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Ohlédnutí za společným úklidem obce
Na 1. máje proběhl již tradičně společný úklid obce a jejího okolí včetně místních
komunikací i lesních cest. Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, jsme se nestačili
divit, co jsou lidé schopni vyvézt do lesa či na pole, kolik plastových lahví vyhodí
z okna svého auta. Ti, kteří tento nehorázný nepořádek uklízeli, jistě žádný odpad
do lesa nevyvezou. Odpadem, který jsme posbírali v okolí Hlavence, jsme naplnili
dva kontejnery s objemem 10 m3. Úklid obce byl opět spojen i s úklidem našich domovů, občané měli možnost vyvézt velkoobjemový odpad, který nelze jinak vytřídit.
I tuto příležitost lidé plně využili a nasbírali další tři kontejnery. Když jsme viděli ty
obrovské hromady starých postelí, sedacích souprav a dalších kusů nepotřebného
domácího zařízení, napadlo nás, co asi s tímto odpadem dělají lidé v obcích, kde
jim není umožněn svoz velkoobjemového odpadu. Brzy jsme na to přišli – vozí ho
do Hlavence, abychom měli na 1. máje co dělat 
Nemalým způsobem při úklidu pomohli i hasiči, kteří v obci vysbírali železný šrot
a tím ulevili našim dvorkům.
Po zdárné práci jsme si jen tiše posteskli, že jsme národem čuňat a že se sejdeme
na úklidu opět v příštím roce. Pokud chceme mít Hlavenec čistý, nic jiného nám
nezbývá.

V hlaveneckém remízku budeme si na blízku III
Dne 1. května v rámci veřejného úklidu obce proběhla již potřetí akce obnovy remízků v katastru
Hlavence. Tentokrát byly osázeny meze V Americe. Cekem bylo vysazeno 35 ks stromků (ptáčnic,
hlohů, oskeruší a třešní). Stromky byly zality, opatřeny dřevěným kůlem a chráničkou proti okusu.
Ke kořenům byl přidán půdní kondicionér, který dřevinám dodá potřebné živiny a který má také
schopnost absorpce vody. Teď už si musíme jen přát, aby dřevinky zdárně rostly. Tímto také děkujeme všem milým lidem, kteří se na výsadbě stromků s láskou podíleli.
Na tuto akci získala obec finanční grant ve výši 5200 Kč od Nadace Partnerství.

Příprava staročeských májů –
výzva všem hlaveneckým mužům

S B O R D O B R O V O L N ÝC H H A S I Č Ů V H L AV E N C I
pořádá

Pojeďte všichni kácet smrk ve středu 20. 5. – sraz
u hostince v 18.00.
V pátek 22. 5. budeme potřebovat pomoc nejenom
mužů na kácení a rozvážení břízek, ale uvítáme i pomoc všech žen na zdobení věnců, májky a břízek.
Slavnost, kterou již tradičně pořádají hlavenečtí hasiči ve spolupráci s ostatními spolky a obecním úřadem, bude zahájena v sobotu 23.5. ve 13.00 položením kytice k pomníku padlých
v I. světové válce, poté bude následovat průvod, do kterého zveme všechny občany Hlavence.
Program oslavy:
12.00 Sraz před hostincem U Jelena – 12.30 zahájení průvodu v doprovodu kapely pana Valenty
16.00 Po ukončení průvodu předtančení tanců česká beseda a myslivecká – Folklórní sdružení Hubertus a jeho dětská část Hubertík (choreograﬁe ZUŠ Benátky nad Jizerou)
17.30 Dražba májky a její kácení
20.00 Májová zábava se skupinou Krédo (hostinec U Jelena)
Taneční vystoupení – Folklórní sdružení Hubertus a jeho dětská část Hubertík
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Duben v Hlavenci

1. máj v Hlavenci

byl měsícem akcí pro děti. Dámská část hasičského sboru v Hlavenci uspořádala v sobotu 18. dubna první letošní akci pro děti
– Dětský karneval, kterého se zúčastnilo 60 dětí. Program plný
tance a zajímavých soutěží pohltil malé i velké účastníky. Součástí karnevalu bylo také vyhlášení vítězů dětské malířské soutěže na téma Jaro (výsledky soutěže jsou umístěny na www,hlavenec.cz). Díky sponzorům mohlo získat každé dítě nejenom zajímavé ceny, ale i velké množství vitamínů. Pro všechny přítomné
děti byly připraveny i jahodové poháry. Veškeré ovoce dodal
zdarma pan Schneiberg, kterému velmi děkujeme.

