HLAVENECKÝobčasník
Informační zpravodaj Obecního úřadu a Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
se uskuteční v pátek dne 4. 4. 2008 v 19.00 hod
v sále hostince U Jelena.

Program :
1. Zpráva o finančním hospodaření obce
za rok 2007
2. Rozpočet obce na rok 2008
3. Oprava hasičské nádrže
4. Oprava komunikace 406/1 k.ú. Hlavenec
5. Plán akcí pro rok 2008
6. Diskuse
7. Závěr
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
POŘÁDÁ

D Ě T S K Ý K A R N E V A L
sobota 5.4.2008 ve 14.00 hod.
(Hostinec U Jelena)
Kromě soutěží bude součástí programu vyhlášení a ocenění vítězů malířské
soutěže pro děti na téma
„Mořský a podmořský svět“.

SPOLEČENSKÉ AKCE
4. dubna od 19 00 hod, hostinec U Jelena
– Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
5. dubna od 14 00 hod, hostinec U Jelena
Dětský karneval
5. dubna od 8 00 hod, Sportovní hala
Smržovka – Nohejbalový turnaj trojic,
pořádá SK Nohejbal Hlavenec
19. dubna - začátek nohejbalové sezóny
„Ačko“ hraje v Sedlčanech
19. dubna od 14 00 hod hostinec U Jelena– loutkové divadélko pro děti - pořádá
Dobrovolný svazek obcí Cecemínsko
24.-27.dubna Brandýs nad Labem –
SVĚRÁK FEST
27. dubna, Branýs nad Labem zámek- vystoupí Folklórní sdružení Hubertus z Hlavence v rámci Svěrákfestu
30.duben – Čarodějnický rej a lampionový průvod
1. máj – Veřejný úklid obce
1. máj – „V hlaveneckém remízku, budeme si nablízku“- 2.- ročník veřejné výsadby (obnovy) remízků v okolí Hlavence
17. května – Staročeské máje
24. května – hasičská soutěž Memoriál
Jana Hlaváčka
31.května – Výlet pro děti s maminkami
(tatínky)
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Předběžná pozvánka na výlet
Hlavenecké hasičky zvou děti v doprovodu maminek, tet či
babiček (hasičky i nehasičky) do Prachovských skal
Termín: sobota 31. května 2008
Zájemci z Hlavence i okolních obcí se mohou hlásit již během dětského karnevalu v sobotu 5.4. Daně Blahnové nebo
Zdeně Zimové.
Podrobné informace budou sděleny později.

LETNÍ MYSLIVECKÝ TÁBOR
KDY:6.-10.srpna 2008
Obec Hlavenec uspořádá v rámci mysliveckého kroužku během letních
prázdnin pro děti z tohoto kroužku, ale i ostatní hlavenecké děti letní
tábor. Prozatím máme vybrány dvě tábořiště a to Sedmihorky v Českém
Ráji a tábořiště Čapí letka na Příbramsku. Během dubna se rozhodneme
pro jedno z nich.
Tábořiště Sedmihorky je známé vyhlášené místo v prostředí krásných
pískovcových skal Českého Ráje ovšem méně známé, ale rozhodně
úchvatné místo je Čapí letka na okraji malebné vesničky Mokřice nedaleko Orlické přehrady.Vlastní tábořiště má rozlohu 3 ha a nachází se na
farmě huculských koní a bernských salašnických psů.
Ubytovaní v obou lokalitách je možné v dřevem obložených domcích a
ve stanech.
Do tábora se dopravíme převážně vlakem a pěšky.Zavazadla dovezeme
autem.
Cena táboru pro děti-pouze cestovné cca 400Kč + kapesné; vedoucí
tábora – plná cena cca 1500,--2000,-Kč.

