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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE HLAVENEC

Vážení spoluobčané,
po delší pauze máte v  rukou prázdninové číslo Hlaveneckého občasníku, ve kterém naleznete několik zajímavých 
příspěvků a potřebných informací o dění v naší obci. Přestože máme již polovinu roku za sebou a dny se krátí, stále nás 
čeká několik kulturních akcí v naší obci. Jednou z tradičních je hlavenecká pouť, která bude i letos v podobě sousedského 
posezení před naší hospůdkou s hudbou a možná i s tancem. Využijte této možnosti a přijďte si v sobotu 15.8. popovídat 
se sousedy ve stínu stromů a s vychlazeným pivkem v ruce. V 18 hodin večer proběhne mše v naší kapličce, kterou 
povede P. Marek Miškovský. Věřím, že se sejdeme v hojném počtu a užijeme si spoustu příjemných chvil.

Všem Vám přeji, abyste si do sytosti užili dobu dovolených, nabrali hodně sil pro své pracovní povinnosti a  co je 
nejdůležitější, strávili spoustu času v kruhu svých blízkých a přátel. Alena Kastnerová

Vzpomínky na Doubravku ☀
Na letošní tábor jsme se vydali do údolí říčky Doubravy nebo též 
Doubravky nedaleko města Chotěboř, kde jsme prožili aktivní prosluně-
ný týden obklopeni překrásnou přírodou. Zázemí nám poskytla moder-
ně rekonstruovaná chata s přilehlými chatičkami, kde nám kuchařky po 
celý týden výborně vařily. Během jednoho krátkého týdne jsme něko-
likrát podnikli výpravu kaňonem říčky plné obřích balvanů, tajemných 
soutěsek a vlhkých lesů. Navštívili přírodní koupaliště v nedaleké ves-
nici Bezděkov napájené vodou z potoka, kde nezůstalo jediné dívčí tělo 
suché. I přes varování rodičů ze strachu z výšky vyšplhali na skály se 
slastným pocitem překonání sama sebe. V kotlíku na ohni uvařili takové 
delikatesy jako bramborák, bramboračku, bramborové krumpli, bram-
borový salát, tatarák z brambor a bramborové šišky s mákem, jakožto 
oslavu bramborářského kraje Vysočina, v kterém jsme se ocitli. Hráli 
fotbal, přehazovanou, házeli šipky, stříleli lukem, učili se morseovku, 
luštili mozkolamy, navlékali korálky, pískovali obrázky, běhali až do 
konce svých sil. Spali v tepee, někteří i pod širákem. Zpívali u táboráku, 
povídali si, smáli se a užívali léta.

Sešel se nás opět skvělý kolektiv dětí i vedoucích a za to je potřeba 
všem zúčastněným poděkovat. A tak tedy veeeelké DÍKY.

Ája Vrtišková

Táborníci pohledem tělocvikáře
Na letním hlaveneckém táboře jsem jako „sporťák“ z Fakulty 
tělesné výchovy a sportu mohl sledovat, jak se děti staví ke 
sportu, výzvám a pohybu vůbec. Velmi příjemným překvape-
ním pro mě bylo, že ihned po příchodu do tábora se kluci 
ptali, jestli mohou hrát fotbal, a většina ostatních dětí šla ales-
poň prozkoumávat nejbližší okolí tábora nebo si hrála v lese. 
Dalším, v dnešní společnosti spíše nadstandardem bylo, že 
celodenní výlet v krásné přírodě okolí Chotěboře se obešel 
bez fňukání, že někoho bolí „nožičky“, a i ti nejmenší statečně 
šlapali. Zajímavé však bylo, že v táborových disciplínách, které 
měly povahu standardizovaných testů pro hodnocení tělesné 

zdatnosti, děti dosahovaly spíše podprůměrných výsledků, 
a to i přes to, že v testu nechaly, jak se říká, vše. Důvodem 
podle mě nebude jen současné klišé: „děti se málo hýbou“, ale 
důležité je i to, jak pestrou paletu pohybů mají. K tomuto závě-
ru mě vedlo jedno důležité zjištění. Při ranních táborových roz-
cvičkách jsem zařazoval koordinační cvičení pro práci horních 
nebo dolních končetin a většina táborníků v tom byla zkrátka 
vedle. Takže pokud děti mají motivaci se hýbat, a táborové děti 
ji vesměs měly, je podle mě potřeba jim dát v pohybu volnost 
a budovat pro ně výzvy, aby své tělo dokonale poznaly.

