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Prvomájový úklid
Děkujeme všem občanům, kteří se nezištně zúčastnili tradičního prvomájového úklidu naší obce a jejího
okolí. Podařilo se nám vyčistit od odpadků nejen komunikaci vedoucí do Hlavence od Čtyř kamenů, ale
i některé další části polních a lesních cest. Uvidíme,
jak dlouho obec vydrží být čistá! Poděkování také patří
tatínkům, kteří v rámci brigády upravili dětské hřiště
a vyčistili dopadové plochy dětských herních prvků.
Díky V. Dohnalovi máme také nově natřenou autobusovou čekárnu. Další velký dík patří všem občanům,
kteří jsou ochotni uklidit před i za svým plotem a udržují upravené a čisté okolí domů, zahrad i veřejná prostranství.
V neposlední řadě pak nesmíme zapomenout poděkovat odpadové firmě AVE Benátky nad Jizerou, která
v naší obci zajišťuje svoz a likvidaci veškerých odpadů.
I v letošním roce nám tato firma poskytla kontejnery
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a odvoz velkoobjemového odpadu zcela zdarma. Děkujeme, vážíme si velmi dobré spolupráce.
Završení pracovního Prvního máje pak proběhlo na
hřišti hlaveneckých nohejbalistů, kteří pro všechny
zúčastněné připravili dobré občerstvení a turnaj ve
cvrnkání kuliček, při kterém jsme se přenesli do našich
dětských let.
Děkuji Vám všem za hezký společný První máj 2014.
J. Smotlachová

Zájezd do Divadla Na Fidlovačce
V pátek 23. května 2014
pořádá obec autobusový zájezd na divadelní
představení muzikálu Jeptišky do pražského Divadla
Na Fidlovačce. Cena vstupenky včetně dopravy
autobusem je 200 Kč. Zájemci se mohou nahlásit
v kanceláři obecního úřadu.
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Mateřské centrum Hlaveneček
Jak už jsme Vás v listopadovém čísle Hlaveneckého
občasníku informovali, na
konci minulého roku jsme
otevřeli nové mateřské centrum přímo v prostorách
budovy obecního úřadu. Po
rychlých úpravách interiéru
původní posilovny a klubovny jsme přivítali první
malé kamarády do dětského kolektivu školičky.
Jak se nám po pár měsících
provozu daří?
I přesto, že centrum začalo fungovat v době, kdy většina dětí
již byla do různých předškolních zařízení umístěna, začaly se
k nám hlásit nejen hlavenecké děti, ale i děti z okolních vesnic.
Většina rodičů doposud upřednostňovala dopolední režim, celodenní režim byl využíván pouze dvakrát v týdnu. Od března,
kdy jsme v našem centru přivítali další děti, již fungujeme každý den od 7oo-1630 hodin.

Jak vypadá den v Hlavenečku?
0700 – 0830 Příchod dětí, hraní v herně, příprava na dopolední
program
0830 – 0900 Přivítání, cvičení, básničky, říkadla, písničky

0900 – 0930 Výtvarná dílnička (děti malují, vystřihují, lepí,
modelují)
0930
Svačinka
0945 – 1015 Jazykové hry, práce s knihou, cvičení na správnou
výslovnost
Úklid herny, příprava na venkovní aktivitu
1030 – 1130 Výprava do lesa
1145
Oběd
1230 – 1300 Odchod dětí s dopoledním programem
1300 – 1400 Odpočinek, čtení pohádek, vyprávění
1400 – 1500 Svačinka, práce zaměřená pro předškoláky
1500 – 1630 Pobyt venku na hřišti

