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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE HLAVENEC

Vážení spoluobčané,
jsem moc ráda, že se spolu opět po delší době setkáváme nad letošním třetím číslem Hlaveneckého občasníku. Nastává 
adventní doba, kdy se zpětně ohlížíme za rokem, který pomalu odchází, a plánujeme život v roce nadcházejícím. Máme 
za sebou rok prožitý jak na houpačce  – chvilku nahoře, chvilku dole. Důvodem byla jistě nemoc, která zasáhla celý 
náš společný život. Když jsme si o minulém silvestru ťukali sklenkou šampaňského a přáli si jako obvykle pevné zdraví 
a hodně štěstí, nikdo z nás ani ve snu netušil, co ho v tom novém roce čeká. Jak to zdraví i štěstí budeme potřebovat! První 
ochromení našeho života společenského i pracovního přišlo na jaře a my všichni doufali, že to bude jen nakrátko a že se 
brzy vrátíme do obvyklého pracovního režimu. Mýlili jsme se, podzimní nárůst počtu nemocných a zemřelých přinesl 
ještě větší útlum do celé naší země. Ještěže jsme si s dětmi o prázdninách mohli užít krásný tábor na Doubravce a nikdo 
novou nemocí neonemocněl. Stejné štěstí jsme měli při sousedském posezení o tradiční srpnové hlavenecké pouti.

A tak je nám všem jasné, že zřejmě nebudou možná setkání při rozsvícení vánočního stromu, při mikulášské nadílce 
či na vánočním koncertě. Děti nemohou do školy, i když už by vážně chtěly a těší se, a tak si ani nezahrají vánoční 
divadelní představení.

Moc bych si přála, abychom se co nejdříve vrátili k životu, který pro nás byl normální, aby děti mohly chodit do 
školy a pořádně se vzdělávat, abychom my dospělí mohli bez jakýchkoli omezení řádně pracovat. Moc bych si přála, 
abychom byli všichni zdraví a abychom si vážili obyčejného klidného života.

Vážení spoluobčané, ráda bych se ještě vrátila k letošním volbám do zastupitelstva Středočeského kraje. Mnohokrát 
Vám děkuji za vysokou účast v těchto volbách, mnohokrát děkuji za podporu, kterou jste mi vyjádřili. Velmi si toho 
vážím a zároveň je to pro mě velký závazek. Upřímně musím říct, že jsem nečekala, že získám takové velké množství 
preferenčních hlasů (2 149) v našem regionu, ale i napříč celým krajem. Tyto řádky píšu ještě před konáním ustavujícího 
zastupitelstva Středočeského kraje, ale je téměř jisté, že budu pracovat jako místopředsedkyně Výboru pro regionální 
rozvoj a místopředsedkyně Komise obcí a měst.

Vážení občané, přeji Vám klidné prožití adventu i svátků vánočních. Do nového roku 2021 přeji všem hlavně pevné 
zdraví, spoustu každodenní radosti a vzájemnou ohleduplnost a toleranci. Pevně věřím, že se s mnohými z Vás ještě do 
konce roku potkáme a že budeme mít možnost si sousedsky popovídat.

Věřte, že je nám v Hlavenci stále dobře.
Jarmila Smotlachová

Starostka obce

Jaké budou Vánoce?
Je konec listopadu v době rouškové. Zatím netušíme, 
jak bude probíhat předvánoční období a závěr tohoto 
zvláštního roku 2020. Všechny akce, na které jsme byli 
v Hlavenci zvyklí, jsou nejisté.

Nejdůležitější však bude, pokud budeme mít možnost 
setkání s celou rodinou a přáteli.

Většina z nás žije v této době online. Pojďme si zavzpo‑
mínat na tradiční zvyky, které se dodržovaly v našem kra‑
ji. Odložme mobily, počítače a nahlédněme na chvíli do 
minulosti.

V 11. století se doba trvání adventu ustálila na poslední 
čtyři týdny před Štědrým dnem. Víte, že i během advent‑
ních týdnů se dodržoval půst? Lidé se měli věnovat zbožné‑
mu rozjímání a ne přejídání, byly zakázány veškeré zábavy, 
tanec a zpěv. Až do třetí neděle byla charakteristickou post‑
ní barvou tmavě fialová. Po třetí neděli ji vystřídala barva 

růžová, která symbolizovala radost. Každá adventní nedě‑
le má své označení – železná, bronzová, stříbrná a zlatá. 
4. prosince večer, před svátkem svaté Barbory, chodívaly 
po Hlavenci tři „Barborky“. Byly bíle oblečené a měly i bíle 
natřený obličej (bílá barva symbolizuje čistotu a nevin‑
nost). V ruce měly metlu, kterou šlehaly na okno a hrozily 
jí zlobivým dětem. Každá měla v ruce košík s jablky, ořechy 
a cukrovím pro hodné děti. K svátku sv. Barbory patří také 
zvyk dát uříznutou třešňovou větvičku do nádoby s vo‑
dou. Pokud větvička vykvetla do Štědrého dne, měla při‑
nést štěstí v následujícím roce. Po „Barborkách“ chodili od 
domu k domu Mikuláš, čert a anděl. Jejich návštěva byla 
vždy velkým zážitkem pro děti. Možná nevíte, že svátek 
svatého Mikuláše byl dříve spojován s vírou v bohatství – 
proto se tento den uzavíraly důležité obchody, svatby.

