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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 splatnosti:
• příspěvek je třeba uhradit nejpozději do 31. 12. 2011
•  pokud nebude příspěvek do konce roku 2011 
uhrazen, zaplatí majitel nemovitosti skutečnou 
částku provedení díla domovní přípojky kanalizace 
a vodovodu

Občané, kteří jsou v tíživé finanční situaci a nemohli 
by příspěvek v dané době a v dané výši zaplatit, mo-
hou uzavřít  v  kanceláři  obecního úřadu  individuální 
splátkový kalendář.

Příspěvky občanů na stavbu domovních 
přípojek kanalizace a vodovodu

Všechny autobusové linky 
zůstávají zachovány
I když to vypadalo z počátku to-
hoto roku, že snad do Hlavence 
přestanou jezdit některé au-
tobusové spoje nebo že jejich 
provoz bude muset v plné výši 
hradit obec, nic takového se na-
konec nestalo. Všechny autobu-
sové spoje, i když jich ani v této 
době není mnoho, zůstávají za-
chovány v plném rozsahu. Žád-
ná linka ani spoj nebyly zrušeny. 
Chce se mi však říct „zatím“. Snad 
vyhrál zdravý rozum a dopravní 
obslužnost v roce 2011 zůsta-
ne zachována v takové výši, jak 
jsme všichni zvyklí.

Divadelní zájezd nejen pro rodiče a děti
Na některou dubnovou sobotu (16. nebo 30. 4. – zatím bohužel 
nevědí ani v brněnském divadle, kdy přesně budou toto pře-
stavení hrát) jsme připravili autobusový zájezd pro milovníky 
krásného divadla, pro rodiče i  děti na kouzelné představení 
muzikálu Mary Poppins, které uvádí Městské divadlo v Brně – 
www.mdb.cz .Vstupenky již máme předběžně objednané. So-
botní představení bude od 15 hod, vstupenky a další informace 
získáte na obecním úřadě či na tel. 723 889 277.
Městské divadlo v Brně je šestou scénou na světě, která získa-
la licenci k uvedení tohoto muzikálu. Pohádkový příběh dvou 
sourozenců a  jejich kouzelné a  moudré chůvy Mary Poppins 
je protkán krásnými melodickými písněmi. Děti i  dospělí se 
budou jistě po celou dobu úžasně bavit. Představení je krásně 
dojemné a poučné jak pro děti, tak pro rodiče, ukazuje, jaké to 
je, když rodiče nemají na své děti čas. Určitě budete nadšeni.

ÚNOR 2011 ČÍSLO 1 ROČNÍK 7

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU A SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI

HLAVENECKÝobcasník

http://www.mdb.cz


HLAVENECKÝ OBČASNÍK

HLAVENECKÝ OBČASNÍK 2

Ples Cecemínska letos v Hlavenci
Dobrovolný svazek obcí Cecemínsko, jehož členem je 
i naše obec, pořádá každoročně ples. Jako první hos-
tila tuto společenskou událost obec Konětopy, v loň-
ském roce se ples konal v Sudově Hlavně a v letoš-
ním roce přišla řada na Hlavenec. Společenský ples 
se uskuteční v sobotu 12. března 2011 od 20 hod. 
v sále hostince U Jelena, k tanci bude hrát skupina 
KONTO z Českého Brodu. Plesu se účastní zástupci 
jednotlivých členských obcí a samozřejmě všichni, 
kteří mají chuť si zatančit a pobavit se třeba s kama-
rády z vedlejší vesnice, s kterými se kdysi chodilo do 
školy a které už jsme léta neviděli. Hlavenec, jako 
hostitelská obec, připravuje krátký program. Bude-
me moc rádi, když se do přípravy zapojí i naše spolky. 

Vstupenky je možné objednat v kanceláři obecního 
úřadu nebo na tel. 723 889 277. Cena vstupenky je 

200 Kč a je v ní zahrnuto i občerstvení. 

Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se, že se Hlavenec 
díky Vaší pomoci a podpoře opět pěkně blýskne.

