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Vážení spoluobčané,

čas utíká jako voda a už je tu opět konec roku. Když se ohlédneme zpět, uvě-
domíme si, že odcházející rok byl k většině z nás vlídný, plný radostných 
událostí, snad jen počasí nás trochu potrápilo. Na to špatné, co nás potkalo, 
se rychle zapomíná. Když něco končí, tak i  něco nového začíná. Čeká 
nás rok plný práce s tím, co jsme si všichni tak usilovně přáli, čeká nás 
dobudovat kanalizaci a vodovod. Nebude to jednoduché, ale za přispění 
Vás všech to jistě zvládneme. Dovolte mi, abych Vám jménem obecního 
zastupitelstva poděkovala za všechnu práci pro obec, za Vaši toleranci i poro-
zumění, a abych Vám popřála radostné Vánoce, plné klidu a pohody, hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2011.  Jarmila Smotlachová

  18. 12. 
16.00 hod.

Burza cukroví, Vítání 
Hlavenečáčků, Soutěž o nejlepší 
bramborový salát

  26. 12. 
10.00 hod.

Koulení zelí – vánoční hlavenecká 
procházka

  7. 1. 
19.30 hod.

Tajemná Kamčatka, zapomenutý 
Ural aneb Tramvají do tajgy – 
besedu s Jiřím Rakem pořádá 
Bratrstvo Kobylí Hlavy v rámci 
cyklu Cestovatelský Hlavenec

  29. 1.
20.00 hod.

Hasičský ples

  12. 2. Myslivecký ples

  26. 2. Květinkový ples

  20. 2. Guláš fest – soutěž o nejlepší 
guláš

  12. 3. Cecemínsko ples

  18. 3. 1. Rybářský ples

  19. 3. 2. Rybářský ples

SPOLEČENSKÉ AKCE

Výše příspěvku: 25 000 Kč
Platební podmínky: 
 hotově v kanceláři obecního úřadu
 bankovním převodem na účet u České spořitelny

o Číslo účtu: 35 - 0487917389 / 0800 
o Variabilní symbol: číslo popisné
o Zpráva po příjemce: jméno, příjmení

Výše splátek: 
  určí si každý občan dle svého uvážení např. 5 splátek 

po 5 000 Kč, 10 splátek po 2 500 Kč apod.
 nejmenší možná částka 1 000 Kč

Doba splatnos  :
 příspěvek je třeba uhradit nejpozději do 31. 12. 2011
  pokud nebude příspěvek do konce roku 2011 

uhrazen, zapla   majitel nemovitos   skutečnou 
částku provedení díla domovní přípojky kanalizace 
a vodovodu

Občané, kteří jsou v  živé fi nanční situaci a nemohli 
by příspěvek v dané době a v dané výši zapla  t, mo-
hou uzavřít v kanceláři obecního úřadu individuální 
splátkový kalendář.

Příspěvky občanů na stavbu domovních 
přípojek kanalizace a vodovodu

Aleš Horčík získal zlatou medaili 
Dr. Jánského za 40 bezplatných 
odběrů krve!
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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU A SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
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Hledáme starší dům k rekonstrukci do 1,5 mil,

samostatně stojící, se zahradou, jsme přímí zájemci!

Tel. 728 916 789, klara.madejova@seznam.cz

POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU V ROCE 2011

Výše poplatku se v roce 2011 nemění, částka zůstává 
stejná jako v letošním roce.
450 Kč za každého trvale žijícího občana v obci
500 Kč poplatek za rekreační objekt

Poplatky je možné zaplatit v kanceláři obecního úřadu 
nejpozději do konce března 2011, do tohoto data také 
platí známky na popelnice za rok 2010.
Peníze, které obec od občanů vybere, jsou každoročně 
použity na platby související s odvozem komunálního, tří-
děného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Štěpánské koulení zelí
Bratrstvo Kobylí hlavy vás zve na tradiční

sraz  je dne  26.12.2010  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

Folklórní sdružení Hubertus pořádá 
v sobotu 18. prosince

od 16.00 hod v hostinci U Jelena,

„Burzu vánočního cukroví“
s vítáním Hlavenečáčků

  V letošním roce vyhlašujeme soutěž o nejlepší 
vánoční bramborový salát, přineste, prosím, 
Váš vzorek na ochutnání 

  Pro děti je připravena výroba vánočních 
svícnů z jablíček a pomerančů a dalších ozdob 
s vánoční tematikou 

  Opět ochutnáme speciální druhy kávičky, 
tajemné likéry a voňavá vína

  V průběhu večera zazpívají a zahrají na 
hudební nástroje děti z Hlavence 

Srdečně Vás zveme na předvánoční posezení!

Vážení spoluobčané,
od pondělí 11. května 2009 můžete využívat no-
vou službu SMS Infokanál „Obecní rozhlas do 
kapsy". Tato nová služba umožňuje zasílání dů-
ležitých informací z obecního úřadu na zaregis-
trovaná čísla vašich mobilních telefonů formou 
krátkých textových zpráv (SMS). Takto rozesí-
lané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což 
je výhodné zejména pro ty z vás, kteří trávíte 
většinu dne mimo naši obec. 

