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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU A SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI

KVĚTEN 2011

ČÍSLO 2

ROČNÍK 7
PŘÍPRAVA STAROČESKÝCH
MÁJŮ – VÝZVA VŠEM
HLAVENECKÝM MUŽŮM
Muži všech věkových
kategorií, přijďte na pomoc
hasičům kácet smrk na
májku ve středu 25. 5.
v 18.00

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIýģ V HLAVENCI
poĜádá

PROGRAM:

U 12.30 PRģVOD OBCÍ V DOPROVODU KAPELY PANA VALENTY

Výjezd na břízky v pátek
27. 5. v 15.00

(sraz pĜed hostincem U Jelena ve 12.00)
TANEýNÍ VYSTOUPENÍ - FOLKLÓRNÍ SDRUŽENÍ HUBERTUS

A JEHO DċTSKÁ ýÁST HUBERTÍK – ýESKÁ BESEDA A ROZVERNÉ TANEýKY
(PO UKONýENÍ PRģVODU PěIBLIŽNċ V 16.00)

Sraz vždy u hostince
U Jelena.

U 17.30 DRAŽBA MÁJKY A JEJÍ KÁCENÍ
U 20.00 MÁJOVÁ ZÁBAVA S HUDEBNÍ SKUPINOU KRÉDO (Hostinec U Jelena)

TANEýNÍ VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍ SDRUŽENÍ HUBERTUS A JEHO DċTSKÁ ýÁST HUBERTÍK
VSTUPNÉ: 120,- Ký

U

V pátek 27. 5. odpoledne
a večer budeme potřebovat
pomoc nejenom mužů na
kácení a rozvážení břízek,
ale uvítáme i pomoc všech
žen při zdobení věnců,
májky a břízek.

■■■

P O Z V Á N K A
S B O R D O B R O V O L N Ý C H H A S I ý ģ H L A V E N E C Vás zve na

NOýNÍ SOUTċŽ
(SoutČž družstev mužĤ a žen v hasiþském útoku)

v pátek 2 4 . 6 . 2 0 1 1

Místo konání: Hlavenec (u kĜížku ve spodní þásti obce)

18.00 – 22.00 Rockový koncert hudebních skupin
 SPWASH  AUTHENTIC  DUOBETIC HUMULUNKUS 

Zahájení soutČže: ve 22.00 hod.,

Jídlo i nápoje budou pĜipraveny v dostateþném množství již od 18.00

STAROČESKÉ MÁJE 2011
Slavnost, kterou již tradičně
pořádají hlavenečtí hasiči
ve spolupráci s ostatními
spolky a obecním úřadem,
bude zahájena v sobotu
28. 5. ve 12.30 položením
kytice k pomníku padlých
v I. světové válce, poté bude
následovat průvod,
do kterého zveme všechny
občany Hlavence.
Taneční májová zábava
bude zahájena ve 20.00.

