INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE HLAVENEC

SRPEN 2021

ČÍSLO 2

ROČNÍK 17

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás co nejsrdečněji pozvala u příležitosti hlavenecké pouti na malé, letní, pohodové posezení před naší
hospodou, které se uskuteční v sobotu 14. srpna od 17 hod. Jako každým rokem nabízíme něco chutného k snědku, něco hořkého ale dobrého k napití a pro dobrou náladu hudební občerstvení. Pro děti připravily hlavenecké
hasičky nejrůznější hry a soutěže. Máme tedy důvod se společně sejít, posedět a popovídat. Pozvěte své kamarády
a přátele, ať oslavíme již pomalu odcházející léto. Kdo ví, co nám přichystá podzim a zima….
Život v obci stále běží. Nové chodníky jsou zkolaudovány a uvedeny do provozu, do finiše se blíží i oprava
budovy obchodu. Během měsíce srpna bychom rádi prodejnu již otevřeli veřejnosti. Stále probíhá restaurování
loveckého pomníku Karla VI. Tady nám moc deštivé počasí nepřeje a práce, které by měly probíhat za sucha, se
komplikují. Pevně věříme, že i tento projekt bude zdárně dokončen.
Mám takový pocit, že ať jsme v letošním roce sáhli na cokoliv, vše se zkomplikovalo. Nemáme firmy na práci,
šikovných řemeslníků ubývá a není možno je najít, není materiál, a když náhodou je, tak je zase drahý. Snad tato
divná doba brzy skončí a my všichni pochopíme, že nejdůležitější součástí našeho života je smysluplná a poctivá
práce.
Během silných dešťů, kdy nám čerpací stanice kanalizace neustále hlásila havarijní hladinu vody, jsme zjistili, že
některé nemovitosti mají zřejmě na splaškovou kanalizaci napojen i odtok dešťové vody z okapů. To je nepřípustné!!
Dešťová voda nesmí přijít do odpadní vody, docházelo by tím k vyplavování čistírny odpadních vod a tím k nedostatečnému čištění odpadní vody. A zároveň by se likvidace odpadních vod velmi prodražovala. Proto budeme nuceni
tuto situaci v rámci všech nemovitostí zkontrolovat. Používají se na to dýmovnice, které se umístí do kanalizačního
řádu, pokud jsou dešťové okapy napojeny do kanalizace, začne se kouř valit ze svodů a okapů daného domu. Žádáme
tedy všechny občany, kteří v tomto ohledu nemají čisté svědomí, aby věc napravili ještě před naší kontrolou.
Milí občané, tak o pouti na viděnou!

Jarmila Smotlachová
Starostka obce

Hlavenecká pouť v historii a současnosti
Pouť a poutní mše se konaly v Hlavenci a okolních obcích i v hluboké minulosti. Termín pouti se pohyboval
vždy kolem 15. srpna (církevní svátek Nanebevzetí
Panny Marie).
Slavnostně oblečené rodiny se scházely u svátečního jídla, ke kterému neodmyslitelně patřila pečená
kachna s knedlíkem a se zelím, řízky, fašírka (sekaná),
bramborový salát, někde se vařila svíčková. Jako polévka se většinou vařil hustý drůbeží kaldoun s knedlíčky
a drobnými těstovinami. V každé rodině se pekly pouťové koláče s různými náplněmi. Typickou náplní koláčů v našem kraji je dodnes tzv. šiml (tvaroh s mákem).
Pouť má část duchovní a světskou. Poutní mše se
vždy konala v obecní kapličce.
15. srpna 1948 byl během pouti za velké účasti občanů posvěcen nový zvon pro kapličku, který dostal
jméno Anna-Marie. Původní zvon byl zabaven Němci
za druhé světové války pro válečné účely.

