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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. Volba komisí
2. Zpráva výboru SDH o innosti v roce 2012
3. Zpráva revizní rady za rok 2012
4. Návrh plánu innosti a rozpo tu pro rok 2013
5. R zné, diskuze
6. Usnesení
7. Spole enské posezení s pohošt ním

lenové SDH Hlavenec 
mohou na míst  zaplatit 

lenské p ísp vky. 

POZVÁNKA NA 

TRADIČNÍ PLES 
HLAVENECKÝCH HASIČŮ 

Sbor dobrovolných hasičů 
v Hlavenci Vás zve na 

HASIČSKÝ PLES

v sobotu 12. ledna 2013 
od 20.00 

Hlavenec – Hostinec U Jelena 
Předprodej místenek na ples vždy 
ve dnech – pátek 4.1., úterý 8.1. 

a středa 9.1.2013 

od 18.00 do 20.00 hodin 
v hostinci U Jelena

S B O R  D O B R O V O L N Ý C H  H A S I Č Ů  V   H L A V E N C I 

V Á S  Z V E  N A

MIKULÁŠSKOU 
NADÍLKU

SOBOTA 1. 12. 2012 
OD 14.00 DO 17.00 HOD.
 HLAVENEC  HOSTINEC U JELENA  

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

DÁRKOVÉ BALÍČKY PRO DĚTI DO 13 LET

Příspěvek rodičů dětí z Hlavence 
na 1 dárkový balíček je 50 Kč

Rodiče dětí z ostatních obcí platí plnou částku: 150 Kč

Objednávky 

na dárkové balíčky 

přijímá do 25. 11. 2012 

vždy od 17.00 do 19.00 

paní Dana Blahnová – Hlavenec 7 
(u křížku – vrchní část obce)

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA

se uskuteční 

ve čtvrtek 6. 12. 2012 od 18.00 hod. 
v hostinci U Jelena v Hlavenci

Program: 1.  ukončení výstavby vodovodu 
a kanalizace v obci 

 2.  poplatky za svoz komunálního 
odpadu pro rok 2013

 3. návrh rozpočtu obce pro rok 2013
 4. plán akcí v roce 2013
 5. různé, diskuse 

Srdečně zveme všechny občany.

Zároveň si dovolujeme u  příležitosti ukončení vý-

stavby kanalizace a vodovodu v obci pozvat všech-

ny občany na předvánoční „Kolaudační večírek“, 

který se uskuteční v sobo tu 22. 12. 2012 od 17. hod 

v hostinci U Jelena v Hlavenci. 

Jako malá odměna za nepohodu při stavbě čeká na 
všechny návštěvníky občerstvení, trocha hudby k  ob-
veselení i malé překvapení. Zapomeňte na předvánoč-
ní shon a  přijďte se pobavit. Srdečně Vás všechny zve 
obecní zastupitelsvo a fi rma EKOS HRNČÍŘ s.r.o. Žitenice.

PROSINEC 2012 ČÍSLO 3 ROČNÍK 8PROSINEC 2012 ČÍSLO 3 ROČNÍK 8

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU A SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
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Štěpánské koulení zelí 

 sraz  je ve středu  26.12.2012  v  10,00 hodin  v  Hlavenci u dolního křížku  
startovné  50,- Kč na osobu 
pohoštění obvyklou formou 

dobrou náladu s sebou 
výběr trasy bude proveden v závislosti na počasí 

 

Bratrstvo Kobylí hlavy vás zve na tradiční 

Poplatky za odpad 
v roce 2013

I přes to, že má obec právo zvýšit poplatky 
až na 750  Kč za osobu trvale žijící v  obci, 
zůstanou poplatky pro rok 2013 ve stejné 
výši jako letos. Celkové náklady na likvidaci 
veškerých odpadů od občanů dosahují cca 
1050  Kč na osobu za rok, občané tedy za 
svůj odpad hradí méně než 50%. V novém 
roce obec více  podpoří třídění odpadu. 
Polatky je nutné zaplatit do konce března 
2013 v kanceláři obecního úřadu.

Polatky za odpad pro rok 2013: osoba 
trvale žijící v Hlavenci 500Kč, rekreační 
objekt 500Kč

polatky za psa: 0 Kč

O PROJEKTU

Fakta o projektu 
Čtení pomáhá
•  Projekt Čtení pomáhá rozdělí ka-

ždý rok 10 milionů korun na dob-
ročinné účely. O tom, kdo pomoc 
obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. 