Hubertus opět nacvičoval v ZUŠ v Benátkách nad Jizerou
Tak jako v každém roce, tak i letos se členové Folklorního sdružení Hubertus pilně připravovali na své taneční vystoupení o Staročeských májích. Od podzimu všichni pravidelně každý týden navštěvovali Základní uměleckou školu v Benátkách nad Jizerou. Tato škola s foklorním sdružením spolupracuje již delší dobu, před několika lety byla
pod vedením zkušených učitelů nacvičena „Myslivecká“. V tomto roce jsme společně připravili vystoupení na krásné staropražské melodie. Velké díky za trpělivost patří paní
ředitelce ZUŠ Janě Czikraiové a dále také tanečním učitelům Pavlu Czikraiovi a Lence Kudlové, kteří se nás tak ochotně ujali. Poděkování za velkou snahu a vytrvalost patří
také všem tanečníkům. Práce to nebyla jednoduchá a vyžadovala také společné soustředění.
Útočiště pro velmi příjemná posezení a probírání tanečních ﬁgur nám v Benátkách poskytovala malebná vinotéka a bar U Vinice / www.uvinice.com /. Všem doporučujeme
návštěvu a ochutnávku zajímavých vín. Jen řidiči to měli trochu těžší :-))
Na Staročeské máje se připravovaly i malé děti z Hubertíku. Můžete se těšit na hravé tanečky v rytmu českých lidových písní. I dětem patří velké poděkování za snahu
a trpělivost. Všechny byly úžasné...když zrovna nezlobily :-))
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Informace k nové vyhlášce o provozování komínů
Při samotném užívání topidel bychom neměli zapomenout na dodržování několika bezpečnostních zásad:
■ Nesmírně důležité je nechat si pravidelně čistit komín a kontrolovat jeho technický stav. Nečistoty v komíně totiž mohou snadno
způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým.
Pro ještě přijatelné zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění a kontroly komínů a topidel alespoň před začátkem topné
sezóny a po jejím skončení.
■ Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by
měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoliv spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva.
O provedení čištění vydá kominík doklad.
■ Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu, tj. komínový
plášť by měl být udržován celistvý a neprodyšný, i starší komín by měl být řádně vyspárován a pokud možno omítnut. Dbejte
na řádné zaústění kouřovodu do komína, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů.
I v případě komína může mít zanedbání neblahé následky. Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může díky
nekontrolovatelnému uvolňování zplodin způsobit vážné poškození zdraví.
■ Zásada bezpečné vzdálenosti platí také pro komínové těleso, hořlavé látky by od něj měly být v půdních prostorách vzdáleny
nejméně 1 metr – riziko zvyšují zejména textil a seno. Do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu těsně přiléhat žádné
hořlavé stavební prvky (např. trám). Požáry často vznikají například žhnutím trámů zazděných v komíně (obvyklé zejména
u starších staveb).
■ Pamatujte, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo majitel objektu, ne kominík.
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte
hasiče na linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo dokonce výbuchu.
Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
I když se vám podaří oheň uhasit vlastními silami a budete chtít uplatnit náhradu způsobené škody u pojišťovny, měli byste zavolat
hasiče-vyšetřovatele. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly a komíny
se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.
Prevence je jednoduchá: pravidelné kontroly komínů, pravidelné kontroly topidel, zejména plynových zařízení, na trhu lze rovněž
zakoupit CO alarmy, které dokáží upozornit na nebezpečnou hladinu tohoto jedovatého plynu v ovzduší.
Dále je potřeba vědět že:
▶ za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním
roce,
▶ u jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami
kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva,
▶ při kontrolách a čištění 2x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými
kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců,
▶ při kontrolách a čištění 3x ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými
kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců,
▶ pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným
způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně 1x za rok,
▶ spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů
se kontroluje a čistí nejméně 2x za dva měsíce,
▶ ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně 1x za rok.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty od 1. 1. 2011
Výkon
přípojného
spotřebiče
paliv

Palivo
Pevné

Činnost
Celoroční
provoz
Čištění spalinových cest

Do 50kW
včetně

Nad 50 kW

3x

Sezónní
provoz

Kapalné

Plynné

2x

3x

1x

Kontrola spalinových cest

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)znečišťujících částí
a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinových cest

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)znečišťujících částí
a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x
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Nejméně podle návodu výrobce

HLAVENECKÝ OBČASNÍK
DÁMSKÁ ýÁST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIýģ V HLAVENCI VÁS ZVE NA NOVOU AKCI

aneb Spanilá jízda paní a dívek na kolobďžkách
Sobota 11. Āervna 2011
Sraz všech ĢidiĀek v Hlavenci v hostinci U Jelena v 8.45
Start (Hlavenec - hostinec U Jelena) v 9.00
Trasa bude upĢesnďna dle poĀasí.
PĢedpokládaný návrat do Hlavence 16.00
Startovné: 250,- KĀ
ObĀerstvení v prĪbďhu jízdy zajištďno
Podmínka:
vlastní kolobďžka, odďv ve stylu obleĀená – neobleĀená,
vhodná obuv – odďv i obuv je nutné pĢizpĪsobit poĀasí