GULÁŠFEST
Koná se 19. 2. 2011 od 16 do 20 hod. 

v sále restaurace U Jelena v Hlavenci
Registrace soutěžících je nutná do 15. 2. 2011 

v restauraci U Jelena v Hlavenci.  
Maximální počet soutěžících je 20, rozhoduje 

datum – rychlost registrace!
 9 Do soutěže se může přihlásit soutěžící, jehož guláš 
bude vyroben z nezávadných ingrediencí a potravin. 
Druh masa určen není. Lze se přihlásit s gulášem, 
který ani maso neobsahuje. např. guláš z hub, z celeru 
nebo třeba z mrkve :-) 

 9 Startovné do soutěže je 100 Kč za jeden druh guláše. 
 9 Přílohy (knedlík, těstoviny a pod.) jsou zakázány. 
Pořadatel dodá chléb, misky a lžíce pro soutěžící 
i návštěvníky. 

 9 Pro soutěžící je zajištěn ohřev guláše elektrickým 
vařičem. 

 9 Sraz soutěžících nejpozději v 15.30 hodin 
z organizačních důvodů.

 9 Doporučená dávka pro ochutnávání hodnotících je 
1 dcl (naběračky vlastní ).

 9 Ostatní návštěvníci akce budou výrobky hodnotit také. 
 9 Každý ochutnaný vzorek bude hodnocen body 
od 1 do 5. Není bráno jako školní známkování. To 
znamená čím víc bodů, tím lepší guláš. Formulář na 
hodnocení bude každému předán v den soutěže.

 9 Vstupné na akci je 60 Kč.
Hlavní cenou je půlka prasete, druhá cena je celá 

vepřová kýta a připraveny budou i další ceny.
Pořádají a všechny srdečně zvou  

Babeťáci z Hlavence.

RECYKLO znak Hlavence
Ve čtvrtek 30. prosince proběhla v Hlavenci tvorba obec-
ního znaku z  recyklovatelných odpadů, kterou v  celé 
republice iniciuje firma Ekokom O možnosti připojit se 
tvorbou vlastního znaku jsme se dozvěděli až těsně před 
Vánocemi. Touha zúčastnit se přemohla povánoční le-
nošení a tak se nás několik hlaveneckých nadšenců mezi 
vánočními svátky sešlo v klubovně mysliveckého krouž-
ku. Pod nohami námi lezla malá Anička, žužlala víčka od 
petek, malé holčičky a kluci stříhali kartony, igelit i pet 
lahve a ti větší pečlivě lepili mozaiku…
Odesláním fotografie zhotoveného znaku se Hlavenec 
připojil k pokusu o světový rekord Největší galerie znaků 
měst a obcí ČR vyrobených z tříděného odpadu. V nej-
bližších dnech ozdobí zhotovený znak prostory obecního 
úřadu.

Autor (autorský tým):
Kačenka Štěpařová 6 let, Jasmínka Osmanová 5 let, Bára 
Smotlachová 10 let, Markéta maminka a Anička Uhlířovi, 
Jeník Uhlíř 4 roky, Jirka Štěpař 9 let, Mirek Čížek 13 let, 
Eliška Čížková 12 let, Míša Čížek 8 let, Tomáš Hubinka 
9 let, Tadeáš Hubinka 5 let, maminka Eliška Hubinková, 
babička Šnýdlová, tatínek Jirka Vrtiška a  maminka An-
drea Štěpařová

Použité materiály a jejich množství:
PET lahve 40%, karton 30%, igelit 10%, skořápky 10%, 
hliníková fólie 5 %, ostatní 5% (víčka, Al plechovka, sklo, 
noviny, tetrapack, asfalt – oči, ostatní plasty)RECY
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RYBÁŘSKÉ  
PLESY
Rybáři z Hlavence si Vás dovo-
lují pozvat do nového taneč-
ního sálu místní restaurace na 
své tradiční plesy, které se konají v pátek 18. břez-
na a sobotu 19. března 2011 (v pátek hraje kape-
la CONTO Český Brod se zpěváky Láďou Čepičkou 
a  Markétou Vítkovou a  v  sobotu kapela FORMAT 
z Roudnice n/ Labem). 