byl nejenom lásky čas, ale i čas sportu a práce – ve srovnání s účastí na předchozích ročnících se tradičního úklidu obce
a okolí zúčastnil menší počet dobrovolníků (že by únava z Čarodějnického reje?). Děti vysázely 35 stromků v remízkách
v Americe (u silnice mezi Hlavencem a Kostelním Hlavnem).

Čarodějnický rej 2009 – letošního reje čarodějnic v posledním
dubnovém večeru se zúčastnil překvapivě velký počet masek.
Čarodějnický večer byl ve znamení tance a opékání špekáčků.
Po setmění se vypravil lampionový průvod maskovaných i nemaskovaných dětí a dospělých na cestu lesem. Pro všechny to
byl ohromný zážitek, který byl završen spálením hadrové čarodějnice a tanečním rejem.

Lidé z Hlavence pilně třídí
Systém sběru a odvozu komunálního odpadu je dnes téměř
v každé obci vyřešen, a tak nikdo nemusí svůj odpad likvidovat nedovoleným způsobem. V Hlavenci máme čtyři kontejnerová stání (na rozdíl od našich sousedních obcí), třídíme plasty, sklo, papír, nápojové kartony a kovové a hliníkové
obaly. Různé druhy baterií lze odevzdat do sběrného boxu
v kanceláři obecního úřadu, kde bude také již brzy umístěn
sběrný box na zpětný odběr malých elektrozařízení. Dvakrát
do roka do obce zajíždí svoz nebezpečného odpadu a dvakrát do roka se lze také zbavit velkoobjemového odpadu.
Bioodpad z našich zahrádek lze odvézt na kompostovací
místo v areálu firmy A.stra.

Velký počet dětí se zúčastnil následného Sportovního odpoledne, které bylo sestaveno opět ze sportovních disciplín – běh
na 60 a 100 m, ručkování po laně, skok v pytlích atd. Za zmínku stojí sportovní výkony v běhu na 100 m, kdy Honza Blahna
zvítězil s časem 11,28 s, 2. místo obsadil Mirek Čížek (11,32 s.)
a 3. místo patřilo Martinovi Růžičkovi (12,57 s.). Všestranným
vítězem se stal Marek Filikar. Součástí tohoto odpoledne je i tradiční stavba domečků z lesního materiálu, která ukazuje, jak
úžasnou mají děti fantazii. Fotografie všech těchto přírodních
staveb jsou vystaveny v hostinci U Jelena.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA
OBCE HLAVENEC
Od května funguje v Hlavenci komunitní kompostárna. Nachází se v areálu zahradnické ﬁrmy
A.stra Jiří Štěpař na ploše bývalé pískovny za kravínem. Na kompostárnu mohou občané Hlavence zdarma odvážet: posekanou trávu, shrabané
listí, větve ze stromů…
Provozní doba: 1. dubna – 31. října
sobota 14-16 hod.
(také po telefonické dohodě,
Andrea Štěpařová 603 242 804)

V Hlavenci si nemusíme klást otázku „ Kam s ním ?“

Soutěž Zlatá srnčí trofej V pátek 15. května se děti z mysliveckého kroužku zúčastnili okresního kola soutěže pro mladé myslivce Zlatá srnčí trofej. Na tuto soutěž se pod vedením pana Josefa Demjana velice pilně připravovaly, a tak nám všem
jejich výsledky udělaly velkou radost. V kategorii starších dětí obsadila Petra Chadrabová 3. místo, v kategorii dětí mladších pak
zabodoval na 4. místě Radek Demjan. Ostatní hlavenecké děti se umístily na stupíncích od 6. do 11. místa a porazily spoustu
svých soupeřů. Slavnostní předání cen proběhlo v sobotu na brandýském zámku. Za odměnu děti navštíví ve středu 3.června
ZOO koutek v Radonicích.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Obecní knihovna opět v plném provozu
Díky Zuzaně Vrtiškové se opět rozjíždí hlavenecká obecní
knihovna. Otevřeno je každý čtvrtek od 17. do 19. hodin.
Přijďte si vybrat něco pěkného k letnímu čtení pod slunečníkem. Brandýská knihovna Eduarda Petišky nás zásobila
novými a zajímavými tituly.
Pokud máte zájem využít veřejné internetové místo, můžete
přijít i v době úředních hodin obecního úřadu. 