Poděkování firmě AVE CZ
Velké díky za nedělní prvomájový úklid Hlavence a okolí patří nejen všem zúčastněným,
ale i firmě AVE CZ odpadové
hospodářství Benátky nad Jizerou. Tato firma se již léta stará o svoz všech druhů odpadů
z naší obce a spolupráce je
více než příkladná. Po dohodě
s obcí se firma rozhodla vyjít
nám vstříc a uhradit veškeré náklady spojené s odvozem
a likvidací velkoobjemového
odpadu, který se o tomto víkendu nashromáždil.
Děkujeme za tuto ochotu
a vstřícnost, velice si tohoto
kroku vážíme.

Registrace pĢihlášek do 22.5. u Petry Vítkové, tel: 728951652

To jsem z toho JELEN…

PROSBA HASIČŮ
Milí Hlavenečáci, těší nás, že se nám podařilo vlastními silami vytvořit ve
spodní části obce u křížku hasičské zázemí – hříště, příruční sklad i odpočinkovou zónu u lesa. Je to příjemné místo, které slouží hasičům k tréninkům a občanům Hlavence k odpočinku. Již jsme si všichni zvykli, že zde
pořádáme i různé akce pro dospělé a děti. Jsme rádi, že hlavenecké děti
si nehrají na silnici, ale využívají ke svým hrám plochu hasičského hřiště.
Ale, aby si zde děti mohly hrát bezpečně, je nutné udržovat hřiště a jeho
okolí v pořádku. Bohužel, v poslední době si děti často hrají mezi hovínky
psů.
Milí Hlavenečáci, obracíme na vás s prosbou – zanechejte plochu hřiště
a okolí čisté. A hlavně – uklízejte po svých čtyřnohých miláčcích.
Děkujeme, Hlavenečtí hasiči

Víte že …

Vážení čtenáři, od příštího čísla Občasníku pro vás připravujeme rubriku nazvanou To jsem z toho JELEN, do které
můžete psát Vaše názory, nápady, doporučení, vše, co byste
rádi sdělili i ostatním. Příspěvky můžete kdykoliv poslat na
e-mailovou adresu obce Hlavenec: obec.hlavenec@hlavenec.cz, případně jej doručit přímo na obecní úřad.
A při této příležitosti také vyhlašujeme soutěž o ﬁnální
podobu průvodce této rubriky – obrázek jelena. Zúčastnit
se může kdokoliv – děti, rodiče, dědečkové, babičky… Výherce nejzajímavějšího jelena, který se stane součástí Hlaveneckého Občasníku, bude štědře odměněn  Svá dílka
můžete posílat na výše uvedenou emailovou adresu, nebo je
odevzdat v kanceláři obecního úřadu.

… když se začalo s kopáním kanalizace pod silnicí, tak se potvrdilo to, co říkali už pamětníci? V roce 1969, když
se podkopávala kvůli veřejnému osvětlení silnice v zatáčce u Rezků, narazili tenkrát na dubové kuláče. V té době
převažoval názor, že se jedná o zbytky mostku. Nyní se ukázalo, že se jedná o původní cestu, která se zatím potvrdila od Rezků po Ficovi. Cesta se nachází 50-80 cm pod současnou silnicí a její stáří se odhaduje asi na 200 let.
Protože je tu jílové podloží a spodní voda je takřka na povrchu, dubové kuláče sloužily jako výztuha v bažinatém
terénu. (Přesnější stáří cesty neupřesnili ani pracovnici muzea.)
Josef Jelínek
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Naši hasiči a soutěže
Aby se mohlo použít slovní spojení velký úspěch, není vždy nutné umístit se
na 1. místě. Hlavenečtí hasiči mají plné právo se chlubit pohárem za umístění
na 3. místě v hasičské soutěži O boleslavský pohár, která se konala v sobotu
6. 5. v Dlouhé Lhotě. Toto krásné 3. místo vybojovali naši chlapi v konkurenci
19 družstev. Porazili i družstvo Škoda Mladá Boleslav! Blahopřejeme!
Milí Hlavenečáci, přijeďte fandit v sobotu 18. června od 9.00 do Předměřic
hasičským družstvům mužů, žen a dětí z Hlavence na soutěž 16. okrsku. Další
hasičskou soutěží bude v pátek 24.6. Noční soutěž v Hlavenci. Předpokládaný
začátek soutěže je plánován přibližně na 22.00. Občerstvení bude připraveno
již od 18.00.
Zdena Zimová
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SPOLEČENSKÉ AKCE
KVĚTEN
 14.5.