Vstupenky jsou pouze v  předprodeji u  p.  Josefa 
Hadrbolce – tel. 603 807 449, atraktivní půlnoční 
tombola, živé ryby a  mnoho dalších hodnotných 
cen, vstupné 130 Kč.

Obecní tábor v Krkonoších
Hlavenecký dětský tábor se v  letošním roce uskuteční v  termí-
nu 6.–13. srpna. V minulých letech jsme byli u řeky Střely, spali 
jsme na hradě Buben blízko Hracholuské přehrady, jezdili jsme 
na koních na koňské farmě Čapí letka, a tak jsme si řekli, že jsme 
ještě nebyli na horách. A když do hor, tak hned do těch našich 
nejvyšších. Vydáme se do Krkonoš. Ubytování máme zajištěno 
v penzionu Vinoř v Dolních Albeřicích blízko Horního Maršova 
(www.penzionvinor.cz). Program bude jako v každém roce pěkně 
nabitý, plánujeme výlet na Sněžku, besedu s členem Horské služ-
by, sportovní turnaje, hry a nejen noční a další zajímavosti tak, 
jak jsou již naše hlavenecké děti zvyklé. Kdo chce tedy s námi jet, 
ať nejpozději do konce března vyplní přihlášku a odevzdá ji spolu 
se zálohou 200 Kč v kanceláři obecního úřadu. 
Už se moc těšíme na srpen :-)) 

PRINCEZNA
ZE MLEJNA

aneb
HRÁTKY S OLDŘICHEM

pohádka v podání ochotnického 
souboru Hlavnováček  

ze Sudova hlavna
sobota 26. března 2011 od 18 hodin

Hlavenec, Hostinec U Jelena
vstupné dobrovolné

Obecní knihovna otevřena vždy  
ve čtvrtek, mezi 17–18 hod. 

V těchto dnech dodala brandýská 
knihovna zásilku nových knih.

Houpe se Vám židle a není houpací?

Rozpadá se Vám stůl a není nikdo,  
kdo by ho opravil?

Pro tento účel je tu NOVĚ OTEVŘENÁ 
RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA  

zaměřená na:

OPRAVY STARÉHO NÁBYTKU
(a jiného dřevěného interiérového zařízení)

&
UMĚLECKÉ TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

Kontakt: Lukáš Walter
Hlavenec 68 (u křížku)

Tel: 732 837 857

http://www.penzionvinor.cz/
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Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz

Dětský klub Hlaveneček
Již druhým rokem existuje v obci dětský klub. Scházíme se každé pon-
dělí v 9,30 dopoledne v klubovně na obecním úřadě.
Od té doby, co byl klubík uveden v  činnost, děti o  rok povyrostly, 
přibyly další a k některým přibyli i sourozenci, takže se náš počet roz-
rostl. Přesto budeme rádi, kdyby i ostatní maminky s dětmi neváhaly 
a přišly mezi nás.
Děti si zde zacvičí, zatančí, naučí se pár básniček, nakreslí krásné ob-
rázky, anebo vytvoří nejrůznější věci, které si mohou vzít domů a vy-
zdobit si s nimi pokojíček.
Myslím, že to je dobrá příprava na mateřskou školku a snad vstup do 
ní bude pro ně lehčí.
Chceme poděkovat obci Hlavenec za počáteční sponzorování naší 
činnosti / nákup materiálu na výtvarnou činnost/.
Sama za sebe bych ještě chtěla poděkovat Veronice Matulové, která 
mě vždy zastoupí, když se nemohu zúčastnit. Ljuba Pelzová

Děti z mysliveckého kroužku 
si připoměly, co je Masopust 

a smažily si koblihy.

 y 19. 2. 16:00 Gulášfest

 y 26. 2. 20:00 Květinkový ples

 y 5. 3. 17:00 Oslava Mezinárodního dne 
žen

 y 12. 3. 20:00 Ples Cecemínska

 y 18. 3. 20:00 1. Rybářský ples

 y 19. 3. 20:00 2. Rybářský ples

 y 26. 3. 18:00 Princezna ze mlejna aneb 
Hrátky s Oldřichem
Divadelní představení – 
ochotnický soubor 
Hlavnováček Sudovo Hlavno

 y 2. 4. 14:00 Dětský karneval

 y 9. 4. 16:00 Velikonoční jarmark

 y 16. 4. Babetta cup / od 17:00 
promítání z předchozích 
výletů

 y 22. 4. 20:00 Hanky Panky Show  
(Travesti show)