Kronika obce Hlavenec začíná rokem 1924. Sníh o vá‑
nočních svátcích zmiňuje až v roce 1929. Štědrovečerní 
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SAMOVÝROBA 
PALIVOVÉHO DŘEVA

V  souvislosti s  usnesením zastupitel-
stva obce ze dne 17. června 2020 bylo 
rozhodnuto o  bezplatné možnosti 
samovýroby dřeva na palivo v  lesích 
ve vlastnictví obce. Po podání žádosti 
v  kanceláři OU a  nezbytném poučení 
o  bezpečnosti práce s  motorovou pi-
lou (žadatel stvrzuje svým podpisem) 
má každý občan s  trvalým bydlištěm 
v  obci možnost si zpracovat tři vyzna-
čené stromy. Do dnešního dne již byla 
vytěžena jedna lokalita, kde se jednalo 
o smrky napadené kůrovcem. V součas-
né době je možnost těžby za zahrad-
nictvím PERENY, kde se převážně jedná 
o sušice borovice – zde je nutné počítat 
s jistou fyzickou kondičkou neboť dřevo 
je nutné vynášet k cestám.
Od počátku akce bylo vytěženo 84 stat-
ných stromů, což představuje cca 40 ku-
bických metrů dřeva. Těžba pokračuje 
do odvolání. Jaroslav Čurda

Hasičská brigáda
Vládou nařízený nouzový stav v celé 
naší republice zastavil společenské 
a sportovní akce i v Hlavenci, zcela 
utichla hasičská činnost, ale hasiči 
nepřestali pracovat. V říjnu natře-
li stožár na sušení hadic, pokáceli 
stromy kolem nové garáže u obec-
ního úřadu a postavili nové regály.

obyčeje vždy patřily k nejkrásnějším lidovým zvykům. 
Během Štědrého dne dodržovali všichni členové rodiny 
půst, aby večer viděli zlaté prasátko. Kde se rodina ne‑
postila, býval oběd jen poloviční. Vánočky byly již nape‑
čené, tak někdy stačil i kousek tohoto tradičního pečiva 
s čajem. I dnes se před sváteční večeří připravuje slav‑
nostní stůl, na kterém musí být prostřeno pro sudý počet 
účastníků večeře. Lichý počet nevěstil nic dobrého, a tak 
se zval k štědrovečernímu stolu osamocený příbuzný, 
obecní sluha či deputátník, případně bylo prostřeno pro 
nějakého zbloudilého poutníka. Než se všichni usadili 
k večeři, musela se nejprve nakrmit domácí zvířata a do‑
bytek. První vycházející hvězda ukončila půst. K večeři 
se podávala rybí polévka, smažený kapr a bramborový 
salát, ale také houbový kuba z krup, hrách či čočka – ta 
měla rodině přinést peníze. Na stole nechyběly ořechy 
a jablka. Jablko, které po rozkrojení mělo ve svém středu 
hvězdičku, oznamovalo zdraví a štěstí. Od stolu nesměl 
nikdo odejít, dokud všichni nedojedli. Lidé věřili, že by 
se rodina o dalších Vánocích nesešla celá. Televize, tele‑
fony ani počítače ještě nebyly, a tak po rozdání vánočních 
dárků se lidé z Hlavence sešli se svými příbuznými, všu‑
de se zpívaly koledy a pouštěly se lodičky z ořechových 

skořápek s malými zapálenými svíčkami v míse s vodou. 
Čí skořápka nejdále od stěny nádoby odpluje, ten se do‑
stane daleko do světa. Odlévalo se také olovo do vody, ze 
vzniklých tvarů se věštila budoucnost. Mladí lidé házeli 
za hlavu botu. Komu dopadla bota špičkou ke dveřím, ten 
měl příští rok odejít z domu. Štědrovečerní půlnoc je ta‑
jemná hodina, kterou si rodina chtěla užít společně. A tak 
samozřejmostí byla společná cesta na půlnoční mši do 
kostela v Kostelním Hlavně či do Staré Boleslavi. I během 
ostatních vánočních svátků se scházela celá rodina se svý‑
mi přáteli.