•  Každé dítě, které se zapojí do pro-
jektu, získá po přečtení některé 
ze seznamu vybraných knih kredit 
50 korun, který bude moci věnovat 
na jeden z nominovaných dobro-
činných projektů. 

•  V prvním roce běhu projektu (8. 4. 
2011–7. 4. 2012) se do projektu 
přihlásilo 90747 dětí. 

Knihy
•  Knihy jsou rozděleny do kategorií 

podle věku čtenářů (1.–5. třída, 
6.–9. třída, střední škola). 

•  V každé kategorii bude k dispozi-
ci minimálně 20 knih k přečtení. 
Cílový stav je minimálně 100 knih 
v každé kategorii 

•  V nejmladší a střední kategorii vy-
brala první knihy veřejnost v anke-
tě O nejlepší knihu pro děti a mlá-
dež. Do ankety nominuje knihy od-
borná porota v čele se Zdeňkem 
Svěrákem. Pro nejstarší kategorii 
vybrala knihy odborná porota pří-
mo.

www.ctenipomaha.cz

Ohlédnutí za Letním hlaveneckým 
táborem pro děti – Soseň 2012

Letošního tábora se zúčastnilo cel-
kem 45 dětí a 7 vedoucích. Srpnový 
týden jsme společně prožili v Sosni na 
Rakovnicku. Počasí nám celkem přálo 
a tak jsme v Soseňských lesích a okolí 
prožili spoustu pěkných chvil a dobro-
družných zážitků. 
Jako například při orientačním běhu 
lesem v okolí Božího kamene, nebo 
při výletě vlakem na hrad Křivoklát, 
nebo při sportovním klání uspořádá-
ným společně s dětským domovem, 
který byl ubytovaný ve stejné lokali-

tě. Nebo při výpravě oddílů do okolních vesniček za účelem zjištění historických dat obce 
a vyprošení starého oblečení. Nebo hledání indicií po vesničce Sosni a podle nich zjištění 
významné historické osobnosti působící v tomto kraji. Společné večery u ohně, zpívání s ky-
tarou, noční hra, která vůbec nabyla strašidelná, ale stejně nikdo nechtěl jít sám. Malování 
vlajek, vymýšlení jmen oddílů, vytvoření herbáře z bylin nalezených v okolí tábora, návštěva 
kozí farmičky, morseovka. Snad pro každého něco. Vyhlášení výsledků celotáborové hry bylo 
završením letošního tábora. O body bojovali 
oddíly MLŽI (nenechte se zmást zavádějící 
myšlenkou: mlži, plži, hlavonožci, správná my-
šlenka je o vodní konzistenci použité v praxi! 
-zvítězili!), TÝM SNŮ (opravdu to nebyl jen 
sen, o první místo bojovali do posledních dnů), 
KOMÁROMUTI (zůstaly na zlaté střední ces-
tě) a v těsném závěsu společně RACI s KRO-
KOUŠI (dalo by se říci téměř na společném 
třetím místě – ovšem Komáromuti byli přeci 
jen znatelně lepší). 
Snad mohu za všechny děti a vedoucí (Jarču, 
Evu, Lídu, Vlaďku, Standu, Martina) říci, že 
v Sosni bylo krásně…

Andrea Štěpařová (Komáromuti)
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Poděkování mladých hlaveneckých hasiček
Rády bychom poděkovaly Renatě  Pešičkové za sponzorský dar v podobě 
hasičských kalhot, ze kterých máme velkou radost. 
Dále děkujeme Pepíčkovi Blahnovi st., alias Koučovi, který se nás ujal 
a podporuje nás. Moc si toho vážíme. 
Nesmíme zapomenout na zbylá družstva hasičů z Hlavence, díky kterým 
můžeme jezdit na soutěže a být vůbec součástí SDH Hlavenec. 
I přesto, že se nám letošní rok moc nevydařil, budeme se snažit dál!! Díky! 

