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Vážení spoluobčané,
skončila doba prázdnin a dovolených, a tak doufám, že jste
strávili krásné letní dny v kruhu svých blízkých, užili jste si
slunné dny a připravili se na nadcházející zimní čas. Vypadá
to, že se na nás počasí rozzlobilo a studené dny přišly trochu
předčasně. Přesto věřím, že na nás pravé babí léto ještě čeká a že
se ještě trochu ohřejeme (a nejen u kamen).
Ráda bych se s Vámi podělila o několik informací a svých
myšlenek. Zdá se mi, že Hlavenecký občasník moc lidí nečte,
mrzí mě to, neboť není úplně jednoduché náš nepravidelný
zpravodaj připravit. Tak snad se to změní a většina z Vás
chystané novinky alespoň prolistuje.
Nejprve bych se ráda vrátila k tradiční hlavenecké pouti, která
se uskutečnila v srpnu. I přes prvotní problémy a nedorozumění
s pořadatelstvím akce, bylo sousedské posezení před hospodou
velmi příjemné. Přispěla k tomu výborná kapela s ještě lepší
zpěvačkou (mimochodem budou hrát na Květinkovém plese 24.
2. 2018), dále povedená staročeská střelnice a tradiční pouťová
štěstíčka. A hlavně - děti se vyřádily a někteří dospělí taky. Za
vzorně připravenou střelnici se spoustou papírových růží a také
za trpělivost, kterou měli se střílejícími, děkuji rybářům –
Josefu Hadrbolcovi a Zdeňkovi Syrovému. Za štěstíčka pak
chválím mladé hasičky v čele s Monikou Vlčkovou. Tradiční
hlaveneckou pouť bychom si měli i do budoucna udržet,
jednoznačně patří mezi naše rodinné zlato.
Pro seniory začala obec na jaře provozovat službu SENIOR
TAXI. Měla jsem dojem, že tato služba nám chybí. V čem

ROČNÍK 13

spočívá? Každý občan starší 60ti let si může objednat odvoz
do všech zdravotnických zařízení či na úřady v Brandýse nad
Labem – Staré Boleslavi za cenu 20 Kč. Plné náklady za cestu
pak hradí obec. Škoda, že je taxi tak málo využívané. Milí
senioři, pokud máte obavy, že byste obci utráceli moc peněz,
tak věřte, že tato služba je daleko levnější, než pravidelná
autobusová doprava. Neváhejte a zkuste SENIOR TAXI!
Na konci prázdnin se nekonal pro děti Pohádkový les (ani
např. sportovní odpoledne, které bývalo před lety). Je mi to
líto a ptám se proč? A odevšad zní odpověď: „Protože nikdo
nemá čas“. Z této věty se postupně stalo zaklínadlo, nikdo dnes
nemá na nic čas. Je to vůbec pravda? Není to jen naše neochota
se zapojit a připravit program pro naše vlastní děti? Pamatuji
se na dobu, když i já jsem měla děti malé, takových rodin se
stejně starými dětmi zde bylo spousta, stejně jako dnes (nechci
je všechny jmenovat, ale určitě se zde každý najde). Úplně
přirozeně jsme začali pořádat nejrůznější akce pro svoje děti
a k těm našim vlastním se nabalovaly i ostatní. V Hlavenci dnes
žije 75 dětí ve věku do 15ti let, když těmto dětem nabídneme
zábavu, nadšeně ji přijmou. Kde jsou tedy rodiče těchto dětí?
Vážení občané, děkuji Vám za čas, který jste strávili čtením
dnešního čísla Hlaveneckého občasníku. Doufám, že to nebyl
čas promarněný a že jste se dozvěděli pár zajímavých věcí
z dění v naší obci. Věřím, že v podzimním čase budeme mít
i více příležitostí k vzájemnému setkávání.
Přeji Vám všem krásný podzim.
Jarmila Smotlachová

Ukončení hasičské sezóny 2017
Mladší žáci a ženy z Hlavence ukončili letošní hasičskou sezónu 9. září na Memoriálu Josefa Matuny v Kostelním
Hlavně. Družstvo mladších žáků se pod vedením trenéra Petra Vítka umístilo na pěkném 2. místě. Ženy přivezly pohár
za 1. místo. Je velká škoda, že hlavenečtí muži tentokrát soutěžní družstvo nesestavili.
Všichni stárneme, každý z nás se potýká s nedostatkem času, proto se obracím na nově přistěhované obyvatele Hlavence – muže i ženy: potřebujeme sestavit další družstva mužů, žen i žáků pro novou hasičskou sezónu 2018. Uvítáme vaši pomoc i při přípravě společenských akcí. Přijďte nám pomoci udržet hasičský život
v Hlavenci, který trvá již 128 let.
Zdena Zimová
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Vánoční koncert s Rubin Quartetem
V sobotu 16. prosince v sále hostince U Jelena
v předvánoční atmosféře zazní oblíbené swingové
i muzikálové melodie.