Od roku 2003 se občané Hlavence setkávají se svými 
přáteli a sousedy druhý svátek vánoční, na Štěpána, při 
turisticko ‑kulinářské akci Štěpánské koulení zelí, kterou 
každoročně pořádá Bratrstvo Kobylí hlavy. Přestože letoš‑
ní průběh roku je od jara poněkud nešťastný, doufejme, že 
i letos se sejdeme ve zdraví 26. 12. v 10.00 u spodního kříž‑
ku a vyrazíme společně do hlaveneckého okolí.

Milí sousedé, kamarádi, přeji vám všem klidné prožití 
svátečních dní v rodinném kruhu, pevné zdraví a šťastný 
přicházející rok 2021! Užijme si každý okamžik, který mů‑
žeme trávit se svými blízkými, protože smysl Vánoc spočívá 
především ve vzájemné úctě, lásce a přátelství.

Zdena Zimová

Pokračování ze strany 1

Rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděle připadá v letošním roce na 29. listo
padu. I v tomto případě se budeme muset obejít bez krás
ného společného zážitku, kdy se v očích našich šťastných 
dětí odrážejí plamínky svíček a radost z blížícího se pří

chodu Ježíška. Přesto všechno bude hlavenecký vá
noční strom v 17 hod. rozsvícen. Udělejte si krátkou 
rodinnou procházku na čerstvém vzduchu a možná 
trochu té předvánoční radosti potkáte cestou.

Plány zastupitelstva pro rok 2021
Již v tomto roce získala obec dotaci ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rekonstrukci chodníku tzv. III. etapu od kapličky 
směrem k obchodu. S ohledem na epidemiologickou situaci, kdy 
zhotovitelská firma Stavby Dlouhý, s. r. o. neměla na jaře dostatek 
pracovníků, bylo dohodnuto, že se se stavbou začne v dubnu 2021. 
Současně bude také vybudován chodník - IV. etapa od křižovatky se 

zrcadlem po pravé straně komunikace III. třídy směr k dálnici D10.
Další dotací, kterou bude obec čerpat v následujícím roce, je finanční 
podpora z Operačního programu životní prostředí na opravu 
obchodu. Budova obchodu bude kompletně zrekonstruována, 
včetně výměny střechy, oken, dveří, výměny vytápění apod. Obchod 
bude v době rekonstrukce bohužel uzavřen. Budeme podporovat, 
aby uzavření trvalo jen nezbytně dlouhou dobu. ■
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Hlavenecký občasník slaví malé výročí
Je to neuvěřitelné, ale letos uplynulo 15 let od 
vydání prvního čísla Hlaveneckého občasní-
ku, který se stal informačním zpravodajem pro 
celou naši obec. Redakční radu tvořily Jarmila 
Smotlachová a Zdena Zimová, později se při-
pojily Andrea Vrtišková, Markéta Ficová, Jana 
Nováčková, Pavlína Blechová. Občasník se vy-
ráběl tzv. „na koleně“. V současnosti je redakční 
rada složena z pěti členů (Jarmila Smotlachová, 
Zdena Zimová, Andrea Vrtišková, Veronika Ma-
tulová a Jaroslav Čurda) a několika občasných 
dopisovatelek (Mirka Beranová, Adéla Klabíko-
vá, Ljuba Pelzová, Aňa Ludvíková), zprávy ze 
světa nohejbalu přináší Jakub Svačina, grafiku 
má na starost Tomáš Brejcha.

V roce 2005 bylo vydáno 5 čísel, které 
popisovaly, co se v Hlavenci dělo, děje a dít 
bude, přinesly informace z obce a ze života 
obecních spolků. V březnu byla zahájena za 
pomoci dobrovolníků rekonstrukce sálu v hos-
tinci U Jelena, byla podána žádost o dotaci 
na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních 
vod. V okolí pomníku Karla VI. provedla za-
hradní úpravy místní firma ASTRA. Folklórní 
sdružení Hubertus zahájilo nácvik tanců čes-
ká a moravská beseda a v listopadu ve spo-
lupráci s obcí pořádalo třetí ročník oblíbené 
akce Den pro zdraví a dobrou náladu. Mladí 
hasiči – starší a mladší žáci se opět účastni-
li Memoriálu Ladislava Báči v Čelákovicích, 
kde vybojovali v silné konkurenci v požárním 
sportu 5. a 12. místo. Na hřišti ve Vrtilandu se 
kromě nohejbalu hrál i volejbal, turnaj manžel-
ských dvojic v líném tenisu a konala se spor-
tovní odpoledne. SK Nohejbal byl účastníkem 
2. a 3. třídy okresní soutěže. Družstvo žáků se 
kvalifikovalo z krajské soutěže na Mistrovství 
ČR v nohejbale a slavilo velký úspěch. V kru-
tém boji za účasti 16 družstev vybojovalo 1. 
místo a nejlepším hráčem celého mistrovství 
byl vyhlášen Michal Vrtiška. Michal byl v pro-
sinci zvolen nejlepším hráčem žákovského 
nohejbalu České republiky roku 2005.