Mladší družstvo žen SDH Hlavenec

Krátký návrat do léta

Přestože už pomalu myslíme na vánoční připravy, chtěla bych 
se jenom na chvíli vrátit do léta a připomenout, že nejenom 
soutěžemi se baví hasiči z Hlavence. V srpnu se věnovali spo-
lečně s  místními rybáři v  rámci Hlavenecké pouti přípravě 
a realizaci populární akce pro děti i pro dospělé pod názvem 
Les plný pohádek.
Mladí hasiči a hasičky připravili lesní stezku, kde děti i do-
spělí zavazovali Pyšným princeznám vysoké boty, zatloukali 
hřebíky do pařezu, lezli mezi lany, skákalo se v pytli, běhalo 
se v  ploutvích… Na prostranství u  lesa za asistence rybářů 
se nahazovaly udice, chodilo na chůdách. Hasiči připravili 
pro účastníky nejen program, ale i plno dobrot. Malí i velcí si 
pochutnávali na slaných i sladkých palačinkách, grilovaných 
klobásách a žampionech. Dětem nejvíce chutnaly buřty ope-
čené přímo na ohni. Nejen díky krásnému počasí se pouťový 
den i večer vydařil. Vážím si ochoty všech, kteří se ujali svých 
„pohádkových“, ale i nepohádkových rolí.
Chtěla bych poděkovat všem mladým i mírně starším hasi-
čům, hasičkám a rybářům za skvělou přípravu i průběh celé 
akce. Zdena Zimová

PROGRAM: 

16:00 – ZUMBA Masterclass 
… přestávka s občerstvením 
17:15 – Dance workout-show 
… vyhlášení TOMBOLY 
18:00 – Vánoční ZUMBA :-) 

…  AFTERPÁRTY 

    Cena:  250,-  (v předplatném 220,-)     Více informací naleznete na: 

Zvané jsou všechny ženy a dívky z Hlavence a okolí, které 
milují pohyb, tanec a zábavu. Těšit se můžete nejen na 
Zumbu s aktuálními hity, ale i na populární vánoční son-
gy, spoustu zábavy, chybět nebude ani občerstvení, tom-
bola a zakončení tematickou afterpárty.
,,Cukroví už máte napečené, na úklid zbývá celý týden, hlídat 
budou tatínci nebo dědečci, takže Vám nic nebrání v aktiv-
ním odpočinku od předvánočního šílenství,’’ vzkazuje orga-
nizátorka akce Nikola Vonková.

Více na www.zumbasniky.cz.

Nenacházím slušných slov, abych Vám oznámila, že 
opět nějaký … vyvezl do lesa v Hlavenci staré pneuma-
tiky z nákladního auta. Copak se to nikdy nezlepší???
Pneumatiky jsou v lese u cesty k novým domkům pod 
Hubertusem. J. Smotlachová
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Vydává obec Hlavenec v nákladu 130 ks, pod registračním číslem MK ČR E177 17

S P O R T   –  nohejbal

S P O R T   –  cyklistika

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

Hlavenec A

V prvním roce účasti v Krajské soutěži se družstvu Hlavenec A vedlo výborně. Umístilo se na 

2.  místě hned za Vavřincem. Další skvělou zprávou je návrat Michala Vrtišky do domácího 

družstva, jehož zkušenosti z více než dvouletého působení v extraligovém Spartaku Čelákovice 

budou určitě neocenitelným přínosem pro hlavenecký nohejbal.

Hlavenec B

V Okresní soutěži hlavenečtí muži bezkonkurenčně utrhli 1. místo a mají tak možnost postoupit 

do Okresního přeboru. V  tuto chvíli ještě není jasné, jak s  touto možností naloží. Pro novou 

sezónu zvažují registraci družstva Hlavenec C.

Žáci

Žáci si ve svém prvním roce registrace v soutěži nevedli vůbec špatně. I když z osmi družstev na-

konec skončili na předposledním místě, nemají se za co stydět. V letošním roce totiž byly soutě-

že starších a mladších žáků sloučeny do jedné kategorie, a tak se naši mladší žáci běžně utkávali 

se staršími chlapci, kteří již v příštím roce přestupují do dorostu nebo přímo do mužské soutěže. 

Důležité je, že se na jejich hru dalo dívat, že nebyli jen pasivními účastníky zápasů a že svým 

soupeřům neodevzdávali balóny zadarmo. A ze hry si přinesli spoustu dobrých zkušeností.