Martin Musálek
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
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HLAVENECKÁ 
  POUTNÍ MŠE 

sobota 15.8.2020 
v 18.00 

Kaple Nanebevzetí Panny Marie 
 

Mši svatou bude v Hlavenci celebrovat 
správce farnosti benátecké  

P. Marek Miškovský: 
„V modlit  

váni!“ 

 

 

OBEC HLAVENEC VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍMI SPOLKY   

                                                             NA 

  
 

 

 

 

 
Program: 

17.00 SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S HUDBOU KAPELY 
KOLOSEUM (prostranství hostince U Jelena)  

18.00    POUTNÍ MŠE SVATÁ   
                         (Kaple Nanebevzetí Panny Marie) 
 

 
–  

. 

sobota 15.8.2020 od 17.00 

LÉTO V HLAVENCI
Z důvodu bezpečnostních opatření proti nákaze 
covid 19 utichl v jarním období život v Hlavenci.
Tradiční jarní akce a nohejbalové zápasy se ne-
konaly. Hostinec U Jelena byl pro hosty uzavřen 
a  obědy bylo možné koupit jen přes „okénko“. 
Tuto zklidněnou dobu rouškovou využil pan hos-
tinský k  vybudování nové dřevěné terasy před 
hostincem. Během července a  srpna vznikalo 
nové venkovní sezení v  prostoru za hostincem 
s využitím mobilních grilů. Toto sezení je vhod-
né pro rodinné či fi remní oslavy, pro uzavřenou 
společnost 50-80 osob.
Přestože jsou prázdniny, pomalu ožívá i  hlave-
necký nohejbal. Připravuje se Hlavenecký dese-
tiboj pro děti do 13 let a soutěžní zápasy, které 
zahájí 27.8. v 16.30 zápas domácích družstev S.K. 
Hlavenec „A“ a „B“. Rozpis jednotlivých soutěží 
naleznete v kalendáři akcí. Zdena Zimová

INFORMACE O PLÁNOVÉM PŘERUŠENÍ 
DODÁVKY ELEKTŘINY

Ve dnech 21. 8. 2020 od 7:30 do 17:30 hod 
a 24. 8. 2020 od 7:30 do 15:30 hod

bude v celé obci přerušena 
dodávka elektřiny.
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Mezinárodní úspěch dvou českých chlapců
Milí spoluobčané Hlavence,
nedá mi to, abych se s  Vámi nepodělila 
o  radost, jakou jsem měla, když jsem se 
dozvěděla o úspěchu dvou českých chlap-
ců na mezinárodním poli. Jednoho z těch 
chlapců znám od malička a  mnozí z  Vás 
také. Alespoň od vidění. Pobýval zde a ješ-
tě stále pobývá, i když už mu je dnes 14 let, 
na prázdninách u babičky a dědy Čermá-
kových – ve Slepandě. Jedná se o  Vojtu 
Dvořáka z Roudnice nad Labem.

Vojta se společně se svým kamarádem 
Janem Vávrou v  letošním roce zúčastnili 
soutěže, kterou vypisuje Evropská kosmic-
ká agentura (ESA) pro mládež a  to Moon 
Camp Challenge. Soutěž měla 3 kategorie. 
Vojta s Janem soutěžili v kategorii do 14ti 
let – „EXPLORERS“. 

A představte si, že oni tuto soutěž vy-
hráli. Zvítězili v konkurenci 135 týmů z 24 
zemí světa.

Úkolem soutěžících bylo vytvoření 3D 
modelu měsíční základny, na které by byli 
schopni přežít delší dobu minimálně dva 
astronauté. Zároveň bylo úkolem soutěží-
cích zodpovědět několik odborných otá-
zek (v angličtině), týkajících se cíle úkolu. 
Samozřejmě se jednalo o model vytvořený 

v  počítačovém 3D programu. Kategorie 
“Explorers“ pracovala v  programu Tinker-
cad a  kategorie do 18 let (Pioneers) mo-
delovala v pokročilejším programu Fusion 
360. 

Tým VOJA – Vojta a Jan, program Tin-
kercad před začátkem soutěže neznal. 
Přesto se s ním dokázali během 2 měsíců 
vypořádat na výbornou.

