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KANALIZACE
V současných dnech probíhají závěrečné zkoušky na výstav-
bě splaškové kanalizace – I.etapě včetně výtlaku do čistírny 
odpadních vod. Provádělo se proplachování a čištění kana-
lizačního potrubí, následně zkoušky vodotěsnosti a  kame-
rové zkoušky, zároveň byla provedena také tlaková zkouš-
ka výtlačného potrubí. To vše má jediný cíl -předání stavby 
zhotovitelem obci Hlavenec a  následně kolaudace stavby, 
která proběhne v  pátek 9. 12. 2011. Pak nastane ten pravý 
okamžik, kdy obecní úřad vydá souhlas s napojováním jed-
notlivých nemovitostí na hlavní řad splaškové kanalizace. To 
znamená, že občané, kteří si realizovali privátní část přípojky 
dle projektové dokumentace a ve smyslu pokynů vydaných 
obecním úřadem, se budou moci napojit na hlavní kanali-
zační řad. Pozvolné napojování bude probíhat přibližně od 
3. ledna 2012 a v této první etapě se zatím nebude týkat ob-
čanů, kteří žijí v ulici k Hubertusu.
Před připojením musí majitelé nemovitostí odevzdat do kan-
celáře obecního úřadu následující doklady o privátní přípojce:
1.  atest materiálu nebo prohlášení o shodě z jakého materi-

álu je přípojka provedena
2.   protokol vodotěsnosti kanalizační přípojky (vystaví opráv-

něná fi rma, která přípojku zřizovala)
3.   živnostenské oprávnění fi rmy, která kanalizační přípojku 

prováděla
4.   čestné prohlášení majitele, že do veřejné kanalizace není 

zaústěn septik, jímka a  dešťové vody, včetně oznámení 
o počtu osob užívajících nemovitost

Kontrolu odevzdaných dokladů a připojení nemovitostí bude 
provádět technický dozor investora p. Jan BLecha.
Po splnění těchto podmínek bude vydán souhlas obecního 
úřadu k napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci.

Připravujeme projekt 

na novou komunikaci
Jak už jsme jednou slíbili, po vybudování kanaliza-
ce a vodovodu začne obecní zastupitelstvo praco-
vat na projektové dokumentaci pro zhotovení nové 
komunikace v dolní části obce. První nákres komu-
nikace včetně vjezdů na pozemky soukromých ma-
jitelů a včetně odstavných a zatravněných ploch je 
připraven k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 
Prosíme všechny občany žijící v tzv.podkově, aby se 
přišli na návrh řešení podívat a aby vznesli všechny 
své požadavky a  návrhy řešení. Tento první návrh 
bude k nahlédnutí do 5. 1. 2012.

Setkání s Václavem Klausem
Po uspěšném tažení soutěží Vesnice roku 2011 jsme byli pozváni 
na setkání zástupců všech ohodnocených obcí z celé České re-
publiky. Tato každoroční schůzka se koná v Senátu Parlamentu 
ČR a ty nejlepší soutěžící, držitelé Zlatých stuh z jednotlivých 
krajů, přijme na krátké setkání prezident republiky. Myslím, že 
mě nikdy v životě nenapadlo, že bych se mohla setkat s jakým-
koli prezidentem naší země. O to víc byl tento zážitek zajíma-
vější. Na Pražský hrad jsme vyrazili společně s Vláďou Blechou, 
těšili jsem se, i když jsme byli nervozní z toho, co nás asi čeká. 
A určitě jsme byli překvapeni! Celé setkání proběhlo v příjemné 
přátelské atmosféře tak, jako bychom snad ani nemluvili s nej-
vyšší hlavou státu. Přes počáteční nervozitu všech zúčastněných 
jsme s panem prezidentem promluvili o radostech i starostech 
života na vesnici. Pan prezident byl velmi milý a přívětivý, tr-
pělivě nám naslouchal a určitě nás v mnoha našich problénech 
podpořil. Předali jsme mu dar od občanů Hlavence, vyřídili jsme 
mu pozdravy od místních hasičů a  co hlavně, pozvali jsme ho 
na návstěvu do Hlavence. Tak uvidíme, vždyť to z Prahy nemá 
tak daleko. No a my bychom alespoň pořádně zametli a uklidili 
obec. J. Smotlachová