Tento systém je pro vás zcela 
zdarma, veškeré náklady hradí obec.
Informace nejdůležitější – jak službu získat:
Služba je poskytována všem zaregistrovaným 
občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí 
odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního te-
lefonu, na který chcete zprávy zasílat, a registra-
ce je hotova. Stejným způsobem můžete službu 
kdykoli zrušit.

Přihlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK HLAV REGISTRUJ podpis nebo 
IK HLAV REG podpis 
na telefonní číslo 605 733 680.

Odhlášení:
Odeslat textovou zprávu ve znění:
IK HLAV ODREGISTRUJ podpis nebo 
IK HLAV ODREG podpis 
na telefonní číslo 605 733 680.

POZOR!!!
Je důležité přesně dodržet formát zasíla-
né zprávy včetně mezer, velikost písmen 
nehraje roli.

POZOR KRÁDEŽ!
V noci ze středy 8.12. na čtvrtek 9.12. došlo v Hlavenci ke krá-
deži. Ze stavební buňky fi rmy Ekos Žitenice, která v naší obci 
provádí stavbu kanalizace, byly odcizeny stavební stroje. Cel-
ková škoda se pohybuje kolem 70 tisíc korun!

Obecní  KNIHOVNA
Otevřeno každé úterý od 17 hod. do 18 hod.
nebo dle domluvy s paní knihovnicí Zdeňkou 
Čurdovou, tel. 728 374 912
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Hasičský rok aneb Hasičské 

pohárobraní 2010
V pátek 3. 12. uzavřeli hlavenečtí hasiči výroční valnou hromadou rok 2010.

Sbor dobrovolných hasičů Hlavenec, který má ke dni 3. 12. 2010 163 členů, je zařazen 
v JPO V (Jednotka požární ochrany) a je členem 16. okrsku SDH, do něhož dále spadají 
hasičské sbory Kochánky, Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Předměřice, Skorkov, Sojo-
vice a Tuřice. V průběhu valné hromady bylo přijato pět nových členů. Během celého 
roku pomáhali hasiči při likvidací škod ze sněhových kalamit, letních bouřek a vichřic.
Hasiči a hasičky vzorně reprezentovali Hlavenec za hranicemi naší obce. Důkazem jejich 
úspěchů je úctyhodná sbírka pohárů, které jsou umístěny na nových policích v hostinci 
U Jelena. Družstvo mužů se může pochlubit kromě úspěchů v jiných soutěžích opětov-
ným vítězstvím v Memoriálu Josefa Matuny v Kostelním Hlavně. Poněvadž tento me-
moriál naši muži vyhráli již po třetí, stal se Putovní pohár Josefa Matuny jejich trvalým 
majetkem. Muži se na celý rok stali držiteli Putovního poháru starosty Dolního Slivna. 
Družstvo žen stále vylepšuje své sportovní výsledky, v květnu vybojovalo dokonce Pu-
tovní pohár starosty města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav za nejlepší čas v celé 
této soutěži. Starší, mladší žáci a Pidilididi (nejmenší hasiči) jdou zdárně ve šlépějích 
dospělých hasičů. Je dobře, že družstva mužů doplnili noví členové – mladí hasiči.
8. 5. se v Šiklově Mlýně zúčastnila skupina hasičů a hasiček z Hlavence pokusu o překo-
nání světového rekordu v dálkové přepravě vody. Rekord byl překonán – byla dosažena 
vzdálenost za 6 hodin a 55 min 63,46 km. Tento rekord je zapsán v Guinessově knize 
rekordů.
Díky fi nanční podpoře Obecního úřadu dochází i k obnově technického vybavení. Máme 
kvalitně zrepasovanou stříkačku, koupenou elektrocentrálu, vozík na přepravu stříkač-
ky i s nepromokavou plachtou s nápisem „Hasiči Hlavenec“. Na technické vybavení a na 
pořádání akcí pro obec získávají hasiči část potřebných fi nancí sběrem papíru a železa.
Kromě tradičních společenských akcí jako jsou např. Hasičský ples, Čarodějnice s lam-
pionovým průvodem, Staročeské máje atd., pořádáme poprvé 25. 6. Noční hasičskou 
soutěž za účasti 30 družstev.Sousední sbory k nám našly cestu i při pořádání základního 
školení pro nové velitele a strojníky, které se konalo v září.
Od letošního roku máme také dvě nové zdravotnice proškolené u Českého Červeného 
kříže.
Členové našeho družstva mužů v historických uniformách se zúčastnili jako čestný do-
provod hlavenecké historické stříkačky Márovky na oslavách 130. výročí založení hasič-
ských sborů v Brandýse nad Labem, Tuřicích a Kostelním Hlavně. 
V závěru valné hromady udělilo OSH Mladá Boleslav Petrovi Janouškovi – Medaili za 
věrnost 10 let. Medaili předal Petrovi zástupce ředitele Územního odboru Mladá Bole-
slav – HZS Středočeského kraje major Ing. Jan Lejsek.
Starosta SDH Hlavenec Josef Blahna ml. předal Čestná uznání za aktivní činnost pro 
sbor těmto hasičům: Antonín Pasovský st., Dana Blahnová, Tomáš Petrův, Jaroslav Vlček 
a mladí hasiči Josef Blahna nejml. a Antonín Pasovský ml.
Děkovné listy za podporu práce SDH Hlavenec byly uděleny těmto členům SDH Hlave-
nec: Jaroslav Štědrý, Milan Krumpolec, Jiří Štěpař, Kateřina Lávičková, Jiří Beran a Mi-
roslava Beranová.

