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Hlavenec pomáhal postiženým povodněmi
Dne 3. 7. 2009 byla na obecním úřadě v Hlavenci za přítomnosti pí. Smot-
lachové, pí. Štěpařové, p. Krumpolce, p. Hadrbolce sečtena a vyhodnocena 
sbírka na pomoc postiženým oblastem záplavami. K částce vybrané lidmi 
obecní úřad přispěl 10 000 Kč. Celková částka 62 895 Kč byla sčítajícími do-
rovnána na 63 000 Kč. Zároveň byly kontaktována paní Polčáková Dagmar, 
která oblast okolo Jarovníku měla zmapovanou, co se škod v rodinách týče.
Dne 4. 7. 2009 vyjel Milan Krumpolec a Josef Hadrbolec se spolujezdcem 
Zdeňkem Syrovým do postižené oblasti. Přijet na místo se podařilo po růz-
ných technických problémech až v odpoledních hodinách. Už v pátek bylo 
rozhodnuto za přítomnosti všech o předání věcného daru Marcelu Staňkovi, bytem Vlčice 193, který během záplav nepřišel 
ani tak o majetek, ale o to nejcennější, život svého táty, který pomáhal jiným. Věcným darem byl stolní počítač v hodnotě 
16.200 Kč, který mu měl koncem prázdnin koupit zesnulý táta. Předat tento dar den po pohřbu nebylo pro nás nic jednodu-
chého. Marcelovi jsme předáním zjevně hodně pomohli v jeho těžkých životních chvílích. Zůstala částka 46 800 Kč, která byla 
rozdělena na dvě částky. Prvních 23 400 Kč bylo předáno v obci Horní Fořt čp. 10 paní Stavinohové Janě a jejímu invalidnímu 
manželovi. Těmto zůstala po záplavě pouze pračka, ale funkční přestala být v pátek večer před naším příjezdem. Druhých 
23 400 Kč bylo předáno paní Juditě Erbenové, které záplava valící se ze sklepů darovala mnoho bahna do domu a také poničila 
veškeré zařízení. Paní Erbenová žije pouze sama s nezletilým synem v obci Uhelná čp. 48.  Pokračování na str. 2

Veselý program nejen pro seniory

Srdečně zveme nejen seniory ale i ostatní občany 
v sobotu 3. října do hostince U Jelena na zábav-
ný program „Dnes přijde i kouzelník“. Vystoupí 
Václav Rezek s Dášou Cortésovou a s přáteli. Obec 
Hlavenec věnuje každému návštěvníkovi zdarma 
dobrou večeři. Vstupné dobrovolné

OSLAVA 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI

sobota 19. září 2009 
P R O G R A M

08.30 – 09.00  Prezence soutěžních družstev
09.30  Slavnostní nástup ve spodní části obce (u křížku)
10.00   Zahájení soutěže v požárním sportu (vyhlášení 

vítězů odpoledne po ukončení soutěže)
20.00 Taneční zábava (hostinec U Jelena)

Celodenní  doprovodný program:

  Předvedení nově zrenovované historické stříkačky Márovky
  Výstava o historii SDH Hlavenec (hostinec U Jelena)
  Zábava pro děti – skákací hrad (za dohledu rodičů)
  Stánky s občerstvením

V rámci oslav 120. výročí založení 

Sboru dobrovolných hasičů proběhne

POSVĚCENÍ  HASIČSKÉHO PRAPORU
Posvěcení se bude konat u Pomníku padlých 

v I. světové válce, V PÁTEK 18. 9. 2009 v 19,00 hod. 