Čeká nás soutěž Vesnice roku 2009
V letošním roce se obec Hlavenec již potřetí přihlásila
do soutěže Vesnice roku. Máme velké ambice a budeme se
na návštěvu komise pilně připravovat, v hostinci U Jelena
bude připravena malá výstava fotografií ze života obce, kterou budou moci navštívit i občané. Komisi se představí Folklorní sdružení Hubertus i jeho dětská část Hubertík, místní
hasiči se pochlubí opravenou Márovkou. Termín dosud není
znám, ale již teď prosíme, držte nám palce. 

Mobilní svoz
nebezpečných
odpadů v obci
Hlavenec





nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky, atd.
elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky a drobné domácí elektrospotřebiče
pneumatiky – od osobních automobilů bez disků
(ostatní pneumatiky nebudou převzaty)
Stanoviště

Čas

Dolní Hlavenec – u zrcadla

11:20 – 11:30

autobusová zastávka

11:35 – 11:45

u obchodu

11:50 – 12:00

Upozornění:
Při svozu nebezpečného odpadu nebudou z kapacitních důvodů a zajištění lepšího třídění odpadu odebírány objemné a jiné odpady, které nemají nebezpečné
vlastnosti.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

od pondělí 11. května 2009 můžete využívat novou
službu SMS Infokanál „Obecní rozhlas do kapsy“.
Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla vašich
mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv
(SMS).
Takto rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoli, což je výhodné zejména pro ty z vás, kteří trávíte
většinu dne mimo naši obec.
Tento systém je pro vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí obec.
Informace nejdůležitější – jak službu získat:
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který
chcete zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným
způsobem můžete službu kdykoli zrušit.
Přihlášení :

Rádi bychom Vás informovali o mobilním svozu nebezpečných odpadů, který proběhne ve Vaší obci dne
13. 6. 2009, a to prostřednictvím svozové společnosti
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Na určených stanovištích mohou občané bezplatně předat pracovníkům svozové ﬁrmy následující odpad:


Vážení spoluobčané,

Odeslat textovou zprávu ve znění :

IK HLAV REGISTRUJ podpis
nebo IK HLAV REG podpis
na telefonní číslo 605 733 680.
Odhlášení :
Odeslat textovou zprávu ve znění :
IK HLAV ODREGISTRUJ podpis
nebo IK HLAV ODREG podpis
na telefonní číslo 605 733 680.
POZOR!!!
Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy
včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení. Odesílané zprávy
(přihlášení a odhlášení) jsou zpoplatněny operátorem mobilní sítě dle tarifu dotyčného občana jako
běžná odchozí SMS zpráva. To znamená, že jediné,
co zaplatíte v souvislosti s touto službou, je odeslání
jedné SMS při přihlášení, popř. druhé při odhlášení.
Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. Veškeré související náklady nese
obecní úřad.
Pro ty z vás, kteří se nechtějí sami registrovat
formou sms, máme ještě jednu nabídku. Postačí,
když nahlásíte své telefonní číslo na obecním úřadě a služba vám bude také poskytována.

HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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E-BOX
V dohledné době bude v Hlavenci
možnost třídění odpadů rozšířena
o sběr drobných elektrospotřebičů. Separační nádoba bude umístěna
na obecním úřadě, zde se také můžete
podrobně o sběru informovat.
Do nádoby můžete odhodit například
nefunkční kalkulačky, telefony, drobné
počítačové vybavení, walkmany, MP3
přehrávače…
Sběrem a následnou recyklací elektrozařízení přispějete k ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů. 

STUDIO HELLA
nabízí:

Obecní úřad i pro
letošní rok vyhlašuje
soutěž o nejhezčí
okno a nejhezčí
předzahrádku.
Zkrášlete svá okna
květinovými truhlíky, upravte
své předzahrádky a stanete
se tak účastníky soutěže
o zajímavé ceny.
Vyhlášení výherců bude
na podzim 2009.

