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Vážení spoluobčané,
se starým rokem 2012 jsme ukončili jednu z významných etap rozvoje naší obce – skon-
čila výstavba vodovodu a kanalizace, a tak nám, alespoň doufám, ubyla i spousta starostí 
a problémů. 
V novém roce 2013, který je již v plném proudu, nás však čeká další práce. Obecní zastu-
pitelstvo ve spolupráci s místními spolky zrekonstruuje chodníky v celé obci a za přispění 
Středočeského kraje by rádo vystavělo nový chodník podél komunikace III. třídy v zatáčce 
u Rezků. Průchod pro pěší je tam, a nejen v době velkého provozu, nebezpečný. Pokud se 
nám podaří získat s projektem „Kaple ožívá“ dotaci z Programu rozvoje venkova, opraví-
me fasádu kapličky.
I v letošním roce se vynasnažíme získat další fi nanční prostředky např. na opravu místní 
komunikace „u Svačinů“. Bohužel peněz je čím dál méně a zatím žádný dotační program 
na rekonstrukce komunikací nebyl vypsán.
Zlepšovat okolní prostředí si však můžeme sami a to velmi levně bez velkých dotací. Postačí, když nebudeme lhostejní ke svému 
okolí, např. k místům za plotem, a alespoň občas si veřejná prostranství sami zameteme, posekáme či uklidíme. Mnozí z Vás již tak 
činí dlouhá léta a za to jim patří velké poděkování. 
Budeme rádi, když se na nás v průběhu roku obrátíte se svými požadavky a přáními. Pokud to bude v našich silách, rádi vyhovíme.
Děkujeme všem za spolupráci a přejeme hodně zdařilých malých i velkých projektů v naší obci v tomto roce.

Jarmila Smotlachová, starostka obce

ÚNOR 2013 ČÍSLO 1 ROČNÍK 9ÚNOR 2013 ČÍSLO 1 ROČNÍK 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU A SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI

HLAVENECKÝHLAVENECKÝ
obcas

ník
obcas

ník

  
V K O V É  K A T E G O R I E :  P E D Š K O L Á C I - 1 5  L E T  

 
VŠECHNY PRÁCE (koláž) 

MUSÍ BÝT ITELN  OZNA ENY TAKTO: 
JMÉNO AUTORA,V K,JMÉNO OBCE 

 

UZÁV RKA SOUT ŽE: 12.2.2013 
DO TOHOTO DATA MUSÍ BÝT PRÁCE ODEVZDÁNY  

V HLAVENCI  
(HLAVENEC . 7-PANÍ DANA BLAHNOVÁ  

NEBO HOSTINEC U JELENA) 
 

VÍT ZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ BUDOU 
VYHLÁŠENI A OCEN NI B HEM D TSKÉHO 

KARNEVALU V SOBOTU 16.2.2013 VE 14.00 HOD. 
 H L A V E N E C   H O S T I N E C  U  J E L E N A   

 

S 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  

P O Á D Á  
 
 
 
 
 
 

VÝTVARNOU SOUT Ž PRO D TI / KOLÁŽ 
 

TÉMA: VESMÍR
  

V SOBOTU 16.2.2013 

VE 14.00 HOD. 
 H L A V E N E C   H O S T I N E C  U  J E L E N A   

 
 

Krom  obvyklých sout ží bude 
sou ástí programu vyhlášení  

a ocen ní vít z  sout že pro d ti 
 – výtvarná metoda koláž -  

na téma „VESMÍR“ 
Termín odevzdání prací: 12.2.2013 

v hostinci U Jelena 
 

Vstupné na karneval dobrovolné 

S 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  P O Á D Á  
 
 

   D TSKÝ 
KARNEVAL 

 

Hlavenecká kaplička s hasičskou zbrojnicí
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Hasičské zpravodajství za rok 2012 
Sbor dobrovolných hasičů v  Hlavenci má 160 členů. Aktivní čle-
nové se podíleli na přípravách a  realizaci společenských, sportov-
ních a vzdělávacích akcí. Celkem hasiči zorganizovali v tomto roce 
111 akcí, ke kterým se řadí i celoroční údržba techniky 
a výzbroje, sběr železného šrotu, průplach kanalizace atd. Za údrž-
bu hasicích přístrojů převzal zodpovědnost Aleš Horčík, který je ne-
jenom preventistou hlaveneckého sboru, ale i členem Výkonného 
výboru OSH Mladá Boleslav. 