Organizační pokyny na den 18. 9. 2009: 
18.30  sraz účastníků a hasičů v historických uniformách před 

hospodou 
18.45  průvod hasičů s praporem za doprovodu Márovky 

k pomníku 
19.00  položení kytice a posvěcení praporu

Bílá stuha pro Hlavenec

V letošním roce Hlavenec opět zazářil v soutěži Ves-
nice roku, kterou každoročně pořádá Ministerstvo ze-
mědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Středočeský 
kraj, Spolek pro obnovu venkova a Společnost pro za-
hradní a krajinářskou tvorbu.Naše obec získala jedno 
z pěti nejvyšších ocenění a to Bílou stuhu za činnost 
mládeže. Po modré stuze (za společenský život v obci), 
získané v  roce 2007 a diplom za péči o veřejné pro-
stranství v roce 2008, je to v této soutěži již třetí pres-
tižní ocenění, které je mimo jiné spjaté také fi nanční 
odměnou. Odměna čtyři sta tisíc korun, kterou obec 
získala k  modré stuze, byla využita při rekonstrukci 
silnice na dolním Hlavenci.
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Předání daru i  fi nanční pomoci proběhlo za  přítomnosti 
p. Dagmar Polčákové, s kterou bylo vše konzultováno. Zá-
znam o předání je uložen na obecním úřadě.
Vybrat komu předat dar nebylo nic jednoduchého, ale vě-
řím, že bylo vybráno dobře. Podle nás o tom hovořilo dojetí 
a slzy těch, kterým jsme všichni pomohli do dalšího života. 
Příběh, který známe všichni z  televize je v  těchto místech 
jiný v tom, že nemůžete přepnout na  jiný program. Atmo-
sféra v oblastech, kde věci nejsou tak samozřejmé jako např. 
v  Hlavenci (i  před záplavami ) zůstává v  člověku zaryta 
o to více, že i příroda byla proti těmto lidem. Všem, kteří se 
na sbírce podíleli jsme dovezli od uvedených lidí tísíce díků, 
pozdravů a přání, ať toto nepotká nikoho z nás …

Josef Hadrbolec, M. Krumpolec, Z. Syrový

Hlavenec pomáhal postiženým povodněmi

Pokračování ze str. 1

Hlavenečtí hasiči se zúčastnili v sobotu 5. 9. soutěže v obci Sedlec. 

Naše družstva mužů i žen vybojovala první místo. Do sbírky pohárů přibyly tedy další dva velké poháry. 
Blahopřejeme k tomuto dalšímu úspěchu a přejeme hodně štěstí při 2. ročníku Memoriálu Josefa Matuny, 
který se bude konat v sobotu 12. 9. od 9.30 v Kostelním Hlavně.

Děti z Hlavence byly na Bubnu
Letní prázdniny už skončily, ale děti z Hlavence mají stále na co vzpomínat. Strávily jeden krásný slunečný týden na obecním 
táboře na hradě Buben v Západních Čechách. Byl to týden nabitý zábavou, koupáním na přehradě Hracholusky i velkým 
dobrodružstvím. Kromě soutěží a výletů čekala na děti noční bojová hra či noc strávená pod širým nebem přímo na zříce-
nině hradu Buben. Když nás tam navštívila Bílá paní, báli jsme se všichni. Za soutěže děti získávaly drobné papírové mince 
- bubníky, za které mohly denně nakupovat v táborovém bazaru. Všechny děti byly úžasné, plné nápadů a ochotné zapojit 
se do každé blbiny, která pro ně byla připravena. Nejen děti ale i vedoucí si užili mnoho zábavy a radosti. Na takový tábor se 
nezapomíná! O příštích prázdninách to musíme zopakovat.
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Komunitní kompostárna obce HLAVENEC

Sběr a shromažďování rostlinných zbytků z údržby 
zeleně a zahrad na území obce Hlavenec. Tato služba 
je pro občany Hlavence zdarma.
Provozní doba:  1. dubna – 31. října
 pondělí  16 - 18 hod 
(nebo po telefonické dohodě 603242804)

Komunitní kompostárnu využilo již 20% domácností.

Moštárna

Brandýská moštárna v Husově ulici v Královicích již 
opět zahájila činnost. Příjem čistých, nenahnilých, 
celých jablek probíhá každé pondělí od 8 do 17 hod.  
Na každých 10 kg jablek připadá 7 lahví výtečného 
moštu. Nutné je přivézt lahve – zelené  0,7 lt od mine-
rálek. Jedna lahev moštu vyjde nečleny ČZS na 7 Kč, 
členy na 6 Kč, pouze mošt bez dodání jablek pak 
na 9 Kč za lahev. 