Mamince Eleně Skypalové
a tatínkovi Peteru Homzovi
se narodila dcerka

gelové nehty
manikúra
P-SHINE
pedikúra
gelové nehty
na nohou

NATÁLKA.
Měřila 47 cm a vážila 2,5 kg.
Dnes už je z ní velká holka.
Celé rodině přejeme
hodně zdraví a radosti.

kontakt:
Helena Svačinová
Hlavenec 140
tel. 602 734 163

In-line stezka
a cyklostezka Benátky
nad Jizerou – Zdětín
Krásná stezka, která byla, jako jedna
z mála, projektována pro in-line bruslení vznikla v Benátkách nad Jizerou
na místě zrušené železniční vlečky
spojující trať Praha – Turnov a průmyslové podniky ve městě Benátky nad
Jizerou. Město Benátky nad Jizerou
pozemky vlečky odkoupilo a pomocí
dotace Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední
Čechy zde vybudovalo unikátní in-line stezku. Trasa je dobře přístupná jak
automobilem, tak netradičně i vlakem
(zastávka Zdětín u Chotětova).
Délka trati: 4,2 km
Proﬁl a povrch trati: hladký asfalt
s mírným převýšením
Občerstvení: Slepá kolej u Zimního
stadionu, Sporthotel u Letního stadionu 

10. března 2009 přišlo na svět
další hlavenecké miminko.

otevírací doba:
PO-PÁ
dle telefonické dohody

13.6.2009
od 9.30 hodin

TRADIČNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST

Vyšší Hrádek, p.s.s., vstup z ulice Na Betháni, Brandýs nad Labem

Program:
9.30
9.45 – 10.45
10.45 – 10.55
11.00 – 12.00
12.00 – 12.20
12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 17.00
17.00 – 18.00

Program „Šnek Čajovna stage“
11.00 – 11.40
11.40 – 12.20
12.20 – 13.00

Zahájení
ZUŠ Brandýs n. L. – Stará Boleslav
Taneční orchestr a další žáci ZUŠ
Folklorní sdružení Hubertus Hlavenec
O Sněhurce v podání ochotnického
spolku Hlavnováček – Sudovo Hlavno
Saxofonový kvartet
TS Power Kašperské Hory
Duobetic Homunkulus
Divadlo Všech 5 pohromadě – O Smolíčkovi
Jamchestra
TS Power Kašperské Hory
Qwil
Divadlo Všech 5 pohromadě – O Smolíčkovi
Syrea
TS Power Kašperské Hory
Jedině absolutní sprostota
nás může ochránit před absolutní prostotou

V S T U P N É

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00

Fifa (písničkář)
Caine (písničkář)
Radek Dvořák
(punk v jedné osobě)
4sings
(progressive-dance music)
Polyphony Cowboys (jazz-ethno music)
Alda-man (didgeridoo)
Didgeridoo workshop pod vedením
Alda-mana (možnost výuky hraní
na didgeridoo vlastní
nebo zde zapůjčené)

Další akce průběžné po celý den:

trampolína
stánky
občerstvení

Z D A R M A

workshopy

S P O R T – nohejbal
Hlavenečtí žáci se již dvakrát zúčastnili žákovských turnajů. Při účasti na prvním turnaji, který se konal
v Českém Brodě, se kluci seznamovali s turnajovým prostředím a možná i díky veliké trémě se mladším
i starším žákům podařilo vyhrát pouze po jednom setu. Ovšem na druhém turnaji, Krajském přeboru dvojic, konaném o čtrnáct dní později v neděli 14. května v Nymburku, se přeci jen chlapcům začalo dařit.
A tak mladší žáci (Čížek, Toman) vyhráli dva zápasy a dá se říci, že jen díky méně zkušenostem podlehli
v rozhodujícím zápase ve třetím setu soupeři z Plaz a nepostoupili do boje prvních čtyř družstev. Umístili
se na 6. místě z deseti družstev. Starší žáci (Blahna J., Krumpolec) si vedli také výborně. Vyhráli také dva
zápasy, porazili družstvo domácího Nymburku a družstvo Milína. Prohra nad o půl metru vyšším a také zkušenějším soupeřem ze Šacungu jim zmařila postup do první čtveřice. Umístili se na šestém místě z devíti.
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