SPOLEČENSKÉ AKCENOVĚ NAROZENÍ HLAVENEČÁČCI
14. prosince 2010 Jakub Ježek

25. ledna 2011 Lucinka Hanušová
28. ledna 2011 Barborka Matulová

Milí Hlavenečáčci přejeme Vám do života hodně zdraví 
a radosti. A hlavně moc nezlobte své rodiče !

VÝZNAMNÁ JUBILEA
1. března se dožívá 75 let Nataša Zatloukalová
16. března se dožívá 80 let Zdeňka Petrůvová

Oběma jubilantkám přejeme do dalších let  
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

mailto:obec.hlavenec@hlavenec.cz
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 VÝZVA PRO RODIČE DĚTÍ Z HLAVENCE 
Hlavenečtí hasiči zvou do svých řad 

mládež a děti od 5 let

Hasičské tréninky, soutěže a akce jsou skvělým vyplněním volného času 
nejenom pro děti, ale i jejich rodiče.

Pro zájemce bude uspořádána informační schůzka s promítáním ukázek 
hasičského života v Hlavenci (termín bude upřesněn).

Živou ukázku průběhu dětské hasičské soutěže můžete vidět přímo 

na Memoriálu Ladislava Báči 

v sobotu 16. 4. 2011 od 9.00 v Čelákovicích

V případě zájmu odevzdejte vyplněnou přihlášku 

paní Daně Blahnové, Hlavenec č. 7 

do 11. března 2011

                                 

P Ř I H L Á Š K A
Mám zájem o účast na hasičské informační schůzce 

Jméno rodiče, telefon (příp. e-mail)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jméno dítěte, datum narození  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 VÝZVA PRO RODIČE DĚTÍ Z HLAVENCE 

VELIKONOČNÍ ŘÍKADLA 
PRO KOLEDNÍKY V HLAVENCI
V minulosti chodili po naší obci koledníci a přednášeli 
velikonoční říkadla na předem určených místech.
I dnes někteří koledníci malí i velcí tato říkadla umí.

U Liběnky, u Hubertusu
Čtvrt na sedm zvoníme, Jidáše honíme.
Ó Jidáši, zrádče, zrádče cos to učinil?
Že si svého mistra, mistra Židům prozradil.
Ó, Židi nevěrní, jako psi černí.
Kopali jámu, Ježíši Pánu,
aby ho jali, ukřižovali.
Na Velký pátek do hrobu dali,
na Bílou sobotu z hrobu vykopali.

U křížku dole, u Kapličky, u Blahnů
Anděl Páně zvěstoval panně Marii a ona počala 
dle ducha svatého: Zdrávas Maria milosti plná, 
Pán s Tebou, 
požehnána Tys mezi ženami a požehnaný plod 
života Tvého Ježíš.
A Maria řekla: já dívka Páně,
staniž se podle slova Tvého Amen.

Vyřehtávací
Umučení Našeho, Pána Jezus Krista,
jak to sepsal Svatej Ján, ten Evangelista, 
ten Evangelista,
Na neděli na Květnou, Jezus Kristus plakal,
Blížilo se, řádilo se, smrti ho čekal, smrti ho čekal.
Vyšli k němu za město, čest mu učinili.
A než uplynuly čtyři dny, tak se změnili, tak se 
změnili.