Vážení občané,
rok se opět sešel 
s rokem, přicházejí 
nejkrásnější svátky – 
Vánoce a nastává 
čas tichého zastavení 
a ohlédnutí za dobou 
právě minulou. V uplynulém roce se naší obci 
a hlavně všem jejím občanům podařilo dosáhnout 
velikých úspěchů, které se již zřejmě nikdy 
nepodaří zopakovat. Všechna sláva jednou končí 
a začíná obyčejný život. I ten se však dá prožít 
s každodenní upřímnou radostí.

Přeji nám všem, ať těžké chvíle, které na každého 
z nás někdy přijdou, překonáme bez velkých 
šrámů na duši. Vzájemná tolerance, upřímnost 
a ohleduplnost, ale i pracovitost a pokora nám 
v tom mohou pomoci.

Krásné prožití svátků vánočních, pevné zdraví 
a spokojený život v novém roce přeji všem malým 
i velkým občanům Hlavence.

Jarmila Smotlachová
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Štěpánské koulení zelí 
Bratrstvo Kobylí hlavy vás zve na tradiční 

sraz je v pondělí 26.12.2011 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 závislos   na počasí

První listopadový sobotní 
večer se ozýval z naší 
hospůdky hlasitý smích. 

Kdo se chtěl dobře pobavit, 
přišel na Pyžamovou párty, 
kterou pořádal hlavenecký 
XTET.
Tento večer se pohybovali 
všichni účastníci včetně paní 
hostinské, jejích pomocnic 
a muzikantů v pyžamu. 
Dobrou náladu přinesly 
vtipné soutěže a skvělá hudba 
a zpěv Malého Vitamínu pana 
Hovorky a jeho syna Honzy.

Mikulášské nadílky, kterou připravili na sobotu 
tradičně naši hasiči, se zúčastnilo 115 dětí za 
doprovodu rodičů, babiček a dědečků. Takže letos 
kapacita sálu v hostinci U Jelena pomalu nestačila.

Děti hrají koledu 
pro babičku pro dědu
Pátek 23. prosince v 17 hod. v kapličce

Předvánoční zastavení, plné vánočních 
koled a básniček, věnované především všem 

babičkám a dědečkům 
(vítáni jsou samozřejmě všichni), 

jako poděkování za to, že jsou tu s námi, 
za všechno, co pro nás neúnavně, 

i když někdy marně dělají.
Zpívat, recitovat a hrát na hudební nástroje 

budou děti z Hlavence.

K příjemné náladě a chuti svařené víno, cukroví.

Hubertus s dětským Huber  kem 
byl Folklórním sdružením České republiky oceněn 2. mís-
tem. Tato cena byla udělena v rámci soutěže Vesnice roku 
2011 a přispěla k ještě větší radosti z úspěchu získaném le-
tos v této soutěži. Hubertus byl odměněn šekem v hodnotě 
10 tisíc korun na polygrafi cké služby tiskárny Lanškroun.
Zatímco Hubertík, svou sezónu s  rozvernými tanečky 
Nemelem, nemelem, ukončil tuto neděli vystoupením 
v Klášterní vinárně ve Staré Boleslavi na Nedělních čajích, 
Hubertus čeká ještě jedno veliké představení. Po úspěšném 
vystoupení v divadle U Hasičů na benefi ční akci Institutu 
certifi kovaného vzdělávání pro děti z  dětských domovů 
a  na konferenci Spolku pro obnovu venkova, konaném 
v Sedlčanech, dostalo Folklórní sdružení Hubertus pozvá-
ní vystoupit na Národním krojovaném plese Folklórních 
sdružení ČR, které se koná 4. února 2012 v  Top Hotelu 
Praha v Praze.
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Obnova třešňovky pod Hubertusem
O  podzimních prázdninách děti v  Hlavenci nezahálely. Malí žáčci nohejbalového 

klubu, děti Folklórního sdružení Hubertík a  mysliveckého kroužku odvedly velký 

kus práce pro přírodu. V pátek 28. října, v den třiadevadesátého výročí založení 

samostatného Československa, jsme tak v  Hlavenci mohli opět vysadit pár 

stromků, celkem 10 ks třešní odrůdy Těchlovan a Burlat (středně rané chrupky). 