Pyšní jsme byli na sportovní výkon Vojty 
Nováčka, který se svým „spolujezdcem“ vybo-
joval 1. místo na Mistrovství České republiky 
v dvojskifu žáků.

V hostinci U Jelena se konala v říjnu 
beseda s polárníkem Václavem Sůrou, v lis-
topadu se objevila v Hlavenci nová akce – Ví-
tání hlaveneckých občánků a současně byla 
vyhodnocena soutěž O nejkrásnější rozkvetlý 
truhlík a předzahrádku.

Na konci roku vydala obec nástěnný kalen-
dář na rok 2006 s fotografiemi hlaveneckých 
památek a konala se Burza vánočního cukroví. 
26. 12. pořádalo Bratrstvo Kobylí hlavy druhý 
ročník Štěpánského koulení zelí (turisticko
kulinářský výlet do okolních lesů Hlavence). 
Silvestr byl oslaven mnoha účastníky v mas-
kách z pohádek televizního Večerníčka.

A o čem jsme psali v dalších letech? Byla 
dokončena rekonstrukce budovy bývalé ško-
ly, kde vzniklo devět malometrážních bytů, 
prostory pro obecní úřad, obecní knihov-
nu atd., vzniklo i nové hřiště pro děti (rok 
2006). Hlavenec dosáhl velkých úspěchů 
v celostátní soutěži Vesnice roku (rok 2007
2011), psali jsme o výročích obce a sjezdu 
rodáků (rok 2016,) o úspěších hasičských 
družstev v požárních soutěžích. Konaly se 
tradiční akce našich hasičů (dětský karneval, 
čarodějnice, staročeské máje, pohádkový 
les, výlety pro ženy a děti, drakiáda, dýňo-
vání, mikulášská nadílka, valná hromada). 
Pořádaly se plesy (Pyžamový, Hasičský, 
Zahradnický, Rybářský a Květinkový), výlety 
do přírody, za kulturou, pivem i vínem; foto-
soutěže, humanitární sbírky, brigády v obci, 
karetní turnaj v prší. Akce Babetta cup do-
kázala vytáhnout muže na spanilou jízdu 
na mopedech až k Pražském hradu, ženy 
vyrazily na koloběžkách do okolních obcí při 
akci Královna Koloběžka I: Ochutnali jsme 
vzorky různých druhů gulášů na Gulášfestu. 
Seznámili jsme se s koníčky našich sousedů 

a tradicemi při akcích spolku XTET (náhodné 
uskupení žen a dívek)Ten umí to a ten zas to-
hle a Velikonoční jarmark, psali jsme o úspě-
chu marmelád Šárky Hadrbolcové ve světě. 
Rubrika Obecní kronika vypráví přiblížila hla-
veneckou historii. Děti se setkávaly a stále 
setkávají na obecních táborech a poznávají 
krásná místa naší republiky.

Pozvánky v občasníku nám i v součas-
nosti umožňují příjemná setkání při soused-
ských posezeních během Hlavenecké pouti 
(pořádají hasiči a rybáři ve spolupráci s obcí) 
či při besedách z cyklu Cestovatelský Hlave-
nec, které tradičně pořádají členové Bratrstva 
Kobylí hlavy. Kromě pořádání besed se Bra-
trstvo snaží za pomoci obce obnovovat drob-
né historické památky a lesní tůň Hulán. Další 
dobrovolníci pomáhají zachraňovat přírodu 
díky spolku Zelené srdce.

Setkáváme se při krásné adventní akci 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kdy 
zpěv dětí z Dětské skupiny Hlaveneček, jejich 
starších kamarádů i ženského pěveckého sou-
boru Jelen nás naladí na vánoční atmosféru.

V roce 2020 nouzový stav vyhlášený vlá-
dou v souvislosti s celosvětovou koronaviro-
vou pandemií zastavil v celé České republice 
společenský život.

Milí sousedé a kamarádi, nic netrvá věč-
ně, proto věříme, že se v příštím roce bude-
me setkávat v lepším čase, Hlavenec opět 
ožije a bude o čem psát. Budeme rádi, když 
se k nám připojí další občasní dopisovatelé 
i z řad mladších občanů Hlavence. Rádi vaše 
příspěvky zveřejníme. Vyrůstají nám tu malé 
děti, a tak pojďme zkusit „oprášit“ v příštím 
roce 2021 i za pomoci nových obyvatel Hla-
vence krásné akce, které poněkud upadly 
v zapomnění. Využijme každou chvíli, kdy 
jsme zdraví a máme možnost se setkávat, 
bavit se a rozdávat radost.