Velké poděkování patří celému obecnímu zastupitelstvu za výraznou podporu našeho 
hasičského sboru.

K tomuto poděkování bych chtěla připojit svá slova díků patřící partě hasiček, o kterých 
vím, že se mohu na ně každoročně vždy spolehnout při přípravě všech hasičských akcí. 
Holky – hasičky, těším se na společnou přípravu dalších akcí v roce 2011! 

Přeji všem Hlavenečákům krásné a klidné prožití vánočních svátků a šťastný celý nový 
rok! Zdena Zimová

Mikulášská nadílka
Jako každý rok připravili hlavenečtí hasiči Mikuláš-
skou nadílku. 4. 12. patřilo sobotní odpoledne dětem 
z Hlavence a okolních obcí, které v doprovodu rodi-
čů, babiček a dědečků zaplnily ve 14.00 sál hostince 
U Jelena. S napětím všichni očekávali příchod Mi-
kuláše a jeho doprovodu. Po strašidelném příchodu 
čertů se objevilo i pár slziček strachu. Slzičky však 
brzy zmizely po rozdání balíčků s nadílkou - ta byla 
i letos velmi bohatá díky obvyklému příspěvku Obec-
ního úřadu v Hlavenci a sponzorskému daru pana 
Šnajberka, který opět dodal velké množství ovoce.
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Př íspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz

Výsadba dubové aleje Ke Skorkovu
„Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno!“

Význam stravy na lidské chování
Potraviny ovlivňují vylučování hormonů a ty pak ovlivňují lidské chování. 
Celá obilná zrna, luštěniny a zelenina jsou bohatá na komplexní úhlovodany 
čili polysacharidy. Tyto potraviny zvyšují zásobování mozku serotoninem- 
říká se mu také hormon štěstí. Tím se dosahuje klidnějšího a uvolněnějšího 
psychického stavu. Když nám chybí, máme špatnou náladu, bolí nás hlava, 
záda a špatně spíme. Opakem je přemíra konzumace živočišných potravin. 
Zvýší se tím hladinu acetylcholinu, který významě přispívá k impulzivnímu 
a nekontrolovanému chování. Strava má tedy významný vliv na mozek a ner-
vový systém a tudíž na naší emocionální kondici a tedy city. 

Zdraví a dobrou náladu přeje Františka Zlínská 

V sobotu 13. listopadu se podařila krás-
ná věc. Vznikla nová dubová alej podél 
obecní polňačky zvané Ke Skorkovu 
(pozor, neplést s hlaveneckou Skorkov-
skou v lese; takto ji nazývají hlavnováci, 
začíná za družstvem v Kostelním Hlav-
ně a  na našem hlaveneckém katastru 
vyúsťuje pod sadem Na Skále, nebo 
také u Kout) . Není to poprvé, co Hla-
venečáci ukázali svou společnou sílu. 
Znovu jsme mohli na vlastní kůži zažít 
ohromnou pravdu přísloví „Co jedno-
mu nemožno, všem dohromady snad-
no!“ Hlavenečtí dobrovolníci od roku 
2007 až do roku 2010 již SPOLEČNĚ 
nasázeli přes 320 stromků a  350 keřů, 
převážně ve volné krajině a  přispívají 
tak k  tvorbě  nenahraditelného krajin-
ného rázu. 
Skvělé je, že se k  této akci připojila 
i  sousední vesnice Kostelní Hlavno 
a  celá výsadba proběhla ve vzájemné 
spolupráci. Každá vesnice sázela ze své 
strany a  setkaly se na hranicích svých 
katastrů, kde všichni společně posvačili 
a poklábosili.
Celkem se nám tento den SPOLEČNĚ 
podařilo vysázet 94 dubů letních a 2 lípy 
srdčité. Osázeli jsme úsek dlouhý přes 
1,2  km a  akce se zúčastnilo téměř 70 
dobrovolníků z obou vesnic. Na hrani-
cích je umístěno také malé odpočívadlo.
Všem zúčastněným velkým i  malým 
dobrovolníkům patří velký dík za zdár-
né uskutečnění této akce.

Andrea Štěpařová

Na tento projekt získala obec Hlavenec grant 
20 tisíc korun od Nadace Partnerství z programu 
Strom života Malé granty.

NOVÍ HLAVENEČÁČCI
21. 10. 2010 se narodil

Oskar Kovařík 
měřil 48 cm a vážil 2,86 kg

VÝZNAMNÁ JUBILEA
25. 11. ’10  Václav Nohejl, 80 let

6. 12. ’10  Christina Špalková, 75 let

30. 12. ’10  Emilie Kunstová, 80 let

BLAHOPŘEJEME