Podařilo se tak obnovit část původní třešňovky, která vždy pod zámečkem 

Hubertus bývala. Mimo samotný počin výsadby stromů, kterých není nikdy dost, 

jsme se také zapojili do akce Rekord v sázení stromů, který také padl. V tento den 

bylo vysazeno 6910 stromů. Akci pořádala Nadace Partnerství. Současně jsme 

si připomněli i mezinárodní svátek stromů, který proběhl 20. října. 

Počasí nám přálo, nepršelo, bylo docela teplo a  díky píli všech zúčastněných 

se práce podařila. Velká pochvala a  poděkování tak patří dětem Elišce, Míšovi 

a Mirkovi Čížkovým, Radku Demianovi, Tomášovi a Tadeáškovi Hubinkovým, Anetce 

a  Adámkovi Karáskovým, Jasmínce Osmanové, Martínkovi Skypalovi,Barče 

Smotlachové, Pavliku Svačinovi, Kačince a  Jurášovi Štěpařovým a  mimi Julince 

a  Adámkovi. Pochvala také pro mamimky Janu, Míšu, Jarmilku, Irenku a  Elišku 

a tatínka Pavla, že to dětem moc nekazili.
Po dobře vykonané práci jsme si všichni moc pochutnali na zelňačce od Bětky 

Hadrbolcové. Byla opravdu vynikající, všichni se olizovali až za ušima. Moc děkujeme! 

A už jen pro tu zelňačku se určitě všichni těší na další sázení.

Andrea Štěpařová

A  ještě jedno velké poděkování patří majitelům pozemku, díky jejichž laskavému 

svolení jsme mohli třešňovku obnovit. DĚKUJEME!

SOUTĚŽ
Znovu vyhlašujeme soutěž 

(bohužel po prvotním nezájmu)

o nejhezčí kresbu jelena,
který se stane maskotem 

rubriky „To jsem z toho jelen“ 
v Hlaveneckém občasníku. 

Hlasování o nejjelena proběhne 
na Burse vánočního cukroví 17. 
prosince, kde budou všechny 
kresby vystaveny. Své jeleny 

odevzdejte do 16. prosince na 
obecním úřadě nebo Andree 

Štěpařové (603242804).
Cena za nejjelena: 

jednorázová vstupenka 
do pražské ZOO 
pro celou rodinu

Otevření OBCHODU 
s potravinami
Vážení spoluobčané, 2. ledna 2012 
budou v naší obci opět otevřeny 
potraviny. Majitel zařízení bý-
valého obchodu vyšel vstříc prosbě 
obecního úřadu a poskytl prostory 
opět k pronájmu. Obchůdek bude 
provozovat paní Jaroslava Syrová 
z Hlavence. A zde bychom rádi po-
prosili naše spoluobčany. Jen na nás 
všech bude záviset přeži   a rozvoj 
nového obchodu. Na tom, jak ob-
chůdek podpoříme svými nákupy. 
Prosím, zkusme si všichni uvědo-
mit, že malý živnostník nikdy svými 
cenami nemůže konkurovat velkým 
nadnárodním supermarketům, ne-
můžeme u něj hledat a očekávat vý-
razné slevové akce, ale také po něm 
nemůžeme ch  t, aby vyžil z našeho 
nákupu pě   rohlíků. Podpořme ho 
za to, že tu je, že zvyšuje laťku ob-
služnos   a pohodlí naší obce, že se 
u něj dočkáme vstřícného a nikoli 
anonymního přije  .
Podpořme nový obchůdek s potra-
vinami svými nákupy.