Zdena Zimová 
a redakce Hlaveneckého občasníku

„Vánoční hra o Ježíškovi“ dětské divadlo Burza vánočního cukroví Štěpánské koulení zelí
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Dětská skupina Hlaveneček
Od března roku 2019 je dětská skupina Hlaveneček zapsána 
v rejstříku dětských skupin a po uplynutí prvního dotačního 
období se podařilo navázat a získat dvouletou dotaci na celko
vý provoz dětské skupiny. Zajištění financování skupiny umož
nilo další rozvoj centra a po již více než 5 letech předchozího 
provozu ještě více zpřístupnilo služby pro občany obce.

Od září tohoto roku navštěvuje skupinu 15 dětí ve věku od 
tří do šesti let a kapacita je tak plně využita. Šest dětí se při
pravuje na zápis do prvních tříd a z důvodu povinné předškolní 
docházky jednoho roku před nástupem do školy, mají povo
lené individuální vzdělávání a mohou se dále připravovat na 
nástup do školy v naší dětské skupině.

Co nabízíme našim dětem a rodičům?
Začít spolu je program, kterým se snažíme aktivně zapojit děti 
do vzdělávání. V centrech aktivit, která připravujeme v týden
ních blocích se učí děti samostatné i kooperativní práci, samy 
se rozhodují o činnostech, které budou daný den plnit. Cen
tra jsou zaměřená na manipulační hry, výtvarné činnosti, práci 
s kostkami, domácnost, hudbu a psaní a písmena.

Kroužek angličtiny – Dvakrát týdně navštěvuje naši skupi
nu lektorka angličtiny pro předškolní děti a hravou formou děti 
seznamuje s anglickým jazykem.

Keramika – Každý pátek v dopoledních hodinách probíhá 
keramika pro děti v dětské skupině. Děti se učí pracovat s ke

ramickou hlínou, procvičují jemnou motoriku a vyrábí drobné 
předměty z keramiky. Každý čtvrtek od 16:30 hodin je kera
mický kroužek přístupný všem hlaveneckým dětem (aktuálně 
k listopadu 2020 je tedy nutné počkat, až se opět uvolní vlád
ní karanténní opatření).

Nová podoba dětského hřiště
Možná jste si už mnozí všimli, že hřiště u obecního úřadu po
malými krůčky mění svoji podobu. Přibylo několik polí lano
vých prvků, velká prolézací roura pro malé průzkumníky, chys
tá se pískové doskočiště pro nadšené sportovce a přijdou si na 
své i výtvarníci, kteří mohou využít velké tabule na kreslení.

První etapa obnovy hřiště bude dokončena natřením dosa
vadních herních prvků a potom se budeme těšit na další dobré 
nápady Áji Vrtiškové a šikovné ruce zaměstnanců zahradní fir
my ASTRA. Moc děkujeme!

Veronika Matulová
Vedoucí Dětské skupiny Hlaveneček

V pátek 30. října nám naše paní starostka, jako všem seniorům 
v obci Hlavenec, zdarma přinesla nanovlákenné respirátory. Dozvě-
děla jsem se, že je zajistila firma Respilon z Brna. Chtěla bych touto 
cestou moc poděkovat našemu obecnímu zastupitelstvu i firmě Re-
spilon za starost o naše zdraví. Ljuba Pelzová

Myslíte, že to vyjde?
Plánovat se musí, a tak obecní zastupitelstvo na 
sobotu 13. března 2021 chystá v  hostinci U Jelena 
2. obecní ples. Doufáme, že nám ho ani koronavirus 
nepokazí! Všichni občané budou vítáni.PO

DĚ
KO

VÁ
NÍ
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333 kg žaludů
Takovéto krásné množství jsme společně letos v říjnu nasbírali v hlavenec-
kých lesích. Z toho 204 kg žaludů dubu zimního a 29 kg žaludů dubu letního. 
Nasbírané žaludy si od nás odebral hlavenecký revírník Vláďa Blecha, který je 
odvezl do lesních školek na Zelenou boudu, odkud putovaly na centrálu do 
Řečan nad Labem. Celkem jsme za žaludy získali 9755 Kč, které použijeme na 
činnost našeho spolku. Žaludy budou přes zimu stratifikovány (proces dozrá-
vání semene) a na jaře zasety do lesních školek. Cca tříletý semenáč se bude 
vysazovat zpět do lesa. A tak je docela reálné, že za tři roky budeme v Hlaven-
ci sázet, co jsme letos nasbírali…😊