X.TET VÁS ZVE NA

VELIKONOČNÍ 
JARMARK

sobota 9. dubna 2011 od 14.00
HLAVENEC – HOSTINEC U JELENA

Program:
Pletení pomlázek
Malování kraslic 

Soutěž o nejlepší velikonoční dobrůtku 
(přijďte se pochlubit svojí nádivkou, mazancem, 

jidášem, perníkem či dortem)
Velikonoční výzdoba 

Recitační soutěž pro koledníky
Jarní bazar

Vstupné dobrovolné

  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI 
POŘÁDÁ

SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ 
PRO DĚTI

TÉMA: ŽIVOT V HLAVENCI
VĚKOVÉ KATEGORIE: PŘEDŠKOLÁCI AŽ 16 LET

VŠECHNY PRÁCE (KRESBY, MALBY I KOLÁŽE) MUSÍ BÝT 
ČITELNĚ OZNAČENY TAKTO: JMÉNO AUTORA, VĚK, JMÉNO OBCE

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 28. 3. 2011
DO TOHOTO DATA MUSÍ BÝT PRÁCE ODEVZDÁNY 

V HLAVENCI (HLAVENEC Č. 7 – PANÍ DANA 
BLAHNOVÁ NEBO HOSTINEC U JELENA)

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ 
BUDOU VYHLÁŠENI A OCENĚNI BĚHEM 

DĚTSKÉHO KARNEVALU 
V SOBOTU 2. 4. 2011 VE 14.00 
 HLAVENEC  HOSTINEC U JELENA 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Úspora energie = úspora peněz a životního prostředí 

Bleskové vaření 
Kdo by neměl rád víkendové obědy, kdy sedí celá rodina u jednoho 
stolu. Ovšem chudák kuchařka či kuchař. Dvou a vícehodinové 
vaření pro celou rodinu zabere mnoho času. A „sežere“ spoustu 
energie. 
Jde to i jinak 
S tlakovým hrncem uvaříte skoro všechno. A navíc s ním snížíte 
dobu vaření  a spotřebu energie o 40-50%. Díky tlakovému hrnci 
můžete do světa vypustit o deset kilogramů (ale i mnohem více, 
záleží, jak často vaříte) emisí ročně méně. 

Retro versus moderní spotřebiče 
Dvacet let stará chladnička se hodí snad do muzea domácích 
spotřebičů, případně jako dodatečný zdroj tepla v kuchyni, vy se ji 
ale raději zbavte. 
Až si budete vybírat novou, rozhodně si vyberte model z kategorie 
A++. Má totiž nesrovnatelně nižší spotřebu a to, co do její koupi 
investujete, se vám poměrně brzy vrátí. 
Oproti retro chladničce z roku 1990, vám model A++ za rok ušetří 
200 kWh elektřiny, 870 Kč a 120 kilogramů emisí CO2. Tolik energie 
stačí k vyprání 300 praček plných špinavého prádla. 

Sluneční koupel 
Ohříváte vodu v elektrickém bojleru a venku přitom svítí slunce? To 
je ovšem promrhaná příležitost. 
Nechte si namontovat solární sytém na ohřev vody a budete mít ze 
sluníčka dvojnásobnou radost. Ani nemusíte být zrovna cachtalové, 
aby vám slunce srazilo spotřebu elektřiny o 2000 kWh za rok. 
Ročně můžete ušetřit 3320 korun a 1200 kilo emisí CO2. Emisně je 
to totéž, jako kdyby auto se spotřebou pět litrů benzínu na sto 
kilometrů nenajelo deset tisíc kilometrů. 

Druhá šance pro odpady 
Čtyřčlenná rodina vyprodukuje v průměru dvě tuny odpadu. 
K recyklaci se ale dostane maximálně jedna pětina. 
Šest metráků z celoroční dvoutunové hromady představuje 
bioodpad – materiál, který můžete zkompostovat a mít z něj užitek. 
Dalších šest metráků lze velmi snadno vytřídit. Jedná se o suroviny 
jako papír, plasty, sklo, nápojové kartony a kovy. Nezapomeňte 
ale, že vůbec nejlepší je odpad neprodukovat. Vybírejte si proto 
zboží, které nezanechává spousty odpadů, a při nákupech se sami 
sebe několikrát zeptejte, zda danou věc skutečně potřebujete. 
Začnete-li kompostovat a vezmete-li recyklaci plastů, papíru, skla, 
nápojových kartonů a kovů z gruntu, můžete ušetřit asi 900 
kilogramů skleníkových plynů. 

Text z pramenů Hnutí DUHA převzala Andrea Štěpařová. 
www.hnutiduha.cz, www.velkavyzva.cz 