Letní nohejbalové turnaje
V prestižním turnaji Leo CUP 2012, v Praze Vršovicích měl Hlavenec hned tři družstva. Nejlépe, 

ba přímo skvěle, se vedlo bratrům Jiřímu a Michalovi Vrtiškovým, kteří ve trojici s Michalem 

Plachým (extraliga Spartak Čelákovice) vybojovali 3. místo v kategorii profesionálních družstev. 

V kategorii amatérských družstev zabojovali z hlaveneckého klubu Luděk Kvapil ml., Tomáš Ko-

sek, Pavel Šnajdr a Jiří Landa.

O prázdninách se také nohejbalisté zúčastnili turnajů v Jizerním Vtelně a Benátkách nad 
Jizerou. Ve Vtelně v souboji trojic se naše družstvo (Vrtiška J ml., Vrtiška M., Landa J.) umís-

tilo na 4. místě a o měsíc později v souboji dvojic si bratři Vrtiškové nenechali vzít příležitost 

a  pokořením i  extraligových družstev se zaslouženě stali vítězi turnaje. V  zářiovém turnaji 

v Benátkách nad Jizerou pomohl svému synovi k vítězství také Jiří Vrtiška st., jeden ze zakla-

datelů hlaveneckého nohejbalového klubu a spolu s dalším členem Jiřím Landou tak potvrdili, 

že i věkově pestrá hlavenecká družstva patří mezi nebezpečné soupeře (Vrtiška Michal, Vrtiška 

Jiří st., Landa Jiří).

Malý, velký MUŽ  – prázdni-

nový turnaj, který se uskutečnil 

po dvouleté odmlce. Bojovalo 

mezi sebou sedm hlaveneckých 

nalosovaných dvojic, složených 

vždy z  jednoho žáka a  jednoho 

muže. Žáci se na tento turnaj 

velmi těšili a je skvělé, že je je-

jich starší kamarádi nezklamali 

a  i  oni se turnaje se zápalem 

zúčastnili. 1. místo Hubinka 

Tomáš, Vrtiška Jiří ml.; 2. místo- 

Krumpolec Filip, Blahna Honza; 

3.  místo Štěpař Juráš, Svačina 

Kuba; 4.  místo Svačina Pavlik, 

Solčianský Ondřej; o další místa 

zabojovali: Mirek Čížek, Míša Čí-

žek, Pepik Blahna, Michal Vrtiš-

ka a Vojta Nováček.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková 
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 

z okraje společnos   – materiální pomoc sociálně 
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na  www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky 

a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky – vše 

nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 

matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 

transportem znehodno  
znečištěný a vlhký tex  l

Sbírka se uskuteční:
19. 11.–2. 12. 2012 ve dvoře čp.3

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů 
či krabic, aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:

tel.: 224 316 800, 224 317 203

–
ODBOR DOPRAVY 

 
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM – 
STARÁ BOLESLAV
ODBOR DOPRAVY

Oddělení dopravně správních agend
Masarykovo náměstí 1,2, 250 01  Brandýs n./L.

UPOZORNĚNÍ
Dne 31.12.2012 bude z technických důvodů 

uzavřeno pracoviště
EVIDENCE ŘIDIČŮ a REGISTRU VOZIDEL

Uzavřena budou obě pracoviště oddělení dopravně 
správních agend (v Praze i ve Staré Boleslavi).

Mgr. Radek Dünebier
vedoucí oddělení dopravně správních agend

Hlavenecká cyklistická chlouba Luděk Kvapil ml. (BMC Viessmann Racing T.) má v  letošním 

roce za sebou hned několik skvělých úspěchů. Luděk, který výborně reprezentuje i  hlavenecké 

nohejbalové družstvo, vybojoval  2.místo na Mistrovství ČR v kategorii muži „B“ SAC ČR – MTB 

Odolená Voda 2012. V závodě Svijany CUP 2012 se stal celkovým vítězem závodu. Na jubilejním 

30. ročníku závodu Praha-Doksy, pořádaném CKKV Praha, dlouhém 79 km Luděk dojel na 3. místě 

(v čase 2:11:14,00) hned za olympijským medailovým reprezentantem v Pekingu Jiřím Ježkem. 

Gratulujeme.

Osmdesát kilometrů za dvě hodiny? Na kole? No to jsem z toho jelen...

Sportovní zprávy sestavila Andrea Štěpařová.

Žáci na turnaji v Benešově (Pavlik Svačina, 
Mar  n Skypala, Juráš Štěpař)
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