19.30

Country – Mix / Holokrci

 25. 5.

18.00

Výjezd na smrk (májka)

 27. 5.

15.00

Výjezd na břízky / stavění
májky

 28. 5.

13.00
20.00

Staročeské máje – průvod
Májová zábava
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 9. 6.

20.00

 11. 6.

9.30

Královna Koloběžka I.

 18. 6.

9.00

Soutěž 16. okrsku
SDH – hasičská soutěž
v Předměřicích

 24. 6. 22.00

Vražda sexem - divadlo Klika
(režie: Jiří Kubec), hostinec
u Jelena
Spanilá jízda paní a dívek na
koloběžkách. Sraz všech řidiček
Hlavenec – hostinec U Jelena
v 8.45. Registrace do 22. 5. 2011
u pí Petry Vítkové, tel.: 728951652

Noční soutěž – hasičská
soutěž v Hlavenci (od 18.00
připraveno občerstvení,
prezence soutěžních družstev
do 21.30)

ČERVENEC

SPORT
 9. 7.

NOHEJBAL
V letošním roce reprezentují barvy Hlavence dvě nohejbalová družstva. Skupina „B“ hraje
3. třídu Okresního přeboru a již druhou výhru v nové sezóně vykopali Luděk Kvapil, Jiří Vrtiška, Pavel Schnaider a Luděk Kvapil ml. Skupina „A“ hraje 1. třídu Okresního přeboru a ráda
by se opět probojovala do krajské soutěže. Zatím má za sebou dvě výhry a jednu prohru.
Za družstvo kopou: Tomáš Kosek, Jakub Svačina, Ondřej Solčianský, Jiří Vrtiška ml. (který se
letos vrátil z „Béčka“ Spartaku Čelákovice), Ota Novák a Jiří Landa.
Michal Vrtiška i v letošním roce hraje v extraligovém družstvu Spartak Čelákovice (trojku
a vloženou dvojku), kterému se v letošní sezóně zatím docela daří. V sobotu 30. dubna mělo
dokonce možnost zahrát si proti několikanásobnému Mistru světa Patriku Perunovi (reprezentace SR), který letos hostuje ve Vsetíně. O to výjimečnější to byl zápas, když se Spartaku
podařilo vyhrát. Šťastná byla i sobota o čtrnáct dní později, kdy Čelákovice hladce porazili
družstvo Čakovice A, za které hraje hráč české reprezentace a také Mistr světa Richard Makara. I v tomto zápase pomohl hlavenecký Michal Vrtiška ke krásnému vítězství.

10.00

Hasičský Minifotbálek

Prosíme občany, aby nevysazovali do veřejných ploch svévolně žádnou zeleň. Tyto plochy budou
po kanalizaci upraveny a později také osázeny dle určitého projektu. Chceme v obci docílit pěkných vesnických ploch zeleně a není možné, aby si tu někdo zasadil
tujku, tu smrček apod. Nejde-li jinak, konzultujte svůj
záměr s obecním úřadem. Děkujeme za pochopení.

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