TANEČNÍ SMOTLACHA
Cena: 2 750 Kč / kurz / pár

První lekce
17:30–19:15 začátečníci Hlavenec
8. říjen
19:30–21:15 pokročilí
Hlavenec
8. říjen
20:30–22:15 pokročilí
Brandýs n./L. 11. říjen
21:00–22:45 začátečníci Brandýs n./L. 12. říjen
email: adam.smotlacha@gmail.com
https://www.facebook.com/tanecniSmotlacha/

Neděle
Neděle
Středa
Čtvrtek

Vážení spoluobčané,

Kostel

SV. PETRA
V OKOVECH
v Kostelním Hlavně

Pravidelné mše svaté:
Sobota, od 23. 9. každá druhá, v 15 hod.
(2. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10.)
Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou
Ladislava Vágnera 70/9, CZ 294 71 Benátky nad Jizerou I
mobil.: +420 724 550 009;
e-mail: marek.miskovsky@gmail.com
IČ: 48680591; č.ú. ČS: 482350379/0800

Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov
proběhne v termínu 16. 10. – 31. 10. 2017.
Jako každým rokem, i letos sbíráme tyto věci:
– Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
– Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
– Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
– Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené
– Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
– Obuv – veškerou nepoškozenou
– Hračky – nepoškozené a kompletní
– Peří, péřové přikrývky a polštáře

někteří z Vás jste si možná všimli drobné vertikální stavby na
konci vsi, na pozemku rodinného domu č. 165 (pod budovou
obecního úřadu – po cestě na pole V Přívůrkách). Vzhledem
k několika dotazům a úvahám od Vás spoluobčanů, o co se
jedná, si zde dovolím krátké vysvětlení. Velice se zajímám
o technické památky a jejich architekturu, o historii továrních staveb a mimo jiné také o tovární komíny. A právě tato
stavba je de facto zmenšeninou takového komínu a vyzkoušením historických stavebních postupů. Vzhledem k tomu,
že na stavbu jsou potřeba speciální (tzv. radiální) cihly – pro
kruhový půdorys – bylo potřeba je nejdříve obstarat. Bohužel
tyto cihly se dnes již dávno nevyrábějí (a ještě k tomu v takto
malé velikosti), a proto jsem si musel vyrobit formy a více než
tisíc "cihel" odlít z probarveného betonu. Poté jsem se pustil do zdění komínu za pomoci ukloněné vodováhy a dalších
pomůcek tak, aby byl dodržen zužující se tvar. V současnosti
je komín z větší části hotov, kompletní dokončení bude v průběhu října, poté dojde k odstranění dřevěného lešení a stavba bude prezentována na Konferenci o továrních komínech.
Tato konference proběhne na konci října (koná se jednou za
tři roky) a je organizována pod záštitou Ministerstva kultury
ČR a Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Pokud by některé z Vás třeba problematika historických
technických staveb a komínů zajímala, rád po dohodě s obcí
připravím na toto téma přednášku (a třeba s důrazem na
komíny na vesnicích – pivovary/lihovary/cihelny atd.). Jinak
v budoucnu, když mi čas
dovolí, počítám s občasným využitím komínu na
uvaření malé várky domácího piva nebo třeba
i zavařování domácích
výpěstků.
Jiří Lukeš

Věci, prosíme, zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem, a uložit ve dvoře čp. 3.
Bližší informace na tel čísle 723 889 277.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny se konají na území České republiky:
v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Volit přijďte do volební místnos v bývalé obecní škole,
Hlavenec 82 – Mateřské centrum Hlaveneček.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Neděle pohledem kluka z vesnice
Vážení spoluobčané, dnem 31.srpna
nám nenávratně skončilo meteorologické léto, které na vesnici střídá období
pouštění draků a pálení bramborové
natě, tedy podzim. Na sklonku léta jsem
se zúčastnil diskuse, jejímž předmětem
byly sekačky, cirkulárky, bourací kladiva a všelijaké to ostatní „harampádí“
vydávající nelibé zvuky. Zkrátka a dobře, téma se točilo k nedělnímu hluku
v obci.
Jako kluk, který na vesnici vyrostl,
vím, že na vsi klid nebýval nikdy. Krávy bučely, prasata chrochtala, kohouti
kokrhali, psi štěkali, udýchané traktory
rachotily a skromně si dovolím tvrdit, že
tomu nikdy nebude jinak.
Tím ovšem nemám ani v nejmenším
úmyslu bagatelizovat názory a závěry
všech diskutujících, kteří na věc vyjádřili svůj názor. Nicméně závěry naší „zaručeně odborné konference“, ve vztahu
k nedělnímu kraválu, se dají zestručnit
do třech okruhů.