Vytvořili plně funkční, soběstačný mo-
del dokonce pro 6 astronautů. Mysleli na 
vše, co je potřeba pro přežití. Voda, vzduch, 
jídlo, řešení odpadů, výroba energie. A vy-
řešili to. Dokonce i pomocí malého jader-
ného reaktoru. A  vše měli i  zálohované, 
což podle chlapců byl důvod, proč vyhráli.

Za odměnu, kromě 3D tiskárny, měli 
i videorozhovor se dvěma astronauty z Ev-
ropské kosmické agentury. Byli to Luca 
Parmitiano a Samantha Cristoforetti.

Takže popřejme hochům, aby se jim 
i nadále takhle dařilo.

Pro další zájemce o účast v této soutě-
ži bude Evropská kosmická agentura po 
prázdninách vypisovat již 3. ročník. Ale 
nabízí i jiné soutěže – Astro Pi, Climate De-
tectives, CanSat a Mise X.

Anna Ludvíková

Marmelády z Hlavence dobyly svět
Jak již tušíte, bude tento článek o úspěších hlavenecké „mar-
meládářky“ Šárky Hadrbolcové. Většina občanů naší obce ví, 
že se Šárka již několik let (od r. 2016) věnuje vaření skvělých 
marmelád, za které sbírá ocenění doma i ve světě. V Anglii 
získala ocenění za jahodovou marmeládu s vanilkou, špend-
líkovou kořeněnou, dýňovou s citronem a zázvorem (bronz), 
bezinkovou s jablkem a citronem (stříbro), rebarborovou s po-
merančem a čokoládou atd. 

Letošní celosvětový Marmeládový festival, který se koná 
v britském panství Dalemain vždy v termínu 14. 3.–15. 3., byl 
sice z důvodu koronavirové nákazy zrušen, ale členové poroty 
se sešli bez přítomnosti veřejnosti. Této soutěže se účastní 
celý svět v různých kategoriích, a tak i letos porota ochutná-
vala vzorky od 3 000 účastníků. Hodnocení je přísné. Každá 
sklenka musí mít předepsaný obsah i popis složení marmelády, 
hodnotí se konzistence, složení ovoce, vůně, barva. Povinnou 
součástí marmelády musí být citrus. Samozřejmě startovné 
není zdarma. Jedná se o prestižní soutěž, vítězné marmelády 
jsou tzv. mistrovské. Vítěz má právo umístit na své sklenice 
etikety s logem zámku Dalemain. 

I v době rouškové přišla do Hlavence pozitivní zpráva. 7. 4. 
2020 byly Šárce doručeny hned dvě ceny v kategorii „Zahradní 
marmeláda“. Zlato za marmeládu mandarinkovou s hruškou 
a banánem a bronz za marmeládu z plátků růží s muškátovým 

vínem (poděkování patří všem Hlavenečákům, kteří poskytli 
Šárce plátky vlastních růží). V souvislosti s tímto úspěchem, 
byl v červenci 2020 zveřejněn rozhovor se Šárkou v Městských 
listech Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi.

A kde se můžeme s výrobky od Šárky setkat? Např. na 
Farmě Němec v Radonicích, v Horních Počernicích v obchodě 
„Z farmy domů“ a jednou za rok v Brandýse nad Labem na ad-
ventních a vánočních trzích.

Šárko, gratulujeme k mezinárodnímu úspěchu a přejeme 
další vítězství! Zdena Zimová

SAMOVÝROBA 
PALIVOVÉHO DŘEVA 
V OBECNÍCH LESÍCH

Na základě usnesení 
obecního zastupitelstva 

ze dne 17. 6. 2020 
mohou občané podávat 

na Obecním úřadě 
v Hlavenci žádost 

o přidělení samovýroby 
palivového dřeva 
v obecních lesích.

Žádosti budou vyřizovány 
dle Pravidel pro 

samovýrobu palivového 
dřeva z obecních lesů.