Virginie, USAOd našeho zvláštního zpravodajeJinak jsem včera přemýšlela
o všech plesech,na kterých
letos nebudu, a složila jsem
báseň o rybářských plesech.Tady je :
V hospůdce U Jelena
se dnes koná zábava,
je tu Tonda, Jarča, Zdena
a muzika vyhráva.
Každoročně v tuto dobu
rybáři tu mají ples,
nutno koupit lístky předem,
není možné sehnat dnes.
Sál se pomalu,ale jiste plni,
pani Dana za pípou si vrní.
Všichni pijí, tančí, raduji se
zvesela,
uteklo to jako voda
a už je tu tombola.
Pepa lístky s čísly míchá,
Zdeněk ceny předává,
každý napjatě dýchá,
kdopak další vyhrává?
A už tu rychle sálem spěchá
sám náš převeliký Blecha.
Ruka se mu trochu třese
kapříka si k stolu nese.
Becherovka vypila se
stejně tak i zelená,
za rok zase sejdeme se
v hospůdce U Jelena.
Mějte se moc pěkně, všechny
vás zdravím.
Zuzana

Sportovnímu klubu
Nohejbal Hlavenec se

KOSMETIKA a MASÁŽE
Od soboty 2. června 2007 jsou v Hlavenci, v obecních
prostorách bývalé školy, poskytovány kosmetické a
masážní služby.
Kosmetika : Tereza Špačková
Tel.: 724227539
základní cena péče o pleť: 250,- Kč
Masáže: Lenka Janoušková, objed. na tel.
605769302
základní ceny: záda + šíje 130 Kč,šíje 50 Kč,
záda 80 Kč,nohy 150 Kč

podařilo získat dotaci třicet pět tisíc korun z Krajského úřadu Středočeského kraje – Fond sportu a
Čapí letka u Mokřic
volného času.
Tato dotace je určena přímo na pronájem tělocvičny za účelem tréninků i turnajů pro rok 2008. Ušetřené peníze
z jiných zdrojů tak klub využije na rekonstrukci oplocení
hřiště, která již v těchto dnech probíhá, a dále pak na pořádání nohejbalových i jiných sportovních turnajů.
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EKO list
Jak se Vám třídí?
Vážení Hlavenáčáci, jak se Vám třídí? Prosím pokuste se odpovědět na několik následujících otázek. Rádi bychom, aby se
Hlavenec v co nejkratší době zařadil k těm obcím, v kterých se nejenom třídí, ale v kterých se třídí nadprůměrně. Pokud by
se nám společně podařilo výrazně zvýšit podíl vytříděných odpadů, znamenalo by to značné výhody nejen ekologické, ale
i ekonomické. Pokud by se nám společně podařilo zvýšit podíl vytříděného odpadu a ekonomicky tak odpad více zhodnotit,
nemusela by obec v příštím období rapidně navyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu. Byli bychom rádi, kdybyste
byli připraveni na tyto otázky odpovědět na veřejném zasedání obecního zastupitelstva v pátek 4.4. 2008, kde pro Vás tyto
dotazníky budou připravené.
Za obecní zastupitelstvo Andrea Štěpařová
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Třídíte?
Jste spokojeni s možnostmi třídění odpadů v naší obci?
Vyhovuje Vám množství sběrných kontejnerů?
Třídíte tetrapak, když ne, PROČ?
Třídíte vybité baterie?
Uvítali byste sběrné nádoby na hliník a železné plechovky?
Uvítali byste v naší obci sběr elektro odpadu (drobné elektrospotřebiče, televizory, lednice, pračky…)
8. Kompostujete bioodpad?
9. Uvítali byste pravidelný svoz bioodpadu (posekaná tráva, listí,
větve, odpad z domácnosti?
10. Jste ochotni podílet se na zvýšení třídění odpadu v naší obci?

Nedůvěřujete třídění odpadu?
Bez obav, tříděný odpad se opravdu
recykluje. Že jste viděli, jak sesypávají odpadky z barevných kontejnerů
do obyčejného popelářského vozu?
Většinou jde o nedorozumění: uvnitř
některých aut je několik oddělených
prostorů, kam sypou různé druhy
odpadu. Nebo mohlo jít o vzácný
případ, kdy byl obsah kontejneru
smíchaný s něčím jiným.

Jak jsme třídili v roce 2007
Celkem jsme vyprodukovali 124,4t odpadu, tj. zhruba
400kg na jednoho občana Hlavence
Nevytříděno (komunální odpad) 99,6t odpadu, tj 80 %
Vytříděno 24,8t odpadu, tj20%
Z toho – plasty 2%, papír 2,5%, sklo 3,6%, tetrapak
0,2%, železo 4,7%, objemný odpad 7%

V roce 2007 jsme vytřídili 20%
odpadů.