Další moštárna, která je ve Staré Boleslavi, je také již 
v provozu. Moštují v pondělí a ve středu.

Svoz VELKOOBJEMOVÉHO odpadu

Ve dnech 9.-11. října 2009 proběhne v Hlavenci 

opět sběr velkoobjemu. Kontejnery budou při-

stavěny na dvoře č.p. 3 (Smotlachovi).

Sběr drobného elektrozařízení

Nefunkční mobilní telefony, dětské digitální hry, 
budíky, hodiny, žehličky, fény, rádia, MP3 a podob-
né drobné elektrospotřebiče NESMÍ být odhozeny 

do popelnice. Vše můžete odnést na obecní úřad 
a vhodit do speciálního kontejneru určeného pro 
tento odpad. Větší elektrospotřebiče můžete bez-
platně odvést do sběrného dvora ve Staré Boleslavi.
Na obecním úřadě je můžete také odevzdat vybité 

baterie (tužkové, ploché …)

Sběr starého ošacení
V podzimních měsících proběhne v Hlavenci opět 
sběr starého ošacení pro Diakonii Broumov. Termín 
sbírky bude včas oznámen.

OTVÍRACÍ DOBA obecních aktivit

INTERNET KNIHOVNA

PO 8-14 a 18-20 hod ČT 17-19 hod
STŘ 8-14 hod POSILOVNA

ČT 17-19 hod Denně od 16 – 21 hod

Národní svatováclavská pouť 

ve Staré Boleslavi

V den Národní svatováclavské pouti, státního svátku sv. Václa-
va a české státnosti 28.září v rámci státní a apoštolské návště-
vy v České republice zamíří Jeho Svatost papež Benedikt XVI. 
do nejstaršího poutního místa v Čechách, do Staré Boleslavi.
Ústřední událostí pondělního dne 28.9.2009 bude bohoslužba, 
kterou bude Svatý otec spolu s pražským arcibiskupem Milo-
slavem kardinálem Vlkem a státním tajemníkem papežského 
stolce kardinálem Bertonem sloužit od  10:00 do  12:00 hod. 
na Proboštské louce - viz. detailní mapa Staré Boleslavi. 
Poutní program začíná již v neděli v podvečer v centru Sta-
ré Boleslavi, na Mariánském náměstí a v Basilice sv. Václava. 
Vlastní slavnostní Bohoslužbě v pondělí bude předcházet do-
provodný program, který bude v ten den zahájen již v 6:00 ho-
din, a po skončení slavnosti bude pouť pokračovat kulturními 
programy v centru města a v přilehlém parku Houštka.
Lze předpokládat, že počet návštěvníků ve Staré Boleslavi do-
sáhne až 50 tisíc.Tak veliké pouti zažívala Stará Boleslav už 
koncem 18. století, ale – chodilo se pěšky. 
S ohledem na bezpečnost a ochranu poutníků i občanů měs-
ta budou přijata zvláštní dopravní opatření a  pro bezpeč-
nost tisíců návštěvníků v ulicích Staré Boleslavi jsou pořa-
datelé nuceni ve svátečních dnech, v neděli a v pondělí, uza-
vřít město Stará Boleslav pro vjezd motorových vozidel. 

Hlavenecký diář pro rok 2010

Obecní úřad plánuje vydání plánovacího diáře s  fotografi emi 
Hlavence a hlaveneckých společenských akcí. K prodeji by měl 
být již na tradičním Dnu pro zdraví, krásu a dobrou náladu. Při 
této příležitosti osloví obec všechny podnikatele a živnostníky 
s nabídkou možnosti zveřejnění jejich reklamy v tomto diáři. 

Výsadba ovocné aleje na Kouta

Obec Hlavenec plánuje opět podzimní výsadbu ovocných 
stromků v extravilánu obce a to podél obecní komunikace ve-
doucí z ovocného sadu pod školou téměř až k nově obnovené-
mu sadu Na Skále. V této souvislosti obec znovu požádala na-
daci Partnerství o grant na tento projekt a to ve výši 17 325 Kč. 
Předpokládaný termín výsadby je začátek listopadu. 