V pozdějších letech se mše nekonaly. V roce 1990,
po dvacetileté odmlce, byla tradice mší svatých v Hlavenci opět obnovena. Této mše se účastnilo 33 osob.
18. srpna 2007 během pouti zasahovali naši hasiči při
požáru stohu slámy ve spodní části obce. Zvuk sirén
přijíždějících zásahových vozů ze Staré Boleslavi, Sojovic a Sudova Hlavna podbarvila hudba kapely Přívoranka.
Uplynulo téměř 40 let, kdy stály na návsi před kapličkou houpačky, střelnice a kolotoč.
A tak jak dříve k hlavenecké pouti patřily pouťové
atrakce, tak později se konaly pouťové zábavy s kapelou Přívoranka. V současnosti při sousedském posezení hraje kapela Koloseum a doprovodným programem
jsou soutěže pro děti.
Poutní mši 14.8. od 18.00 bude celebrovat již počtvrté správce benátecké farnosti P. Marek Miškovský.
ZZ
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OBEC HLAVENEC VE SPOLUPRÁCI
S MÍSTNÍMI HASIČI VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

POUŤOVÉ
SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ
sobota 14. 8. 2021

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

18.00	POUTNÍ MŠE SVATÁ
(Kaple Nanebevzetí Panny Marie)
Od 17.00 budou před hostincem připraveny soutěže
pro děti.
Pro občerstvení poutníků bude pan hostinský
podávat samé dobroty 

Obecní tábor Vysoká Srbská 2021
Nedaleko od Hronova uprostřed lesů, luk a strání leží
táborové středisko Pstruží potok…. To není pohádka, ale skutečnost. Letošní obecní tábor jsme strávili
v krásné přírodě na pomezí České republiky a Polska.
Na celodenní výlet jsme vyrazili do skal, na stolovou
horu Ostaš. V obci Vysoká Srbská jsme navštívili rozhlednu, z které byly vidět Broumovské stěny, Adršpašské skály i Krkonoše.
Prostě nádhera!!
Hronov je spojen s rodištěm spisovatele Aloise Jiráska
a tudíž i s přehlídkou ochotnického divadla Jiráskův
Hronov. A stejná, ne-li ještě lepší divadelní přehlídka na
téma „Staré pověsti české“ proběhla i na našem táboře. Děti celý týden pilně nacvičovaly humorné scénky
o praotci Čechovi , o Libuši, Kazi a Tetě, o Bivojovi a poslední den předvedly své skvělé divadelní umění. Byla
to velká legrace. Trochu nám ji zkalila páteční žaludeční viróza, ale i tady děti bezvadně ukázaly, jak si umějí
navzájem pomáhat. A leckdy zastoupí své nemocné vedoucí, ani jim se totiž nevolnost nevyhnula.
Alespoň z mého pohledu se letošní tábor vyvedl na výbornou. Hlavně se však musíme zeptat všech dětí, zda
byly spokojené. Tak za rok, přátelé…. J. Smotlachová

POZVÁNKA DO STARÉ BOLESLAVI
Mariánské varhanní léto ve Staré Boleslavi, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
15. 8. od 16.00 (Slavnost Nanebevzetí Panny Marie) Ondřej Valenta, varhany / Veronika Kůstková, soprán
Varhanní koncerty v září: 12. 9. a 28. 9. vždy od 16.00

NOC PŘÍBĚHŮ VE STARÉ BOLESLAVI
Tato akce vznikla ve spolupráci s projektem Objevuj památky a asociací Nestátních otevřených
památek ANOPA

Příběh Palladia
V Příběhu Palladia se přeneseme do 9. století, do
doby, kdy biskup Metoděj křtí kněžnu Ludmilu
a předává jí reliéf Panny Marie s Ježíškem, později
nazvaný Palladium země české. Prožijeme příběh,
v němž se setkáme s knížetem Václavem a jeho
věrným služebníkem Podivenem na magických
místech Staré Boleslavi.

Začátek akce: sobota 28. srpna 2021 v 19.00 –
křest publikace Kláry Víškové Ilustrovaný průvodce středním Polabím
Začátek kostýmovaných prohlídek: 20.00, tyto
komentované prohlídky začínají každou celou
hodinu, poslední ve 24.00.
Konec akce: neděle 29. srpna 2021 v 01.00
Maximální počet osob na prohlídku 20.
Na prohlídky je nutná rezervace –
telefon 312 313 312, 702 002 417.
Vstupné: plné 220 Kč, snížené 140 Kč,
rodinné 450 Kč.

Poznámka: Palladium země české je nově umístěno v přízemí severní věže baziliky Nanebevzetí Panny Marie, v kapli Palladia

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