Víte, že?
Průměrný Čech vyhodí každé dva měsíce stejné množství odpadů, jako sám váží.
Většinu by šlo znovu použít.
Přesto miliony tun kvalitních
matriálů každoročně končí
na skládkách nebo se pálí;
papír, plasty, hliník, dřevo,
zelený odpad z kuchyní nebo
zahrad.

Víte, že?
Každý den skončí na českých skládkách téměř
5,5 milionu odpadních plastových lahví.
Recyklace hliníkových plechovek od nápojů,
které končí v popelnicích, by pokryla zhruba
60 % spotřeby této suroviny v automobilce
Škoda.
Recyklací tuny skla se ušetří 1,2 tuny přírodních
surovin.
30 recyklovaných PET lahví stačí k výrobě
jedné fleesové bundy, na tričko jich stačí pět.
Recyklace pouhých 670 hliníkových plechovek stačí k výrobě jednoho bicyklu.

Víte, že?

Víte, že?
Německo či Rakousko
recyklují už kolem poloviny komunálního odpadu. V belgickém
Vlámsku je to dokonce
70 procent. Město Polárikovo na jižním Slovensku recykluje 78 %
odpadů. Brno recykluje
16% odpadů, ve srovnatelně velkém rakouském
Grazu je to třikrát více.

Jen supermarkety Tesco rozdaly v roce 2006 českým zákazníkům 140 milionů plastových
tašek na jedno použití. Za
zbytečné obaly v supermarketu
platíme dvakrát. Nejprve prodražují zboží, potom zvyšují náklady na likvidaci odpadu – a potažmo prodražují popelnice.
Některé supermarkety jdou se
zbytečnými obaly tak daleko, že
fólii přidávají dokonce i na banány, slupka neslupka.
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V naší obci je zajištěn sběr těchto odpadů:
Plasty - celoročně
Sklo -celoročně
Papír - celoročně
Tetrapak - celoročně
Železo – 1-2x ročně
Oděvy – 1x ročně
Nebezpečný odpad –
3x ročně
Baterie - celoročně
Velkoobjemový odpad -1 x ročně

Baterie

Baterie jsou maličké, takže nezaberou mnoho
místa. Ale obsahují silně toxické těžké kovy.
Proto by rozhodně neměly skončit v popelnici.
Speciální nádoby na sběr baterií bývají v
některých obchodech, školách nebo na obecních úřadech. Také je lze odevzdat při zvláštním svozu nebezpečného odpadu nebo do
sběrných dvorů. Namísto baterií na jedno
použití si pořiďte akumulační baterie, které je
možné znovu nabít.

Převzato z materiálů Hnutí DUHA
Více na www.hnutiduha.cz
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Bez cenzury

aneb názory našich čtenářů

Film Venkovský učitel je krásný. Doporučuji jeho shlédnutí, zvláště pak těm,
kteří si stále myslí, že homosexualita je
nemoc, zhýralost a bůhvícoještě. AjaŠ.
Venkovslý učitel, režie: Bohdan Sláma,
hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská,
Ladislav Šedivý…