Hasičská činnost se v roce 2012 zaměřovala opět na práci s dětmi 
a  mládeží. A  právě díky mladým hasičům a  hasičkám se podařilo 
zajistit bezproblémový průběh Staročeských májů a dětských akcí, 
ať už to byl Dětský karneval, Čarodějnice či akce Les plný pohádek. 
Muži v historických uniformách se účastnili jako doprovod historic-
ké stříkačky „Márovky“ slavnostních akcí v okolních obcích. Školení 
preventistů absolvoval Václav Toman, který získal Osvědčení Re-
ferenta prevence a výchovné činnosti SH ČMS II. stupně a Petr Ja-
noušek III. stupně. I v letošním roce se věnují Petr Janoušek a Pavel 
Zigáček naplňování programu HASÍK CZ, který pořádá Ministerstvo 
školství. Oba instruktoři jezdí do škol a formou her a ukázek učí děti 
jak se chovat při vypuknutí požáru.
Soutěží i mimo 16. okrsek SDH se účastnilo celkem 6 družstev, tj. 
2 družstva mužů, 2 družstva žen a 2 družstva žáků. Celkovou statis-
tiku letošních soutěží naleznete na www.hlavenec.cz . Velmi si cení-
me toho, že družstva našich mladých hasičů se zapojila do soutěží 
i v roce 2012 a pomáhají při rozšiřování sbírky pohárů a diplomů. 
Muži a ženy se zúčastnili 15ti soutěží. Družstva mužů z Hlavence se 
mohou pochlubit kromě úspěchů v  jiných soutěžích získáním Pu-
tovního poháru z Horního Slivna natrvalo. Ženy A zvítězily 4x, Ženy 
B získaly 2 x 2. místo a 1 x 3. místo. Úspěšně skončila pro naše hasiče 
a hasičky Noční soutěž, kterou pořádá vždy v závěru června právě 
SDH Hlavenec. Putovní poháry zůstaly doma. Starší i  mladší žáci 
jdou zdárně ve šlépějích dospělých hasičů. Na Memoriálu Josefa 
Matuny v Kostelním Hlavně získali mladší žáci 2. místo a starší žáci 
3. místo. Kromě toho mladší žáci vybojovali 1. místo v Sedleci. 
Počet rozhodčích je 5 (Houdková Lenka, Horčík Aleš, Janoušková 
Olha, Janoušek Petr a Raban Petr)
V listopadu 2012 v průběhu Valné hromady SDH Hlavenec byla předá-
na tato ocenění:

Krajské sdružení hasičů – kraj Středočeský 

–  SDH Hlavenec – Čestné uznání za aktivní dlouholetou práci s mlá-
deží a aktivní činnost v okrsku 

–  Blahna Josef ml. – Čestné uznání

–  Raban Petr – Čestné uznání
–  Syrový Zdeněk – Čestné uznání

Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav 

–  Zigáček Pavel – Medaile Za zásluhy
–  Blahna Josef nejml. – Čestné uznání
–  Blahnová Dana – Čestné uznání
–  Janoušková Olha – Čestné uznání

Sbor dobrovolných hasičů Hlavenec udělil Čestné uznání za celoroč-
ní a příkladnou práci pro sbor Jiřímu Kastnerovi a Tomáši Petrůvovi.

ZMĚNY V PŘEDSTAVENSTVU SDH HLAVENEC

Ve složení představenstva SDH Hlavenec došlo ke dvěma změnám. 
Z funkce velitele SDH Hlavenec odstoupil Petr Raban. 
Novým velitelem byl zvolen Josef Blahna nejml., kterému přejeme 
hodně úspěchů.
Petr Raban si za svoji dlouholetou a  obětavou práci pro sbor za-
slouží veliké poděkování. Svojí činností se nesmazatelně zapsal do 
historie hasičského sboru v  Hlavenci. Petr Raban je stále členem 
představenstva SDH Hlavenec a zůstává na pozici velitele 16. okrs-
ku SDH a rozhodčího.
Z funkce pokladníka a jednatele SDH Hlavenec odstoupil Ing. Jaro-
slav Zima, kterému za dlouholetou a zodpovědnou práci pro sbor 
patří velké poděkování. Správu pokladny převzala Lenka Houdková.

