastnerovi a Václavu 
Tomanovi 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY 
A SLEZSKA udělilo Sboru dobrovolných 
hasičů Hlavenec Čestné uznání 
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Vydává obec Hlavenec v nákladu 160 ks, pod registračním číslem MK ČR E177 17

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

KALENDÁŘ AKCÍ LISTOPAD-PROSINEC 2019
(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

Každé 
úterý

17:30–18:30

19:00–20:00 

Pohybová všestrannost pro děti 
pod vedením Moniky Blahnové
Aerobik a bodystyling pod 
vedením Moniky Blahnové

Každý 
čtvrtek

19:00–20:30 Aerobik a bodystyling 
(Poslední cvičení před svátky – 
út 18. 12. – pouze pro ženy)

LISTOPAD
pátek 22. 11. 19:30 Cestovatelský Hlavenec:

Tomáš Vejmola – Tuk-tukem 
z Banghkoku na Moravu

neděle 24. 11. 15:00 Vítání občánků

sobota 30. 11. 17:00 Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu (na návsi před kapličkou)

PROSINEC
pátek 6. 12. 19:00 Výroční valná hromada SDH 

Hlavenec 

sobota  7. 12. 15:00 Mikulášská nadílka

úterý 10. 12. 18:00 Veřejné jednání zastupitelstva 
obce Hlavenec

úterý 17. 12. 16:00 Vánoční besídka Dětské skupiny 
Hlaveneček.

sobota 21. 12. 18:00 Vánoční koncert – Trio Siraels

neděle 22. 12. 17:00 Vánoční hra o Ježíškovi 
a Betlémské světlo

čtvrtek 26. 12. 10:00 Štěpánské koulení zelí

AKCE V ROCE 2020
V prvních měsících roku 2020 se bude konat zájezd rodičů 
s dětmi ale i ostatních zájemců do Zemědělského muzea 
v Praze – termín bude upřesněn později.

pátek 14. 2. Myslivecký ples 

sobota 29. 2. Hasičský ples (hraje skupina Impulz)

pátek 20. 3. Rybářský ples (hraje skupina Koloseum)

DĚTI NAROZENÉ V HLAVENCI V ROCE 
2019 – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

30. 4. 2019 • Matyáš Ježek

27. 7. 2019 • Adam Formánek

30. 7. 2019 • Václav Černý

Chlapcům přejeme do života hodně zdraví, štěstí 
a pohody a spolu s jejich rodinami je zveme na tradiční 

Vítání hlaveneckých občánků, které se uskuteční v neděli 
24. listopadu 2019 od 15 hod v sále hostince U Jelena.

OBEC BLAHOPŘEJE JUBILANTŮM
Významné životní jubileum oslavili  to hlaveneč   občané:
25. června • Václav Nypl    30. září • Luděk Kvapil

25. listopadu oslaví své narozeniny také pan 
Václav Nohejl, který se dožívá 89 let.

27. listopadu oslaví své jednadevadesáté narozeniny 
nejstarší občan Hlavence pan Fran  šek Petrův.

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, štěs   
a hlavně pohodu v rodinném kruhu.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V roce 2019 budeme společně pokračovat v systému 
platby poplatku za svoz komunálního odpadu podle veli-
kos   nádoby a podle intervalu svozu, ukázalo se, že tato 
změna byla potřebná. Snížilo se množství komunálního 
odpadu téměř o 25 t. V roce 2018 bylo vyvezeno z obce 
v černých popelnicích 97 t komunálního odpadu, v letoš-
ním roce předpokládáme, že dle skutečného množství 
odpadu vyvezeného za měsíce leden až říjen, bude ko-
nečné množství komunálního odpadu 73 t. Neprokázalo 
se, že by odpad skončil v příkopech a na černých sklád-
kách, ba naopak, zvedlo se množství tříděného odpadu. 
Splnil se tedy náš požadavek, příjmy za svoz komunální-
ho odpadu se zvýšily a množství odpadu se snížilo. 
■ Poplatky za svoz komunálního odpadu zůstávají pro rok 
2020 ve stejné výši, je nutné poplatek uhradit nejpozději 
do konce března 2020. Do této doby budou v platnos   
známky roku 2019.
■ Poplatek je možné také uhradit na účet obce Hlavenec 
č.ú. 487 917 389/0800, variabilní symbol je číslo popisné. 
Známku je však nutné vyzvednout v kanceláři obecního 
úřadu.
■ Připomínáme povinnost platby poplatku i za rekreační 
objekty. 