Folklórní sdružení Hubertus pořádá 
v sobotu 17. prosince od 16.30 hod v hostinci U Jelena,

„Burzu vánočního cukroví“ 
s vítáním malých Hlavenečáčků

• V letošním roce vyhlašujeme soutěž o nejlepší tradiční vánoční cukroví, 
přineste prosím, spolu s receptem vzorek na ochutnání 
• Vyhlášení nejhezčí kresby Jelena a předání ceny vítězi

• Pro děti je připravena výroba vánočních svícnů z jablíček a pomerančů, 
vystřihování papírových ozdob, zdobení perníčků, výroba fi gurek z vizovického těsta

• Tanečky dětí z mateřského centra Hlaveneček – pokud budou zdravé
• Koledy větších Hlavenečáčků 

• Všichni návštěvníci obdrží dárek

Srdečně Vás zveme na předvánoční posezení!
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SPOLEČENSKÉ AKCE

PROSINEC
  1. 12. – 11. 12. Humanitární sbírka čistého 

ošacení, lůžkovin, ručníků, 
utěrek, domácích potřeb, 
hraček… Informace na tel. č. 723 889 277

  9. 12. 15.00 Vypouštění balónků s přáníčky 
pro Ježíška

  10. 12. Předvánoční zájezd do 
Stavovského divadla na komedii 
Čaj u pana senátora.
Objednávky vstupenek u Jarmily 
Smotlachové, tel. č. 723 889 277

  17. 12. 16.30 Burza vánočního cukroví

  23. 12. 17.00 Děti hrají koledu pro babičku, 
pro dědu (kaplička)

  26. 12. 10.00 Štěpánské koulení zelí 
(sraz u spodního křížku)

LEDEN
  14. 1. 20.00 Hasičský ples

Hlavenečtí hasiči uzavřeli rok 2011
V sobotu 2. prosince 2011 se sešli hlavenečtí hasiči na Valné hromadě SDH 
Hlavenec v hostinci U Jelena, které se zúčastnilo i 17 hostů z okolních sborů 
16. okrsku. Hasiči uspořádali v roce 2011 kromě tradičních akcí i akce nové, 
které oživily společenský a sportovní život v naší obci. Mezi vzdělávací akce 
patřilo Hasičské odpoledne aneb Nahlédněte k hasičům, při kterém zdravotní 
sestřička Adéla Žárová a vyškolené zdravotnice Jarka Syrová 
a Petra Vítková předvedly instruktáž, jak se liší první pomoc u miminek, 
starších dětí a u dospělých. S výzbrojí a výstrojí zásahového vozu z Hasič-
ského záchranného sboru Škoda Auto Mladá Boleslav, seznámil diváky Petr 
Janoušek. Je velká škoda, že tato poučná akce neprobudila mezi obyvateli 
Hlavence velký zájem. Účast byla velmi nízká a přitom všichni přece víme, jak 
je úrazová prevence důležitá.
Školení Práce s motorovou pilou se zúčastnilo 55 hasičů z Hlavence a okol-
ních SDH (kromě SDH 16. okrsku tu byli i hasiči ze Dřís, Ovčár, Chotětova 
a Vykáně). Z Hlavence bylo proškoleno 8 hasičů. Jmenovitě: Blahna Josef 
nejml., Horčík Aleš, Nováček Vojtěch, Pasovský Antonín ml., Syrový Zdeněk, 
Toman Václav, Zigáček Pavel, Zima Jaroslav. 
Můžeme být hrdí na naše hasiče Petra Janouška a Pavla Zigáčka, kteří 
absolvovali Kurz pro instruktory programu HASÍK CZ. Tento kurz pořádá 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Petr i Pavel jezdí do škol 
a formou her a ukázek učí děti z 2. tříd, jak se chovat při vypuknutí požáru.
V listopadu odpracovali hasiči při průplachu kanalizace 16 hodin. 