Představenstvo pro rok 2013 

Blahna Josef ml. – starosta
Blahna Josef nejml. – velitel
Členové: Horčík Aleš, Raban Petr, Janoušek Petr, Kastner Jiří, Kerpl 
Miroslav, Houdková Lenka, Blahnová Dana, Syrová Jaroslava, Vítko-
vá Petra, Zimová Zdeňka
Kontrolní a revizní rada: Josef Blahna st. a Zdeněk Syrový

Milí mladí i starší hasiči a hasičky, vám všem bych chtěla poděko-

vat za celoroční práci, reprezentaci Hlavence a pomoc při všech 

akcích. Těším se, že i  letos budeme společně udržovat nejenom 

společenský život v  naší obci, ale i  její vzhled. Budu velmi ráda, 

když se k  nám připojí i  noví obyvatelé Hlavence. Na závěr bych 

chtěla jménem hasičů poděkovat paní starostce Jarmile Smotla-

chové a celému obecnímu zastupitelstvu za stálou podporu SDH 

Hlavenec. Věřím, že i v roce 2013 bude spolupráce mezi obecním 

úřadem, hasiči a ostatními spolky bezproblémová. 

Zdena Zimová

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
V mrazivém odpoledni 14. 12. 2012 se přesně v 15.15 hod. 
nad prostranstvím u pomníku Karla VI. vzneslo 99 fi alo-
vých balónků. 
Ke každému balónku bylo připevněno přání Ježíškovi. 
Díky hlavní organizátorce Elišce Hubinkové a pomoci 
Obecního úřadu v Hlavenci, který částečně hradil po-
třebné hélium na naplnění balónků, se mohly i hlavenecké 
děti zúčastnit této celorepublikové akce. Tuto akci již 
po šesté vyhlásilo Rádio Impuls, a tak se opět nad Čes-
kou republikou vznesly desetitisíce balónků. Čekání na 
přesně určený čas zpříjemnily dětem i dospělým další 
dobrovolnice z Hlavence, které připravily horký čaj s ci-
trónem a domácím štrůdlem.
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KVÍTKA Z HLAVENCE VÁS ZVOU NA VII. RO NÍK KV TINKOVÉHO BÁLU 

Sobota 2.3.2013 ve 20.00 
 

Hlavenec – hostinec U Jelena 

K tanci hrají FORMÁTI 
Tombola: nejen kv tinková 

 
Vstupné: 150 K                            P edprodej vstupenek v pátek 15. 2. a ve st edu 20. 2. vždy od 19.00–21.00 hod. v hostinci U Jelena 

V TINKOVÝ 
ÁL 

GULÁŠ 
FEST

SOUTĚŽ PRO VŠECHNY 
KUCHAŘE A KUCHAŘKY 

O NEJLEPŠÍ GULÁŠ 
SE USKUTEČNÍ

23. 2. 2013 od 16. hod. 
v sále restaurace U Jelena 

v Hlavenci

Registrace soutěžících 
do 20. 2. 2013 

tel. 603807449 p. Hadrbolec.
Při registraci budou předána 
pravidla soutěže. Maximální 

počet soutěžících je 20.
Startovní poplatek 50 Kč

Vstup pro návštěvníky, kteří 
budou guláše ochutnávat 

a hodnotit je 90 Kč

HLAVNÍ CENA PRO VÝHERCE 
PŮLKA PRASETE

+ DALŠÍ HODNOTNÉ CENY
HUDBA ZAJIŠTĚNA
POŘÁDAJÍ PŘÁTELÉ 
KULATÉHO STOLU

RYBÁŘSKÉ PLESYRYBÁŘSKÉ PLESY
HLAVENECHLAVENEC

pátek 22.3.‛13 hraje Conto Český Brod
sobota 23.3.‛13 hraje Formát

Rybáři z Hlavence si Vás opět dovolují pozvat do 
tanečního sálu místní restaurace na své tradiční plesy 
s bohatou půlnoční tombolou. Živé ryby a další velmi 
atraktivní ceny. HLAVNÍ CENA ŠŤÍPAČKA DŘEVA.