Co plánujeme na letní prázdniny?
Přes léto se naše centrum promění v malý příměstský tábor,
který bude rozdělen do několika týdenních bloků. Každý týden
bude jinak tematicky zaměřen a s tímto tématem budou děti
pracovat. Každý den bude plný her, úkolů, výtvarných aktivit,
sportovního vyžití jak v lese, tak v okolí Hlavenečku. Týdenní blok bude stylově ukončen táborovým ohněm a opékáním
dobrot. Bližší informace k tomuto projektu najdete začátkem
dubna na našich stránkách.
V případě, že Vás naše školka zaujala, případně se chcete přijít
jenom podívat, neváhejte nás kontaktovat!
www.hlavenecek.cz
tel.: 724 876 439
Veronika Matulová
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Hlavenecký SEMAFOR
Řízení motorových vozidel se v sílícím provozu stává čím dál tím více náročnější činností. Většina zvýšených nároků a plná zodpovědnost je přitom
kladena právě na řidiče. Naučíme-li se v dnešním provozu správně pohybovat a budeme-li tuto dovednost dále rozvíjet, dojde ke značnému snížení
možných rizik a tím i snížení počtu dopravních nehod. A tak jsme se rozhodli
do Hlaveneckého občasníku zařadit cyklus dopravně informačních článků.
K jejich napsání jsme oslovili pana JUDr. Jaroslava Čurdu, který si před lety založil vlastní
autoškolu a je tak s dopravními předpisy a jejich aktualizacemi v každodenním kontaktu.

Co tedy musíme jako řidiči a chodci v obytné zóně respektovat?









provádíme výuku těchto skupin
AM --- A1 --- A2 --- A --- B --- B+E

řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h,
musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo, (pojem ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému
účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí) ,
stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště - (místa pro parkování jsou
rozlišena barevně nebo jinou strukturou povrchu),
chodec smí využívat pozemní komunikaci v celé její šířce – (ve většině nových obytných
zón nejsou zřizovány chodníky),
jsou zde povoleny hry dětí v celém prostoru pozemní komunikace,
chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu
při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě
(pozor na toto mnohdy opomíjené ustanovení, které řeší § 23 odst. 1 – tedy až
budete z obytné zóny vyjíždět, vždy platí, že musíte dát přednost vozidlům jedoucím
na hlavní komunikaci. A to i v případě, že výjezd není označen dopravní značkou P4 „Dej
přednost v jízdě“.

Provoz v obytné
a pěší
zóně
Přeprava
dítěte
v autě - použití dětské autosedačky.
Vznik obytných a pěších zón je přirozenou reakcí na rostoucí motorovou dopravu. Centra
obcí v posledních desetiletích pohltily automobily a chodci byli z ulic téměř vytěsněni. Změna obecného přístupu k dopravě – zrovnoprávnění jednotlivých druhů, důraz na ekologii
a zdraví obyvatel pak umožnila realizaci obytných a pěších zón jako „oáz“ chráněných před
negativy, které prudký nárůst automobilové dopravy přináší.

Opatření pro regulaci rychlosti vozidel
Mezi obvykle užívaná opatření ke snížení rychlosti – tedy dodržení dovolené „dvacítky“ patří
zúžení šířky komunikace, dělicí ostrůvky, šikany (střídavé parkování), zpomalovací prahy,
okružní křižovatky a další prvky včetně vhodně užité komunikační zeleně.
V obytné zóně se všichni účastníci provozu dělí o společný prostor. Pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní, což je zdůrazněno jejím stavebním řešením.

Zákonná úprava
V obytné zóně platí specifické provozní podmínky, které jsou stanoveny v § 39 (provoz
v obytné a pěší zóně) a § 23 (vjíždění na pozemní komunikaci) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Závěrem
Jak už bylo uvedeno shora – v obytné zóně se řidiči i chodci dělí o společný prostor, proto
je dobré naučit se s touto dopravní situací žít a respektovat vzájemné vztahy. Bez slušnosti a jisté tolerance se jistě neobejdeme – žádný zákon nikdy nedokáže vyřešit všechny
situace, které dnešní provoz přináší. Každý, kdo se v obytné zóně pohybuje může začít
hned u sebe.

V příštím vydání se budeme zabývat problematikou vytvoření průjezdného pruhu v koloně stojících vozidel. Šťastnou cestu a bezpečný návrat domů, přeje Jaroslav Čurda.

Dětský
program
letošních
čarodějnic
v Hlavenci
byl zakončen
lampionovým
průvodem
k pomníku
Karla VI.
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PŘIJĎTE FANDIT HASIČSKÝM DRUŽSTVŮM mužů,
žen a žáků z Hlavence na Okrskovou soutěž v požárním
sportu, která se bude konat v sobotu 7. 6. 2014 dopoledne ve Skorkově u příležitosti oslavy 80. výročí založení tamního hasičského sboru.

Dne 15. května se dožívá významného životního
jubilea Paní Miluše Svobodová.