Vichřice se přehnala i přes Hlavenec

Ve čtvrtek 23. července se přes celou naši zem přehnala vich-
řice a  zanechala po  sobě pěknou spoušť. I  v  Hlavenci byly 
poryvy větru tak silné, že vyvrátily z  kořenů dvě prastaré 
lípy u  křížku v  dolní části obce. Stáří obou lip se odhaduje 
na 150 let. (V ročence, která byla vydána v roce 1939, jsou již 
tyto lípy popisovány jako úctyhodné stromy s obvodem kme-
ne kolem 1,30 m.) Krásných stromů je nám samozřejmě moc 
líto, důležitější však je, že nebyly poničeny okolní domy a že 
nikdo z občanů nebyl zraněn. Obec v těchto místech nechá co 
nejdříve vysadit lípy nové. Silný vítr ještě zaútočil na budovu 
bývalé obecní školy, kde spadl jeden komín. 
Poděkování za bleskový zásah patří nejen hlaveneckým hasi-
čům, ale i ostatním občanům, kteří se do odklízení všech škod 
aktivně zapojili. 
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S P O R T  –  nohejbal

Vydává obec Hlavenec v nákladu 150 ks, pod registračním číslem MK ČR E177 17

ČERSTVÍ HLAVENEČÁČCI
19. května 2009 se rodičům 

Aleně a Jiřímu Kastnerovi 
narodil syn Jiří. Měřil 51 cm 

a vážil 3.7 kg.
—  —  —

10. června 2009 se narodil 
rodičům Lence Houdkové 

a Aleši Horčíkovi syn Michal, 
měřil 50 cm a vážil 3.75 kg.

Oběma chlapečkům přejeme 
do života hodně zdraví a štěstí, 

jejich rodičům pak málo 
starostí a hodně radostí.

Znovuotevření 
Mateřského centra

Po prázdninách opět začínáme, ten-
tokrát s novými nápady a se zajíma-
vým programem pro děti. První in-
formativní schůzka, na  kterou zve-
me maminky se svými malými ra-
tolestmi, se koná ve čtvrtek 17. září 
v 9.00 hod v klubovně bývalé obecní 
školy. Těší se na Vás nová paní uči-
telka Ljuba Pelzová.

ŽÁCI

Dne 1. srpna se na hřišti u Vrtišků uskutečnil nohejbalový turnaj Malý , velký MUŽ 2009. Ačkoliv byl pů-

vodně vyhlášen turnaj žákovských trojic a byly rozeslány pozvánky všem známým nohejbalovým klubům 

s žákovskými družstvy ve Středočeském kraji, žádné družstvo se do určeného termínu nepřihlásilo (že by 

chtěli mít trenéři o prázdninách klid?). Ale naši kluci měli turnaj slíbený a hlavně se na něj těšili. Turnaj se 

uskutečnil. Turnaj smíšených dvojic Malý (žák), velký (dospělý) MUŽ. Sestaveno bylo nakonec šest dvojic, 

kdy každý hrál s každým na dva vítězné sety. Turnaj byl hodně vyrovnaný a kluci si pěkně zahráli. Vítězové 

konečně získali svůj první pohár a všichni kluci si odnesli nové tričko, které nyní používají i jako dres.

Celkové pořadí turnaje

1. Honza Blahna + Kuba Svačina 4. Juráš Štěpař + Jiří Vrtiška

2. Roman Kopecký + Luděk Kvapil st. 5. Martin Toman + Ondra Solčianský

3. Filip Krumpolec + Pavel Schneider 6. Mirek Čížek + Pepik Blahna ml.

Zakončení žákovské sezóny

V neděli 6. září proběhl poslední turnaj žákovské sezóny. V Milíně, kde se tentokrát turnaj pořádal, se se-

šlo celkem deset družstev. Čtyři družstva mladších žáků a šest družstev starších žáků. Hlavenečtí mladší 

žáci (Toman, Čížek, Štěpař) se umístili na 3. místě. Podařilo se jim porazit soupeře z Českého Brodu, se 