Rezervace vstupenek: Hadrbolec Josef 603807449, 
předprodej od 28.2. 1900 v hospodě. Cena vstupenky 150 Kč.

Začátek plesu vždy od 20.00 hodin.

Jak Hlavenec volil nového prezidenta
1. kolo (volební účast 70 %) 2. kolo (63,57 %)

31,49% 
Karel Schwarzenberg
29,28% 
Miloš Zeman
13,81% 
Jan Fischer
7,73% 
Jiří Dienstbier
7,18% 
Taťana Fischerová

4,97% 
Vladimír Franz
2,76% 
Zuzana Roithová
2,21% 
Přemysl Sobotka
0,55% 
Jana Bobošíková

54,27%
Karel Schwarzenberg

45,73%
Miloš Zeman

Zdroj: www.ceskenoviny.cz
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S P O R T   –  nohejbal

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

NOVÍ HLAVENEČÁČCI
29. 11. 2012 se narodil Jakub Horák

28. 12. 2012 se narodila Sylva Cacková

Přejeme do života hodně zdraví a radosti

Hlavenecký
EKO lísteček
Vysloužilé ELEKTROSPOTŘEBIČE putovaly z  Hlavence k  recykla-
ci. V minulém roce v naší obci proběhl 2x svoz vysloužilých elekt-
rospotřebičů přímo od našich domovů. Svoz zajistil SK NOHEJBAL 
Hlavenec, který se tak připojil k celostátní akci Recyklujeme s hasiči. 
V roce 2012 tak odevzdal fi rmě Elektrowin, která akci zaštiťuje, zhru-
ba 30 chladících zařízení (ledniček), 30 velkých spotřebičů (pračka, 
sporák…), 20 televizorů a  monitorů a  10 big bag (velkých pytlů 
o obsahu cca 0,5m3) plných drobných elektrospotřebičů (fény, žeh-
ličky, počítače, elektrohračky…). Od fi rmy Elektrowin získal fi nan-
ční odměnu 4  600  Kč. Hezký příspěvek, který nohejbalisté použijí 
k uspořádání turnajů v Hlavenci.
I  v  letošním roce bude sběr elektrospotřebičů pokračovat, první 
sběr proběhne na jaře.
Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili, děkujeme, že třídíte 
i tento druh odpadu a umožňujete tak jeho recyklaci. A do třetice 
děkujeme, že jste tímto ohleduplní k životnímu prostředí.

Vybité baterie (monočlánky) můžete odevzdávat na obecním 
úřadě, v  hostinci U  Jelena (u  šatny), nebo v  místních potravinách 
(krabice je hned za dveřmi vlevo. Občas je na ní sice rohožka, ale 
nebojte se baterie vhodit).

Pro radu u Hnutí Duha

V  prosinci minulého roku jsme s  paní starostkou vyrazily do olo-
moucké pobočky Hnutí Duha, které je jednou z našich největších 
ekologických organizací. Mimo mnoha zajímavých přírodě blízkých 
aktivit se hnutí zabývá prosazováním efektivní recyklace odpadů. 
A to je právě téma, kvůli kterému jsme se do Olomouce vydaly. Ve 
skromné kanceláři nás přivítal RNDr. Tomáš Přikryl a při dobrém čaji 
z kolekce Fair Trade jsme s ním probraly „co nás pálí“. A to, že by-
chom v obci rádi zachovali stávající poplatky za odvoz komunálního 
odpadu, ale snížili jeho množství ve prospěch odpadu vytříděného. 
Za který obec sice také platí, ale zároveň, dle množství, dostává fi -
nanční příspěvek od fi rmy EkoKom, která tak přerozděluje povinné 
poplatky od výrobců obalů (rozuměj odpadů). Povídání bylo moc 
zajímavé. Zkušenosti pana Přikryla s tříděním odpadu v jiných ob-
cích byly pro nás cenným zdrojem informací, společně jsme sestavi-
li postup, jak by mohlo v naší obci dojít ke zlepšení třídění.
A propos, do Olomouce jedině vlakem. Ze Staré Boleslavi s jedním 
přestupem v Kolíně. Za necelé tři hodinky jste tam

Andrea Štěpařová

Nabízím akvarijní rybky – krunýřovce (Ancistrus spp.), 
platu skvrnitou (Xiphoforus maculatus) a paví očko 
(Poecilia re  culata). Pro Hlavenečáky za odvoz. 
Zn.: Nějak se jim u nás daří; Jirka Vr  ška ml. 731573506.