S P O R T – nohejbal

Kalendář akcí

12. dubna zahájili svou sezónu Muži „A“ v krajském přeboru,
kam se loni zaslouženě probojovali bez jediné porážky. První
květnovou sobotu mělo mužstvo za sebou již čtyři odehrané
zápasy. A to s těmito výsledky: Hlavenec x Vavřinec 5:5, Šacung
Benešov x Hlavenec 5:5, Hlavenec x Český Brod 6:0, Nymburk x
Hlavenec 6:3.
Muži „B“ mají za sebou již dvě utkání a obě výherní a tak se v tabulce drží ne druhém místě. Bakov nad Jizerou X Hlavenec 3:4,
Hlavenec X Jizerní Vtelno 4:3.
Žáci Hlavenec – V žákovské kategorii proběhl první letošní
turnaj na 1.máje a to hned Krajský přebor trojic – Memoriál Jaroslava Krále. Naši žáci (Hubinka Tomáš, Štěpař, Skypala, Čížek
Michal) se umístili na 4. místě ze sedmi žákovských družstev.
Cenným skalpem se pak pro ně nad rámec žákovské soutěže
stala výhra nad dorosteneckým družstvem Osnice A.
Pořadí družstev
ŽÁCI – 1. 5. 2014
1. Plazy
2. Šacung Benešov
3. Český Brod
4. Hlavenec
5. Vrdy
6. Osnice
7. Mnichovo Hradiště

VÝZNAMNÁ JUBILEA

Přejeme hodně zdraví a radosti do dalších let.

květen-srpen 2014 v Hlavenci
KVĚTEN
 10.5. 10:30
SOBOTA

MEMORIÁL JANA HLAVÁČKA
(hasičská soutěž - Sudovo Hlavno)

 17.5. 12:30
SOBOTA

STAROČESKÉ MÁJE
výjezd na smrk - středa 14.5.,
výjezd na břízky - pátek 16.5.

 23.5. 18:00
PÁTEK

MUZIKÁL JEPTIŠKY - autobusový
zájezd do Divadla Na Fidlovačce

 24.5. 10:00
SOBOTA

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
(hostinec U Jelena)

 31.5. 14:00
SOBOTA

HLAVENEC DĚTEM A LES PLNÝ
POHÁDEK (dolní část obce)

18:30

ŠKOLA MALÉHO STROMU –
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI (venkovní prostranství
u obecního úřadu)

21:00

LES PLNÝ POHÁDEK – VERZE PRO
DOSPĚLÉ (dolní část obce)

ČERVEN
 7.6.
10:00
SOBOTA

OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
VE SKORKOVĚ

 21.6.
SOBOTA

ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ
V KONĚTOPECH

ČERVENEC
Program nohejbalových zápasů květen – červen 2014 v Hlavenci
KVĚTEN
15. 5. v
17. 5. v
24. 5. v
25. 5. v
29. 5. v
31. 5. ve
dětem
ČERVEN
5. 6. v
7. 6. v
12. 6. v
21. 6. v
26. 6. v

17.00
09.00
09.00
09.00
17.00
14.00

Hlavenec B x Libáň
Hlavenec A x Přišimasy
Hlavenec A x Zvírotice
Turnaj – Žáci a Dorost
Hlavenec B x Semčice
Turnaj trojic tří vesnic v rámci akce Hlavenec

17.00
09.00
17.00
09.00
17.00

Hlavenec B x Jizerní Vtelno
Hlavenec A x Šacung Benešov
Hlavenec B x Bakov
Hlavenec A x Nymburk
Hlavenec B x Mnichovo Hradiště

 19.7.– 26.7.

HLAVENECKÝ TÁBOR PRO DĚTI
(Informace na tel. č. 723889277)

 14.7.– 18.7.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO
DĚTI / Z pohádky do pohádky
(INFORMACE V MATEŘSKÉM
CENTRU HLAVENEČEK)

 21.7.– 25.7.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO
DĚTI / Malý objevitel na cestě
kolem světa

 28.7.– 1.8.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO
DĚTI / Přírodou krůček po krůčku

SRPEN

 Milí Hlavenečáci, udělejte si čas a přijďte podpořit naše nohejbalisty 

 4.8.– 8.8.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO
DĚTI / Byl jednou jeden člověk

 30.8. 10:00
SOBOTA

RAJSKÝ DEN NA FARMĚ
SMOTLACHA

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