Muži a ženy se v letošním roce zúčastnili 17ti soutěží, ze kterých přivezli 
7 putovních pohárů. Družstvo mužů z Hlavence se může pochlubit kromě 
úspěchů v jiných soutěžích opětovným vítězstvím v Memoriálu Josefa Matu-
ny, ženy zvitězily v Memoriálu Jana Hlaváčka. Starší, mladší žáci a Pidilididi 
jdou zdárně ve šlépějích dospělých hasičů. Mile překvapila skvělá umístění 
nového družstva mladších žen a družstva mladších mužů.
Velmi si ceníme toho, že se naše mládež zapojila do soutěží a pomáhá při 
přípravě a v průběhu hasičských akcí.
Čestné uznání za celoroční práci předal starosta SDH Josef Blahna ml.a ve-
litel Petr Raban těmto mladým hasičům:
Beran Matěj, Beranová Markéta, Blahna Jan, Blahna Josef nejml., Dvořáková 
Nikola, Horzov Alina, Horzov Ivanna, Jokeš Michal, Nováček Vojtěch, Pasov-
ská Jindřiška ml., Petrůvová Kateřina, Svačina Jakub, Svačinová Helena ml., 
Syrová Nikola a Vlčková Monika. Všem soutěžícím a hlavně jejich trenérům 
Josefu Blahovi ml., Petrovi Janouškovi a všem ostatním obětavým hasičům 
a hasičkám patří poděkování za skvělou reprezentaci Hlavence.
Za vydatného přispění našeho hasičského sboru získala obec Hlavenec titul 
Vesnice Středočeského kraje roku 2011. A právě díky aktivní činnosti našich 
hasičů a členů ostatních obecních spolků se v celostátním kole umístil Hla-
venec na krásném 2. místě.

Na závěr bych chtěla poděkovat členům našeho sboru za celoroční pomoc 
a aktivitu při přípravě a samotné realizaci hasičských a ostatních akcí a po-
přát všem Hlavenečákům klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí 
a pevné zdraví v blížícím se novém roce. Těším se na setkání s vámi všemi 
v sobotu 14. ledna 2012 na Hasičském plese. Zdena Zimová

Přehled umístění SDH Hlavenec v hasičských soutěžích v r. 2011
Muži a ženy se v letošním roce zúčastnili 16ti soutěží, ze kterých přivezli 
7 putovních pohárů. Družstvo mužů z Hlavence se může pochlubit kromě 
úspěchů v jiných soutěžích opětovným vítězstvím v Memoriálu Josefa Matu-
ny, ženy zvitězily v Memoriálu Jana Hlaváčka. Starší, mladší žáci a Pidilididi 
jdou zdárně ve šlépějích dospělých hasičů. Z každé soutěže přivážejí poháry.

DATUM SOUTĚŽ MUŽI ŽENY ŽÁCI (starší) ŽÁCI (mladší)OBEC  A  B  A  B
 16.4.2011 Čelákovice – Memoriál Ladislava Báči – žákovská soutěž – – 7 10
30.42011 Bukovno– Memoriál Jana Aulického  9
 7.5.2011 Dlouhá Lhota  3  10  3
14.5.2011 Sudovo Hlavno – Memoriál Jana Hlaváčka 11  10  1 4 6
21.5.2011 Stará Boleslav – O staroboleslavský pohár Putovní pohár !  1  2  7 5 4
28.5.2011 Vinec  9
11.6.2011 Brandýs nad Labem – O pohár starosty Putovní pohár !  1  4
18.6.2011 Předměřice nad Jizerou – Soutěž 16. okrsku SDH  3  1  5  2
24.6.2011 Hlavenec – Noční soutěž Putovní poháry !  1  2  2  1
 2.7.2011 Horní Slivno – Memoriál Putovní pohár !  1  2  1  2
16.7.2011 Bukovno – Noční soutěž  5
13.8.2011 Sukorady  11  7
10.9.2011 Kosořice – Mladoboleslavský pohár  6
10.9.2011 Kostelní Hlavno – Memoriál Josefa Matuny Putovní pohár !  1  4  2 4 2
10.9.2011 Ovčáry – Nedomíce (útok na lodích)  3
24.9.2011 Brázdim – štafeta Putovní pohár !  2  1