Informace podá starostka 
obce Jarmila Smotlachová, 

nebo místostarosta 
obce Jaroslav Čurda.
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Př íspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz

KALENDÁŘ AKCÍ SRPEN – ZÁŘÍ 2020
(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

SRPEN
Každé úterý a čtvrtek Aerobic a body styling pod vedením 

Moniky Blahnové od 19:00 hod.
sobota 15. 8. 17.00 Hlavenecká pouť (hraje kapela 

Koloseum) a Poutní mše (18.00)
sobota 22. 8.   8.00 Nohejbalový turnaj ve Vrtilandu
čtvrtek 27. 8. 16.30 Nohejbal ve Vrtilandu: S.K. Nohejbal 

Hlavenec „B“ – S.K. Nohejbal „A“
ZÁŘÍ

Každé 
úterý

Pohybová všestrannost pro děti pod vedením Moniky Blahnové 
od 17.30
Aerobic a body styling pod vedením Moniky Blahnové – vždy od 
19.00

Každý 
čtvrtek

Aerobic a body styling pod vedením Moniky Jedličkové

úterý   1. 9. 16.00 Nohejbal ve Vrtilandu: S.K. Nohejbal 
Hlavenec „A“ – S.K. Jizerní Vtelno „B“

středa   2. 9. 16.00 Nohejbal ve Vrtilandu: S.K. Nohejbal 
Hlavenec „B“ – TJ Záryby

sobota   5. 9. 10.00 Dětský desetiboj ve Vrtilandu
středa   9. 9. 16.00 Nohejbal ve Vrtilandu: S.K. Nohejbal 

Hlavenec „A“ –  NK Benátky n. J.
úterý 15. 9. 16.00 Nohejbal ve Vrtilandu: S.K. Nohejbal 

Hlavenec „A“ – TJ Záryby
středa 16. 9. 16.00 Nohejbal ve Vrtilandu: S.K. Nohejbal 

Hlavenec „B“ – NK Benátky n. J.
čtvrtek 24. 9. 16.00 Nohejbal ve Vrtilandu: S.K. Nohejbal 

Hlavenec „B“ – S.K. Jizerní Vtelno „B“

NAROZENÍ OBČÁNCI
19. 3. Karolína Mičudová

24. 3. Matěj Poustecký

27. 3. David Minx

18. 6. Emilly Krupová

Dětem přejeme do života pevné zdraví 
a spoustu rados  

HLAVENEČTÍ JUBILANTI
Významné životní jubileum oslavili  to hlaveneč   občané:

18. 4. Vaňousková Blanka

20. 4. Urbanová Milada

6. 5. Franc Ladislav

Připojujeme se ke všem gratulantům a přejeme 
pevné zdraví, hodně štěs  , klidu a rodinné pohody.

Hasičská brigáda
Po delším útlumu zahájili hlavenečtí ha-
siči pracovní činnost. V sobotu 18.7. se 
sešli mladší i starší hasiči společně s ne-
hasiči – dobrovolníky a  věnovali se vy-
pouštění a čištění požární nádrže a také 
povrchové kanalizace. Obnovili odtok 
z nádrže a natřeli dlouhou lavici u hos-

tince U  Jelena. Voda odtékala z  nádrže 
strouhou do lesní tůně Hulán 3 hodiny. 
Během soboty se při práci vystřídalo 25 
dospělých a  dětí. Nepříjemnou činnos-
tí bylo vyčištění dna požární nádrže, 
kterou si někteří mladší občané pletou 
s  kontejnerem na odpad. Brigádníci 
vynášeli vhozené lahve, plechovky, ale 
také kameny! Nějak nemohu pochopit, 

že v dnešní době, kdy všichni víme, jak 
důležité je třídit odpad, najdou se mezi 
námi lidé, kteří nejsou ochotni vhodit 
odpad do kontejnerů (kontejnery na tří-
děný odpad stojí v blízkosti požární ná-
drže). Nová ochranná fólie na dně a stě-
nách nádrže nebyla levnou záležitostí, 
proto je nutné zabránit jejímu poškození.

Zdena Zimová

HLAVENECKÝ DESETIBOJ
SK Nohejbal Hlavenec srdečně zve všechny dě   

do 13 let na Hlavenecký dese  boj. Soutěžit 
se bude v takových disciplínách jako střelba 
ze vzduchovky, lukostřelba, šipky, kimovka, 
obrázkový běh, skákání v pytli, hod na cíl, 

přírodovědné znalos  …
Nejlepší z nejlepších budou po zásluze odměněni. 

Drobné občerstvení pro dě   zajištěno.
Sobota 5. září 2020 od 14 hod, 
nohejbalové hřiště u Vr  šků.