I N Z E R C E

Nohejbalisté opět v akci
V nadcházející sezóně se na nohejbalový dvorec postaví hlavenecká družstva „A“, „B“, možná „C“ 

(při dostatku hráčů) a družstvo „ ŽÁCI“.

Hlavenec „A“, kluci z  Áčka, kteří loni postoupili do krajské soutěže, si vedli až nad očekávání 

znamenitě. Z udržení se v kraji bylo skvělé 2.místo a jen o vlásek jim utekl postup do Krajského 

přeboru, kam se z 1.místa dostal Vavřinec. Letos v hlaveneckém dresu nastoupí Michal Vrtiška, 

který se koncem loňské sezóny vrátil z extraligového družstva Spartak Čelákovice. Další posilou je 

Dušan Radl a Michal Primáč z nohejbalového klubu Neratovice. No a dále nelze opomenout stálice 

hlaveneckého klubu a to Ondru Solčianského, Kubu Svačinu, Ondru Kašpárka z Jizerního Vtelna 

a mou maličkost. Nabuzení nechybí, a tak snad na podzim budeme slavit postup do Krajského 

přeboru s vidinou 2.ligy na dosah.

Hlavenec „B“ loni sbíralo skalpy v okresní soutěži od začátku do konce a tak ho neminulo 1.místo 

a  sním i  možnost postoupit do Okresního přeboru. V „béčku“ excelovali: Tomáš Kosek, Pavel 

Šnajdr, Luděk Kvapil ml., Luděk Kvapil st., Jiří Vrtiška st. a Jiří Landa. Přejeme, aby si v letošních 

bojích vedli stejně dobře jako loni a ukořistili nějaké štábní místo v tabulce.

Hlavenecký nohejbalový dorost Mirek Čížek, Filip Krumpolec a  Honza Blahna konečně doručili 

předsedovi klubu své fotografi e, nutné pro registraci, a tak je víc než jasné, že v letošní sezóně 

bude hlaveneckým mužským družstvem (B nebo C) proudit mladá krev plná chuti bojovat 

a vyhrávat.

ŽÁCI, hlavenecký potěr i v zimních měsících úplně nezahálí a alespoň 1xza čtrnáct dní trénuje 

v tělocvičně a napjatě očekává příchod jara, kdy dle jeho vlastních slov: „... bude na hřišti každý 

den a  to pak něco uvidíte!“ Nu, uvidíme. Každopádně, diváci budou mít letos možnost 

hlavenecké žáky podpořit na domácím hřišti, protože se v Hlavenci po letech uskuteční dokonce 

dva krajské žákovské turnaje. Držíme palce!

Rozdělení mužských nohejbalových družstev dle kvalifi kačních nohejbalových tříd v ČR

EXTRALIGA

1. LIGA

2. LIGA

Krajský přebor 

Krajská soutěž 

  (2013 Hlavenec A)

Okresní přebor 

  (2013 Hlavenec B)

Okresní soutěž

Jiří Vrtiška ml.

TAŠKY na ODPAD
Téměř 50 hlavenec-
kých domácností si již 
odebralo praktické taš-
ky na třídění odpadu. 
Tašky se obci podařilo 
získat zdarma z Fondu 
životního prostředí ČR. 
V současné době se jedná o dodávce dalších kusů. Po-
kud máte o tašky zájem, přihlaste se na obecním úřadě.

Už aby bylo teplo, těší se ŽÁCI 

na antukový kurt… (léto 2012)

Pokud někomu není téma Eko lístečku blízké, nechť stránku přeskočí 
a věnuje se jinými zajímavostem v tomto Občasníku. Eko lísteček je vě-
nován všem, kteří se zajímají o životní prostředí, o to, jak ho zlepšit, jak 
ho nepoškozovat. Uvítáme jakékoliv náměty k tomuto tématu.