Moc děkujeme všem, kteří se zapojili do samotného sbírání v lese, ale i pře-
bírání z pohodlí domova. Podpořili tak od základu vznik nového lesa. Celkem 
nás sbíralo 31 včetně dětí a každý, i ti nejmenší, přispěl svou troškou do mlý-
na, lépe řečeno do budoucího lesa. Děti moc chválíme, protože každé nasbí-
ralo alespoň jeden litrový kyblík, nejlepším sběračem pak vyhlašujeme Filipa 
Zigáčka, který se sám od sebe zúčastnil všech sběracích dnů. Jako poděkování 
od nás Filip dostal audio nahrávku krásného příběhu Muž, který sázel stromy 
od Jeana Giona, namluvenou Markem Ebenem. 😊

Za spolek Zelené Srdce děkují Markéta, Gábina, Nora a Andrea

PROSINCOVÉ PRANOSTIKY
■ Jaký prosinec, takové jaro.
■  Jaká zima v prosinci, takové teplo 

v červnu.
■  Není-li prosinec studený, bývá 

úrodný rok hubený.
■  Na Štědrý večer hvězdičky, 

ponesou vajíčka slepičky.
■  Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.
■  Když Vánoce obílí stromy sněhem, 

tak je posype jaro květem.

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ 
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Poslední veřejné jednání obecní-
ho zastupitelstva v  tomto roce je 
naplánováno na úterý 15.  prosin-
ce  2020. Byli bychom velmi rádi, 
kdyby se jako již tradičně mohlo 
toto jednání konat v  sále hostince 
U  Jelena. V  tuto chvíli zatím není 
jasné, jak se vyvine epidemiolo-
gická situace, a tak o místě konání 
a programu jednání bude zveřejně-
na informace na úřední desce.

30 LET SAMOSTATNOSTI 
OBCE HLAVENEC

1. ledna 2021 si můžeme připomenout 
zvláštní výročí. Před 30 lety došlo k opě-
tovnému osamostatnění obce Hlavenec 
a ukončení soužití s tehdejší střediskovou 
obcí Kostelním Hlavnem. Přesně podle slov 
slavné písně Marty Kubišové „vláda věcí 
tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí“ 
se Hlavenci vrátila samostatná působnost, 
začalo pracovat obecní zastupitelstvo 
a Obecní úřad Hlavenec. Obě vesnice 
společně v minulosti prožívaly dobré i špat-
né časy, ale v porevoluční neuvěřitelně 
pozitivní atmosféře občané toužili po sa-
mostatném rozhodování. Poděkujme tedy 
dnes všem našim spoluobčanům, kteří teh-
dy vše dojednali a začali pod vedením sta-
rosty pana Františka Kastnera psát novou 
historii naší obce. Radek Smotlacha

KALENDÁŘE PRO SENIORY
Kalendáře historických fotografií ten-
tokrát okresu Praha-východ máme 
připraveny jako předvánoční dáre-
ček pro všechny naše seniory. Pokud 
bude možné společné setkání v rámci 
konání veřejného jednání obecního 
zastupitelstva v hostinci U Jelena, pak 
kalendáře budeme rozdávat na této 
akci. Pakliže nám to situace nedovolí, 
dostanou senioři nový kalendář v prů-
běhu prosince do poštovní schránky.
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EXIT 17 – Čtyři kameny v ohrožení
V  měsíci listopadu loňského roku jsem 
se zúčastnil jednání ve věci moderniza-
ce dálnice D 10, jednání probíhalo v  síd-
le Ředitelství silnic a  dálnic Praha 4, kde 
byl zástupcům dotčených obcí popr-
vé představen projekt rozšíření dálnice 
smě rem z  Prahy po Mladou Boleslav na 
tzv. „ŠESTIPRUH“.

Dálnice se má rozšířit ze stávající kate-
gorie tak, že bude celkově o devět metrů 
širší a  rozšíření nám bylo vysvětleno tím, 
že již nyní se kapacita dálnice do-
stává na své maximum. Pokud se 
jedná o  termíny, první úseky se 
mají začít stavět v roce 2024, po-
slední 2027.

V  průběhu jednání jsme se 
dozvěděli, že bude nutná pře-
stavba všech mimoúrovňových 
křižovatek, rozšíření stávajících 
mostních objektů a u některých 
jejich demolice a  nahrazení no-
vými.

Zdravý rozum pak zůstává stát nad 
stavbou nového mostu na silnici II/610 
u Benátek n/J, který byl po roce budování 
dokončen na sklonku léta letošního roku 
a  v  případě realizace rozšíření dálnice jej 
budou čekat zásadní úpravy v  podobě 

budování opěrných zdí neboť tento most 
není na rozšíření dálnice připraven.