– Ať si chalupáři pracují i v neděli, ale
jen pokud nebudou otravovat okolí
nadměrným hlukem
– Obec by měla nedělní klid stanovit
příslušnou vyhláškou
– Je to o slušnosti v lidech a o dobrém
sousedském soužití
Dovedu si představit, že každá z předložených variant bude mít své zastánce
a odpůrce a proto „včil babo raď“.
Jako kluk z vesnice vím, že se v létě
dělalo dřevo na zimu, sušilo seno a v neděli chodilo do kostela. Děda chodil každou neděli po obědě do hospody, kde
hrál s panem řídícím a kostelníkem karty. A taky vím, že každý z nás musí z naléhavých důvodů provádět hlučné práce
i v neděli, ale v drtivé většině se na tom
dohodneme se sousedy a život jde dál.
Z předmětné diskuse a pobytu ve
vsi bohužel vím, že i v Hlavenci existují tací, kteří si sekání trávníku, řezání dřeva a jiné rušivé práce nechávají
programově na neděli, takže pokud jste

V sobotu 4. listopadu 2017 od 18. hod. zveme
občany do hostince U Jelena na zajímavou
besedu o aktuálních společenských tématech:

„Islámský terorismus“
• Okolnosti vzniku islámského
terorismu, jeho speci ika
• Jak mu čelit?
• Hrozí u nás?
Aktuálně: Korea
V naší obci žijí zajímaví a úspěšní lidé, kteří nás mohou svými zkušenostmi a myšlenkami obohatit. Bylo by škoda tyto
osobnosti nevyužít. Jedním z nich je Genmjr (vzál.) Ing. Petr
Pelz, který laskavě svolil k zajímavé debatě. Z jeho krátkého
životopisu sami pochopíte, že má své poznatky kde čerpat.
Narozen 1953. Roku 1978 dokončil studia Geodézie a kartogra ie, obor Geodetická astronomie.
Roku 1990 se stal členem nově se tvořící československé
zpravodajské komunity. Je autorem myšlenky vzniku Rady
vlády pro zpravodajskou činnost. Roku 1992 prosadil její
vznik a stal se jejím prvním sekretářem.
Roku 1993 se stal důstojníkem Vojenské zpravodajské služby, roku 1995 jejím náčelníkem, mezi lety 1995 a 2001 byl
ředitelem Vojenského zpravodajství.
Od roku 2002 do 2006 pracoval na Stálé misi ČR při OSN
v New Yorku jako zvláštní bezpečnostní poradce velvyslance.
Od dubna 2010 do září 2012 byl velvyslancem ČR v Islámské republice Afghánistán.

jejich sousedy, pak je to skutečně otravné. V takovém případě jsem zastáncem
zásady „na hrubý pytel, hrubá záplata„
a nebál bych se takového souseda na
jeho jednání velmi důrazně upozornit.
Rozhodně nikomu nehodlám nutit svůj názor, ale jsem přesvědčen, že
podobné zakazující a svazující vyhlášky, které mi budou nařizovat, co smím
a nesmím jsou jednak „krokem zpět“,
nemají oporu v zákoně a hlavně žádná
vyhláška sama o sobě nic nevyřeší, pokud spolu sousedé nebudou vycházet.
Velmi bych si přál, kdyby neděle mohla
být opět dnem určeným k relaxaci, sportu, setkávání přátel a rodin. Jistá „vyspělost“ lidí žijících na vsi se pozná mimo
jiné podle pořádku před domem a také
podle toho jak respektujeme své sousedy a udržujeme s nimi dobré sousedské
vztahy. Pokud každý začneme takzvaně
opravdu u sebe, není potřeba žádné podobné vyhlášky přijímat.
Krásný a pohodový podzim Vám
všem přeje kluk z vesnice.
Jaroslav Čurda

Mobilní svoz nebezpečných odpadů
a odpadů určených ke zpětnému odběru
Den a datum

sobota 21. 10. 2017

dolní Hlavenec – u zrcadla

10:50 – 11:20

Autobusová zastávka

11:25 – 11:55

U obchodu

12:00 – 12:30

Odpady, které budou přebírány:
▪ nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice,
mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky,
AKU baterie, monočlánky, atd.
▪ elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče (jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní)
▪ pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to
znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!
V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů
z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se o nebezpečný odpad!
Prosíme o dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Ve dnech 20.– 22. října 2017

budou v obci ve dvoře čp. 3 přistaveny velkoobjemové
kontejnery na odpad, který nelze jinak vytřídit.
Kontejnery jsou určeny na nábytek, koberce a objemné
předměty, které se nevejdou do popelnice.
Rozhodně tam nepatří plasty, elektronika (televize, počítače,
tiskárny), stavební suť a další nebezpečný odpad.
Informace tel.723 889 277
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Hlavenec má svoji turis ckou vizitku
Nálepky pro sběratele je možné zakoupit v kanceláři
obecního úřadu. Cena turis cké vizitky je 12 Kč.