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se 
stanoví poplatek za komunální odpad

Nádoba četnost vývozu Cena /rok
110, 120 l 52 x 2 200 Kč
110, 120 l  Duben–říjen 

1x14 dní
Listopad–březen 

týdenní svoz

1 600 Kč

110, 120 l 26 x 1 200 Kč
240 l nebo dvě nádoby 110, 120 l 52 x 4 000 Kč
240 l nebo dvě nádoby 110, 120 l 26 x 2 200 Kč
Pytel 70 l * 10 x 700 Kč 
Jednorázový svoz pytel 70 l** 70 Kč

*  Pouze pro rekreační objekty v případě, že si nezvolí jinou uvedenou variantu
**  Slouží jako doplněk k výše uvedeným variantám
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V RAŠELINĚ
Life for Miras, tak se jmenuje projekt, kte-
rým na podzim roku 2018 Národní park 
Šumava odstartoval další z revitalizačních 
opatření. Cílem je do roku 2024 revitali-
zovat 2000 ha šumavských rašelinišť, která 
byla v minulém století cíleně odvodněna za 
účelem těžby rašeliny a následného zales-
nění, zvýšení produkce a  zpracování dře-
va. Vrátit rašeliniště do původního stavu 
nelze, neboť nikdo již nevrátí 7-10m vrstvu 
miliony let staré rašeliny, která byla odtě-
žena. Cílem je však zamezení odtoku vody, 
navrácení mokřadů a mokřadních rostlin-
ných společenstev. Mokřady jsou vlastně 
takovými rezervoáry vody, nasáklou hou-
bou, která v  období sucha vodu pomalu 
uvolňuje. Díky takovýmto „úschovnám“ 
ještě nemáme suchá koryta řek. 

Součástí tohoto projektu je také zapo-
jení veřejnosti do obnovy rašelinišť. A jed-
nu takovou příležitost využil i  náš spolek 
Zelené srdce s  přáteli. Jeden z  několika 
málo vypsaných termínů jsme si rezervo-
vali již v lednu. Po několika organizačních 
mailech a  telefonátech s  panem Lukášem 
Linhartem, který měl naši skupinu na sta-
rosti, jsme se v pátek večer 16. srpna sjeli 
na Soumarském mostě u Volar. V krásném 
a  velmi skromném tábořišti jsme rozloži-
li stany pro přenocování a šli se „přivítat“ 
v blízkém občerstvení. V sobotu v 9 hodin 
ráno jsme měli sraz s Lukášem a jeho ko-
legyní Eliškou Václavíkovou.  Neveřejnou 

pěšinou v  houští jsme 
se dostali na Soumarské 
rašeliniště, na kterém je 
dnes vybudovaná nauč-
ná stezka. Cestou jsme 
v  křovinách vyzvedli 
nářadí schované přede-
šlou skupinou, a  pus-
tili se do práce. Naším 
úkolem bylo vystavění 
hráze v  dosud značně 
patrném odvodňova-
cím příkopu, širokém cca 4 m a hlubokém 
2 m. Hráz jsme stavěli z  rašeliny, kterou 
jsme narýpali na vyvýšených místech ra-
šeliniště a tím jsme vlastně tvořili budoucí 
mělké tůňky pro další zachytávání dešťové 
vody. Příkop jsme postupně zaváželi rašeli-
nou, naboso ušlapávali, boříc se po rozkrok 
v rašelinném bahně. Boky jsme zpevňovali 
suchými kmeny stromů. Odhadem jsme na 
hráz nanosili a  ušlapali 6 kubíků rašeliny. 
Hřbet hráze jsme nakonec osázeli suchopý-
rem pochvatým, který jsme opatrně vyryli 
při získávaní rašeliny. Úpatí hráze a  dna 
malých tůněk jsme pak pokryli polštáři 
mechu rašeliníku, z něhož vlastně rašelina 
vzniká a který je neuvěřitelným absorben-
tem vody. Jeho tělo obsahuje 96 % vody 
a zároveň je tak hustý, že jí obrovské množ-
ství uschová i  mezi svými listy a  stonky. 
Když jsme byli v  nejlepším, překvapil nás 
reportér Českého rozhlasu, který se snažil 
natočit s námi autentický rozhovor přímo 
při akci. Někteří jeho mikrofonu unikli, 
někteří ne a  tak o dva dny později poslu-

chači rádia Český rozhlas České Budějovi-
ce mohli zaslechnout naše udýchané hlasy. 
Škoda, že v připojeném článku se z našeho 
spolku z Hlavence stala jen skupinka dob-
rovolníků ze středních Čech… 