Tetování, piercing, dredy….
Při vyslovení těchto 3 slov mnohým
z rodičů vstávají vlasy hrůzou. A představa, že se jejich ratolest jednoho dne vrátí
v zašmodrchaných copáncích a s náušnicí
v bradě, se rovná noční můře.
Ale že to byli právě oni, kdo takhle stejně decimoval zdraví svých rodičů tzv.
,,máničkami´´ a hippie stylem to už si často ani neuvědomí. A podle mého názoru se
spíš většina z nich hrozí toho, co na nové ,,ozdoby´´ řekne okolí. Možná se také někteří
bojí zdravotních komplikací - to je určitě hlavní argument, proč si tyto extravagantnosti
odepřít. Proč je ale piercing, tetování a dredy tak oblíbené hlavně mezi mladými lidmi a
tak zavrhované těmi staršími? Myslím, že jeden z důvodů je, odlišit se…pro většinu
mladých lidí je pocit vyniknout ze šedé společnosti velmi důležitý. I když
si možná pod slovem ,,vyniknout mezi ostatními´´ představujete spíše vítězství
v recitační soutěži nebo výborně zahraná klavírní etuda, mnohým teenagerům jde spíš
o to šokovat. Už i malým dětem se aplikuje piercing do uší, ale běda, když si ho dá
někdo kousek vedle, třeba do obočí nebo do nosu. To je pak v očích široké veřejnosti
vyvrhel a kdo ví co ještě. Piercing, dredy nebo tetování je prostě něco, co nám dává
možnost sebevyjádření, ukázání světu, že nám není naše tělo lhostejné a že si je umíme
vyzdobit podle sebe. Motivy tetování jsou nejrůznější – od neurčitých abstraktních
tvarů až po složité kresby, které spíš než tetování vypadají jako umělecká díla a jejich
autoři – tatéři, jsou po právu nazýváni umělci. Příznivci zdobení kůže, kteří se nechají
otetovat, nebo nastřelit novou náušnici, rozhodně netrpí sebepoškozováním, sadomasochismem ani jinou úchylkou. Co se týče bolesti určitě nejméně bolestivějším způsobem, jak se světu ukázat svým zevnějškem jsou dredy. Pro mnohé odpůrce ukázka
toho, jak dopadnou vlasy, po půlroční (ne)péči a tvrzení, že se v nich drží brouci a všelijaké breberky je jen obyčejný předsudek lidí, kteří o tom nic nevědí. A až nám třeba
někdy zachrání život, potetovaný dredař s piercingem v obočí , budete se asi divit, jak
to, že ti upravení nagelovaní fešáci nejeví žádný zájem o naše převrácená hořící auta.
Tím jsem chtěla říct, že každý má právo na svůj styl a je už jen na něm, jak moc extravagantní chce být…
Pavlína Blechová

Noví Hlavenečáčci
3. ledna 2008
13. ledna 2008
Tomášek Petrův Venoušek Toman
2,9 kg, 50 cm
3 kg, 49 cm
Dětem přejeme v životě hodně
zdraví a štěstí.

FOŤTE!!!
Foťte cokoliv, co se týká naší
vesnice (společenské akce, přírodu, památky…). Z nejzdařilejších
snímků bude na konci roku zhotovena prezentace „Hlavenec 2008“,
která bude po celý následující rok
zdobit prostory hostince U Jele-

Ve čtvrtek 3.4.2008 od 11-12
hod bude p.Vnuk čistit hroby
na hřbitově v Kostelním
Hlavně. Cena do 60.- Kč/m2.
Pan Vnuk též obnovuje písmo zlatem a stříbrem.
Zájemci, přijďte za každého
počasí.
Pedagogicko psychologická poradna informuje
Oznamujeme, že Pedagogicko psychologická
poradna Středočeského kraje, pracoviště
Praha – východ změnila sídlo. Poradna je
přemístěna z Říčan do objektu ZŠ Tolerance
v Praze 9 – Hloubětíně, Mochovská 570, PSČ
194 00 (metro B, stanice Hloubětín, blízko
pavilonu Havana).
Kontakty: tel: 281 867 331, e-mail: poradna@pppprahavychod.cz. Objednání je možné
přímo na uvedených kontaktech nebo prostřednictvím školy, kam dítě dochází.

SPORT
NOHEJBAL
V sobotu 5. dubna pořádá SK Nohejbal Hlavenec ve sportovní hale ve Smržovce nohejbalový turnaj trojic, kategorie nejsou
omezeny. Zápisné jako vždy 600 Kč na trojici, v ceně je pozdní oběd nebo časná večeře v Hospodě U Pivrnce. Již v tuto
chvíli je přihlášeno 17 družstev z celé republiky, účastnit se budou i družstva z ligy, tak držte palce Hlavenci.

CYKLISTIKA
Hlavenec má svůj amatérský cyklistický oddíl s názvem MTB Hubertus team.
(MTB-MountainBike). Zatím čítá 31 členů, má vlastní dresy s krásným logem.
Náplní klubu nebudou pouze romantické cyklovýlety do okolí, ale také účast
v amatérských cyklozávodech, kde v potu nejen tváře budou hájit barvy Hlavence.
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