Stratovem hráli kluci na 2:1 a s Čelákovicemi prohráli 2:0. Starší žáci (Blahna, Krumpolec, Veverka) se umís-

tili na 5. místě díky výhře 2:0 nad domácím Milínem, kterou si opravdu vychutnali. Je třeba zmínit, že 

po prázdninách kluci hráli opravdu výborně a po roce hraní (koncem srpna to byl právě rok, co žákovské 

družstvo zahájilo činnost) jsou změny jasně viditelné. Honza Blahna a Filip Krumpolec již dokonce odehráli 

pár setů v zápasech „céčka“.

Ahoj školo, ještě mám prááázdniny – Desetiboj o zlatý pohár
V neděli 30. srpna se na hřišti U Vrtišků již po druhé uskutečnil prázdninový desetiboj pro děti. Již loni nás mile překvapila účast 
soutěžících. Ovšem letošní rok předčil všechna očekávání. Soutěžení se zúčastnilo 50 dětí a dokonce 9 dospělých, pro které byla 
letos soutěž také otevřena. Bojovalo se v těchto disciplínách: Střelba z luku (pro malé děti střely na bránu), ze vzduchovky (pro malé 
děti hody na koš), hod šipkami, hod míčkem do plechovek, obrázkový běh, paměťová hra (kimovka), znalostní kvíz, zručnost (na-
vlékání korálků), slalom a třídění odpadu. Letošním absolutním vítězem desetiboje se stala Nikola Syrová, 14 let s celkovým počtem 
84 bodů. Velké poděkování patří nejen nohejbalovému klubu, který pro děti zajistil zdarma občerstvení a obecnímu úřadu, který 
hradil ceny pro soutěžící, ale především všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu desetiboje – Pepik Hadrbolec (vzduchovka), 
Michal Vrtiška (šipky), Pepik Blahna (plechovky), Irena Osmanová (hry pro malé děti), Katka Krumpolcová , Mirka Beranová, Jarča 
Smotlachová (obrázkový běh), Adéla Žárová (kimovka), Zuzka Vrtišková (znalostní kvíz), Renata Pešičková (slalom), Jitka Marko-
vá(zručnost), manž Veverkovi a babi Stránská (sčítání odčítání výsledků), Míla Vrtišková (báječné langoše), Vrtiška Vorel (ostatní 
občerstvení), Markéta Ficová (zdobení langošů). 
Děkujeme všem dětem za milou a hojnou účast a těšíme se zase za rok. Za pořadatele Andrea Štěpařová a Jirka Vrtiška.
A ještě jedna omluva. Všichni jsme byli hrami tak zaujatí, že nikoho tentokrát ani nenapadlo něco vyfotit. Ulovit se podařilo alespoň 
vítězku desetiboje .

Celkové hodnocení

Kategorie předškoláci a malé děti
1.Filip Zigáček,3,5 let, 80 bodů
2. Adam Zigáček, 3,5 let, 74 bodů
3. Pavlik Svačina, 6 let, 69,5 bodů
4. Marek Filikar, 6 let,69 bodů

Kategorie 7-10 let
1. Saša Horzov, 10 let, 82,5 bodu
2. Eliška Čížková, 10 let, 76,5 bodu
3. Kristynka Kerberová, 10 let, 75,5 bodu
4. Juráš Štěpař, 8 let, 72 bodu

Kategorie 11-14 let
1.  Nikola Syrová, 14 let, 84 bodů – 

VÍTĚZ zlatého poháru
2. Ondra Veverka, 13 let, 83 bodů
3. Alina Horzov, 14 let, 78,5 bodů
4. Filip Krumpolec,11 let, 75 bodů

Kategorie 15-99 let
1. Matěj Beran, 16 let, 81 bodů
1. Kuba Demian, 15 let, 81 bodů

Myslivecký kroužek

Ve středu 16. září v 16 00 hod opět zahajuje po prázdninách svou činnost 
Myslivecký kroužek. Sraz na dětském hřišti u školy (obecního úřadu).