Zásadní pro Hlavenec bylo sdělení, že 
největší stavební práce se budou týkat 
EXITU 17 – Čtyři kameny, kde se počítá se 
zrušením mimoúrovňové křižovatky a tím 
nemožnosti nájezdu a sjezdu na předmět-
nou dálnici. Naopak ve směru od Prahy by 
u  Čtyřech kamenů měla vzniknout nová 
odpočívka pro kamiony. Stavba dále po-
čítá s  dalšími změnami v  podobě rušení 

kruhového objezdu u  Radonic, demoli-
cí několika domů u  Benátek n/J, posun 
křižovatky Bezděčín cca  o  1 km směrem 
k Praze apod. Vzhledem k tomu, že se tyto 
úpravy přímo nedotýkají obce Hlavenec, 
nebudu je blíže rozebírat.

Nejzásadnější pro naše občany je jis-
tě uvažovaná nemožnost najetí a  opuš-
tění dálnice na křižovatce Čtyři kameny. 
O  vzniklé situaci jsme Vás informovali na 
veřejném zasedání zastupitelstva obce 
počátkem prosince loňského roku.

Dne 10. února tohoto roku jsme navští-
vili společnost Valbek, spol. s. r.o. v Liberci, 
která celou stavbu projektuje. Na tomto 
jednání paní starostka důrazně vyjádřila zá-
sadní nesouhlas s navrhovaným řešením – 

tedy zrušením EXITU 17 a zástupci 
uvedené společnosti předala pí-
semné zdůvodnění (dvě stránky 
textu), proč považujeme navrho-
vané řešení za nesystémové.

Dne 28. února 2020 Ing. Smo-
tla chová zorganizovala schůzku 
zástupců obcí (od Sojovic po 
Byšice). Předmětem schůzky bylo 
předání dosud získaných infor-
mací k  záměru ŘSD. Výsledkem 
jednání nám byla vyjádřena pod-

pora s tím, že obec Hlavenec bude v před-
mětné věci prosazovat, aby nadále byla 
zachována možnost připojení a  sjezdu 
z dálnice u Čtyř kamenů.

Současná a aktuální situace je taková, 
že ŘSD čeká na výsledek zadaného šetře-

EXIT 17 – MÚK  
U ČTYŘ KAMENŮ
SITUACE – VARIANTA č. 1,  
M 1: 5 000

EXIT 17 – MÚK  
U ČTYŘ KAMENŮ
SITUACE – VARIANTA č. 2b,  
M 1: 5 000
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ní k  posouzení vlivů na životní prostředí 
ve vztahu k uvažované stavbě (tzv. proces 
EIA). Výsledek tohoto šetření se očekává 
v  průběhu měsíce května příštího roku 
a  na základě vyhodnocení této studie 
bude vybrána nejvhodnější varianta pro 
řešení EXITU 17 – Čtyři kameny.

Asi všichni, kdo používáme dálnici při 
jízdě z Hlavence ve směru na Prahu víme, 
že krizové místo je právě v místě napojení. 
Dovolím si tvrdit, že kvůli abnormálně krát-
kému připojovacímu pruhu od bývalého 
motorestu jde o jedno z nejnebezpečněj-
ších míst na celé dálnici D 10. Vozidla vjíž-
dějící na dálnici, zejména pomalé kamiony 
nemají dostatečnou vzdálenost k  získání 

potřebné rychlosti k bezpečnému zařaze-
ní do pravého průběžného pruhu. Z těch-
to důvodů pokračují v  odstavném pruhu 
a tím najíždějí do dalšího navazujícího při-
pojovacího pruhu od Hlavence.

Právě tento problém by mělo ŘSD 
urychleně řešit, ale ne tím způsobem, že 
stávající připojovací pruh jednoduše zruší. 
Na následujících náhledech jsou znázor-
něny dvě varianty, první – zrušení stávají-
cího nadjezdu s odpočívkou pro kamiony, 
varianta druhá  – řešení nájezdů z  kruho-
vých objezdů.

Tyto naznačené varianty jistě nejsou 
konečné řešení a  ve hře bude více mož-
ností, jak současné napojení na dálnici za-

chovat. Zastupitelstvo obce celou přípravu 
uvažovaného projektu pozorně sleduje 
a  věřte, že již nyní podnikáme příslušné 
kroky k tomu, aby Hlavenec nebyl od dál-
nice „odříznut“.

Milí Hlavenečáci, dovolte mi v  takto nepří-
jemných časech, kdy nemůžeme veřejně 
přivítat nové občánky, nemůžeme společně 
ochutnat vynikající kaldoun a  zapít svato-
martinskou husu, připravenou podle recep-
tu našeho pana hostinského, abych Vám 
popřál v  rámci možností pohodový závěr 
tohoto prapodivného roku a pevné zdraví.