I když je rašelina lehká a měkká, hlou-
bení a  modelování tůněk a  tvorba hráze, 
tak aby byla pevná a  dostatečně vysoká 
nás po čtyřech hodinách příjemně fyzicky 
vyčerpalo. A  tak jsme si obědovou pře-
stávku s  rašelinou až za ušima opravdu 
vychutnali. Pak už nás čekala dobrodruž-
ná asi 14 km dlouhá exkurse soumarským 
rašeliništěm, rašelinnými loukami s  hou-
pajícím se porostem pod nohami podél 
Teplé Vltavy až do přísně chráněných míst 
1. zóny – vrchovištního rašeliniště Mrtvý 
luh. Neuvěřitelné místo. Bylo to, jako by 
nás neznámá síla přenesla do divočiny se-
verských zemí. Všude kolem jen bochany 
vřesu, borovice blatka, vlochyně bahenní, 
rašeliník, ticho a klid. Překrásné.

(Pokračování na straně 6)

Dětská skupina Hlaveneček 
Od března 2019 se v dětském centru Hlaveneček udá-
lo několik změn. Centrum bylo zapsáno do rejstříku dět-
ských skupin a naší obci se podařilo získat dotaci na provoz 
z Evropského sociálního fondu na období 16 měsíců. Od 
tohoto data se Hlaveneček změnil na dětskou skupinu 
provozovanou obcí Hlavenec. Naším zájmem bylo zajiště-
ní provozu dětské skupiny i po uplynu   tohoto dotačního 
období. Proto byla podána nová žádost o dotaci na provoz 
dětské skupiny po dobu dalších dvou let, které bylo vyho-
věno. Díky této skutečnos   se podařilo zajis  t další fi nan-
ční zdroje na celkový provoz a udržet cenu školkovného na 
dostupné úrovni.
Do dětské skupiny je od září tohoto roku zapsáno 17 dě   
ve věku od 2,5 do 6 let. Do Hlavenečku byly přijaty pouze 
dě   s trvalým pobytem v obci Hlavenec.
Do našeho výchovného plánu zařazujeme prvky vzdělávací-
ho programu „Začít spolu“. Tento program představuje vel-
mi otevřený didak  cký systém. Klade důraz na individuální 
přístup k dítě  , partnerství rodiny, školy a širší společnos   
v oblas   výchovy a vzdělávání. Využívá projektového učení, 
integrovanou tema  ckou výuku a podnětné prostředí ve 
třídě (netradiční členění třídy do tzv. center ak  vit). 
Jak vypadají centra ak  vit, jak se do nich dě   hlásí, a jak 

v nich pracují, se můžete přijít podívat na naši vánoční 
besídku, která bude poněkud netradiční a bude probíhat 
v duchu programu Začít spolu. Dne 17. 12. od 16:00 hodin 
v hos  nci U Jelena. Jste srdečně zváni! 😊

Dětská skupina Hlaveneček
Veronika Matulová
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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 

ZVÁŽENO

Mnozí již jistě vědí. V Brandýse byl otevřen skvělý obchůdek. 
Jmenuje se Zváženo a  nakoupíte zde potraviny bez obalu. 
A  jak to funguje? Přijdete s  vlastní pixličkou, zavařovačkou, 
sáčkem a koupíte si, co potřebujete a v jakémkoliv množství. 
Nejprve si vlastní nádobu zvážíte na váze, které je v obchůdku. 
Napíšete její váhu a pak už nasypete, či nalijete čeho je vám 
třeba. Různé druhy mouky (pšeničná celozrnná, špaldová, žit-
ná, pohanková, mandlová, rýžová…), různé druhy rýže, těsto-
vin, ořechů, krekrů, vloček, čoček , čajů, olivového oleje, řep-
kového za studena lisovaného oleje, vážené máslo…Ale seže-
nete zde i volně stáčenou ekologickou drogerii nebo mléčné 
výrobky ve vratných obalech. Pro mlsné jazýčky čokoládové 
bonbónky, perníčky nebo datlové tyčinky…
Obchůdek založilo kvarteto milých mamin, které si prostě pod 
návalem obalového odpadu jednoho dne řeklo dost! A my? 
My se můžeme s radostí přidat, říci obalům dost! a nakupovat 
již jenom v bezobalovém obchůdku, když ho konečně máme 
na dosah. A nebojte se zastavit i bez vlastních nádob, na místě 
je k dispozici spousta použitých čistě vymytých zavařovaček 
všech možných velikostí 
A kde obchůdek najdete? Kousíček od Masarykova náměstí, 
v „Brandžováku“, cca 50 m po hlavní silnici směr Kostelec nad 
Labem vpravo v  průchodu (cca 10 m pod Zdravou výživou, 
dříve zde byl obchůdek mléčných výrobků farmy Svatá Anna, 
je zde také vchod do jazykového centra Language Zone). Úpl-
ně přesně : Petra Jilemnického 15/4. @zvazeno