KALENDÁŘ AKCÍ ŘÍJEN –PROSINEC 2017
(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

ŘÍJEN
sobota

7. 10.

sobota

4. 11.

14.30

Hasičské dýňování

LISTOPAD
18.00

Beseda „Islámský terorismus“

PROSINEC

Zateplení budovy obecního úřadu
Projekt na zateplení bytového domu a obecního úřadu –
budovy bývalé školy se v těchto dnech začíná realizovat. Ve
výběrovém řízení uspěla firma Ravion s.r.o, Mělník s cenou
díla 2 095 685 Kč. Akce bude provedena nejpozději do
30. 11. 2017. Zateplena bude celá budova bez hlavní fasády,
na které zůstanou zachovány původní zdobné prvky.

pátek

1. 12.

19.00

Valná hromada SDH Hlavenec

sobota

2. 12.

14.00

Mikulášská nadílka

neděle

3. 12.

18.00

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu

sobota

26. 12.

10.00

Štěpánské koulení zelí
(turisticko-kulinářský výšlap do
okolí Hlavence)
nce)

To jsem z toho jelen!
Vaše názory, nápady, reklamy…
Tato rubrika je určena všem, kteří chtějí sdělit nějaký svůj názor
nebo nápad ostatním. Osmělte se a pište 

Tip na zajímavé čtení: ŽLUTÝ BARON: Skutečný plán Andreje
Babiše: zřídit stát jako firmu; Zuzana Vlasatá, Jakub Patočka;
Vydavatelství Referendum
Kniha Žlutý baron vypráví příběh pátrání dvou novinářů Deníku Referendum,
Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky, po
odpovědi na otázku, jaké jsou skutečné
úmysly Andreje Babiše v politice. Vzali
vážně jeho politická hesla a začali je poměřovat s realitou. Slogan „Řídit stát jako
firmu“ je přivedl do Babišových firem:
do Agra Jevišovice, do Kosteleckých...
(knihu si můžete zapůjčit v hlavenecké
knihovně nebo objednat E-knihu např.
na Kosmas.cz)

SPORT
NOHEJBAL
2. Liga - MUŽI A
Áčko zakončilo sezónu se ctí, když na domácím hřišti koncem srpna suverénně
porazilo 6:2 jednoho z letošních favoritů soutěže TJ Pankrác. I tento výsledek
chlapům pomohl udržet se bez problémů v soutěži, kde pro letošek obsadili
5. místo.
Okresní přebor – MUŽI B
Hlavně pro radost z pohybu hráli letos chlapy z „Béčka“. Tři výhry a devět proher
dokopalo družstvo na poslední 7. místo v tabulce. Ale to vůbec nevadí, smečku
často uzavírají moudří, rozvážní vlci, čekající na svou příležitost…
Krajský přebor – Žáci
Žáci si v letošním roce vedli velice dobře, v podstatě se během celé sezóny
dělili s Čelákovicemi o první až druhé místo. Díky absenci našeho družstva na
posledním turnaji jednotlivců se naši hoši letos umístili na 2.místě.

KARATE – Shorin-ryu Shubukan Uema karatedó dójo
Že může být Hlavenec pyšný na své ovečky i v tomto sportu už víme. 18. 6.
v Jičíně, kde se konalo Mistrovství České republiky zápasil opět Luďa Kvapil st.
a tři jeho vnoučata Martin, Natálka a Luděček. Právě nejmenší Luděček Kvapil
ohromně zabodoval a hned na začátku své kariéry se stal Mistrem ČR v kategorii
6-7let. Moc, moc gratulujeme.
VESLOVÁNÍ
A že Kvapilovci jdou do každého sportu naplno, už také víme. A tak nepřekvapí,
že Luděk Kvapil ml. po té co svými bloky a klepáky v nohejbalu znechutil dostatek
soupeřů, úspěšně sedl na kolo a najezdil tisíce a tisíce kilometrů, posbíral kdejaké
trofeje a…. zasedl do lodi. A jak jinak, dává do veslování vše. Pod dohledem českého
olympionika Ondřeje Synka trénuje v brandýském klubu Kondor v kategorii Skif.
Nejlepšího výsledku dosáhl letos na Mistrovství světa Master ve Slovinsku na Jezeře
Bled, kterého se zúčastnilo 4800 závodníků z celého světa, kde, proč troškařit, se
stal ve své kategorii Mistrem světa. Tak to je bomba. GRATULUJEME!

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