JUDr. Jaroslav Čurda,  
místostarosta obce

Nová hlavenecká tůň
Mnozí z Vás si při svých procházkách po okolí již všimli, že u Světice vznikla nová vodní plocha. Po třech letech příprav 
posudků, průzkumů a projektování začaly o prázdninách práce na stavbě malé tůně. Máme velkou radost, že se náš záměr 
vybudovat další vodní nádrž, která by přispěla k obohacení okolní krajiny, vyplnil. Obec na stavbu získala stoprocentní 
dotaci z Operačního programu životní prostředí. Stavbu provedla firma Stavokomplet, s. r. o. Cena za provedení díla byla 
cca 950 000 Kč. Do budoucna vznikne v těchto místech vycházkový okruh, který povede od loveckého pomníku Karla VI. 
k tůni a zpět do obce okolo památného kamene.
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Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz

NAROZENÍ OBČÁNCI
15. 8. 2020 • Oliver Svačina

6. 9. 2020 • Antonie Martinovská
27. 10. 2020 • Teo Tugui

Vážení rodiče, blahopřejeme k narození Vašich 
dětí, přejeme Vám všem pevné zdraví, spoustu 

radosti a rodinné pohody. Všichni jsme se 
těšili na každoroční uvítání nových občánků 
do života v naší obci. Bohužel i tato krásná 

a radostná akce musela být s ohledem na situaci 
zrušena. Pevně věříme, že se společně setkáme 
na jaře, až tato nelehká doba pomine. O novém 

termínu tradičního vítání hlaveneckých 
občánků budete včas informováni.

HLAVENEČTÍ JUBILANTI
6. 10. • Marie Francová

28. 10. • Zdeněk Krumpolec
11. 11. • Elena Kvapilová

22. 11. • Antonín Pasovský
25. 11. • Václav Nohejl

27. 11. • František Petrův (nejstarší občan obce)

Všem našim hlaveneckým jubilantům posíláme 
srdečné gratulace a přejeme pevné zdraví, 
hodně štěstí a pohody v kruhu svých rodin.

Novostavba garáže
Na pozemku vedle obecního úřadu obec postavila a již také řádně zkolaudovala novou garáž – sklad na uložení všech potřebných 
věcí pro provoz obce. Doposud obec žádný takový prostor neměla. V budoucnu se třeba v této garáži zaparkuje multifunkční 
traktůrek na úpravy veřejného prostranství či automobil. Pořizovací cena 
garáže byla cca 2 200 000 Kč, obec získala dotaci od Středočeského kraje ve 
výši 390 000 Kč. Stavbu provedla firma Daniel Šperk Budiměřice.

ALEJ KONČINY – PODĚKOVÁNÍ
Milí přátelé, ještě jednou moc, moc děkuji za dnešní krásnou akci, která se 
vydařila jen díky vám. Dokázali jsme vysadit 50 stromů včetně ukotvení, 
zálivky, založení zálivkových mís, zamulčování, instalaci chrániček, pleti-
va, osetí pásu pod stromy luční směsí, ukotvit dvě bidla pro dravce… To 
opravdu není málo. Myslím ze srdce na každého z vás a velmi si vážím toho, 
že jste obzvlášť v dnešní nelehké době věnovali kus svého času, kus své 
životní cesty právě pro tuto akci. Pro výsadbu Aleje Končiny. Samozřejmě 
nás čeká pár let důležité údržby, ale to zvládneme. Věřím, že za pár let už 
budeme procházet nebo na kole projíždět pod košatými korunami. Věřím, 
že jsme pro naše vnoučky udělali krásnou věc, že jsme udělali krásnou věc 
pro celou planetu. Byli jste skvělí… Díky.
Významné poděkování patří sponzorům, kteří přispěli finančně. Na tuto akci 
se podařilo získat grant 34 302 Kč na nákup stromů od Nadace rozvoje občan-
ské společnosti podpořený společností ŠKODA AUTO. Na nákup pomocného 
materiálu (tlakově mořené dřevěné kůly, půdní kondicionér Terracotem, 
plastové chráničky, lesnické pletivo, 
drobný spojovací materiál, úvazky, 
doprava stromů a materiálů, hloube-
ní jam, dovoz štěpky… přispěli: obec 
Hlavenec, obec Kostelní Hlavno, Ho-
nební společenstvo Kostelní Hlavno, 
ASTRA zahrady, s. r. o., Jirka Vrťa.
Děkujeme velmi soukromému ze-
mědělci panu Luboši Čamkovi z Kos-
telního Hlavna, který poskytl pro vý-
sadbu aleje vlastní pozemek.
A v neposlední řadě díky všem, kteří 
s  námi chtěli být, ale z  jakéhokoliv 
důvodu být nemohli😊

Za spolek ZELENÉ SRDCE z.s. 
Andrea Vrtišková