Ája Vrtišková

V hlaveneckém remízku
I letošní podzim se hlavenečtí milovníci přírody zapojili 
do výsadeb stromů v polích v okolí Hlavence. 19. října 
se nás před hospodou sešlo opravdu hodně. Desátá ho-
dina naznačovala krásný slunečný den a tak nás dorazilo 
ke třiceti dospělých i dětí. Tentokrát jsme s posvěcením 
obecního úřadu vybrali lokalitu „za Bažantnicí“ (u pamět-
ního kamene doleva přes tajemný remízek), kde jsme vý-
sadbou stromořadí obnovili zaniklou obecní cestu. Sázelo 
se velmi dobře, a to nejen díky dostatečnému množství 
pracovních sil, ale i skvělé připravenému povrchu měkké-
ho zvláčeného pole. A tak jsme již před jednou hodinou 
s bábovkou v ruce zálibně hleděli na nově vysázenou alej. 
Celkem jsme vysadili 16 jeřábů oskeruší a 50 keřů vý-
znamných svými plody pro ptactvo. Stromy jsme ukotvili 
třemi kůly, opatřili chráničkou proti okusu a každý kus 
zvlášť obehnali pletivem. Všechny dřeviny jsme zamulčo-
vali štěpkou a vydatně zalili. Při výsadbě jsme ke kořenům 
přidali pomalu rozpustné hnojivo Silavamix a půdní kon-
dicioner Terracotem, přípravek pro zadržení vláhy a roz-
voj půdních mikroorganizmů pro zdárný rozvoj kořenů.
Všem zúčastněným moc, moc díky za spolupráci a obec-
nímu úřadu za výbornou gulášovku 

Ája Vrtišková, spolek Zelené srdce

V RAŠELINĚ
(Pokračování ze strany 5)

Cestou z Mrtvého luhu jsme už jen tiše vstřebávali zážitky z ce-
lého dne, ze stavby hráze, tůněk, z pocitu, že se dotýkáme 10 tisíc 
leté staré rašeliny, že mech rašeliník a suchopýr ukazují pozitivní 
stav na rašeliništi, kdežto tráva bezkolénec značí nežádoucí kolísa-
vost spodní vody, že se v srpnu modrají šumavské louky jedovatým 
omějem šalamounkem, že pro střízlivý pohled na svět je bezpečná 
max. hrst bobulí vlochyně bahenní (je mírně halucinogenní, po 
požití většího množství je možné zahlédnout i vzácně se vyskytují-
cí masožravku rosnatku okrouhlolistou), že tetřívek miluje roz-
lehlé louky bez stromů, že v druhé polovině minulého století bylo 
odvodněno 75% celé naší země, že narovnáním koryt potůčků, po-
toků, řek se celková délka našich toků zkrátila o 30% a urychlil se 
tak odtok vody z naší krajiny a že zadržet vodu v krajině se musíme 
snažit všude kolem nás, nejenom na šumavských rašeliništích…

Byl to pro nás všechny nezapomenutelný zážitek. Velké poděko-
vání patří pracovníkům NP Šumava Lukáši Linhartovi a Elišce Vác-
lavíkové, kteří s námi strávili celý den při stavbě hráze a poskytli nám 
krásnou exkurzi plnou poutavých informací.

Za všechny – Vojtu, Monču, Gábi, Zuzku, Romana, Jirku, Ter-
ku, Juráše, Kačí, Juli, Kubíčka, Vrťu, děkuje Ája


