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BŘEZEN / DUBEN

č. 1

ÚVODNÍK
Vážení a milí Hlavenečáci,
dnes se setkáváte s prvním číslem občasníku, který vás bude informovat o životě v naší obci. Budou to zprávy
z obecního úřadu a informace o událostech společenských, kulturních, sportovních…
Budete-li mít náměty pro tento zpravodaj, vhoďte je do dopisní schránky „redaktorek“ – Jarmile Smotlachové
nebo Zdeně Zimové. Staňte se i Vy přispívajícím členem redakce Hlaveneckého občasníku.

BŘEZEN 2005

DUBEN 2005

10. ročník Rybářských plesů 18.3. a 19.3. uzavírá plesovou
sezónu v Hlavenci.

2.4. ve 14.00 DĚTSKÝ KARNEVAL pořádá již tradičně Sbor
dobrovolných hasičů v Hlavenci (hudba: p. Černý)
         
8.4. v 19.00 DIVADLO V HLAVENCI herci ochotnického
divadelního spolku Havlíček z Neratovic uvedou hru „Ach ta láska“.
         
30.4. v 16.00 ČARODĚJNICKÝ REJ
Folklórní sdružení Hubertus a Obecní úřad v Hlavenci zve děti
i dospělé na setkání v maskách čarodějnic. Odpolední zábavu na
sále zpestří soutěže a tanec s hudbou pana Černého. Kolem 18.
hodiny budou pro děti na prostranství před hostincem připraveny
špekáčky na opečení.

         
Mladé hasičky a mladí hasiči vyhlašují již 3. ročník SOUTĚŽE
V MALOVÁNÍ PRO DĚTI, tentokrát na téma:
„Moje nejoblíbenější zvíře“.
Uzávěrka soutěže je 25. března 2005. Do tohoto data mohou být
práce dětí odevzdány v Hlavenci v obchodě nebo v hostinci
U Jelena. Všechny práce musí být čitelně označeny takto:
jméno autora, věk, jméno obce.
Vítězové jednotlivých věkových kategorií budou vyhlášeni a oceněni během Dětského karnevalu.
Kategorie: 1) předškoláci, 2) 6-9 let 3) 10-13 let, 4) 14-16 let

.

NA KVĚTEN PŘIPRAVUJEME…
1.5. dopoledne – Zveme všechny občany, děti i dospělé na ÚKLID OBCE A OKOLÍ, odpoledne – Sportovní a soutěžní odpoledne pro děti
28.5. STAROČESKÉ MÁJE (na programu jsou opět kromě průvodu i tance česká a moravská beseda)

PŘIJEĎTE POVZBUDIT NAŠE MLADÉ HASIČE
DO ČELÁKOVIC!!!

FOLKLÓRNÍ SDRUŽENÍ HUBERTUS ZAHAJUJE
NÁCVIK TANCŮ ČESKÁ A MORAVSKÁ BESEDA

V sobotu 23.4. dopoledne se zúčastní naši starší žáci a dorostenci Memoriálu Ladislava Báči na hřišti Základní školy v Čelákovicích. V loňském ročníku tohoto memoriálu získali dorostenci
4. místo.

Rádi přijmeme mezi sebe nové zájemce o tanec a příjemně
strávené večery s dobrou zábavou. Zveme dospělé i děti.
Přihlášky přijímá Jarmila Smotlachová (tel. 723889277).
Termín první zkoušky bude upřesněn později.

SPORT

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

S. K. NOHEJBAL HLAVENEC zve občany na zahájení nohejbalové sezóny v sobotu 23.4.v 9.00 na hřiště v dolní části obce.

V sobotu 14.5. proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu

VOLEJBAL
Zájemci se mohou přihlásit Zdeně Zimové (tel. 723662781, 326971
367). V zimní sezóně hrají dospělí volejbal každé úterý od 19.00
v Brandýse n. Labem. Tréninky dětí od 8 let : středa 18.00 – 19.00
v ZŠ Kostelní Hlavno.

( baterie, ledničky, akumulátory, pneumatiky, obaly od barev a chemických
prostředků, léky), bližší informace podá obecní úřad formou

letáku.

Vizitka nového občana Hlavence:
Jaromír Fic, narozen 13.1.2005
míra: 50 cm
váha: 3,25 kg
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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE

Vážení občané Hlavence,
Dalším projektem, který obecní zastupitelstvo
připravuje, jsou zahradní úpravy parku v okolí
pomníku Karla VI. Práce budou zahájeny, jakmile to
počasí dovolí.

s velikou radostí jsme přivítali nápad, kterým je
vydávání minizpravodaje – Hlaveneckého občasníku.
Na těchto stránkách bychom Vás rádi informovali o
práci obecního zastupitelstva, o jeho plánech a
představách o rozvoji obce vždy na nejbližší období.
Samozřejmě, že tato forma informací nebude
nahrazovat veřejná zasedání, kterých se můžete
zúčastnit.
Tento občasník přinese vždy
nejaktuálnější
informace o dění v obci.

V únoru 2005 byla podána žádost o dotaci na
výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV)
na Ministerstvo pro životní prostředí v Praze.
Nyní jen čekáme, zda tyto prostředky naše obec
získá, abychom mohli pokračovat na další přípravě
této stavby.

Minulé měsíce (leden, únor 2005) byly ve znamení
výběru poplatků za svoz komunálního odpadu
a poplatků za psy. S potěšením můžeme
konstatovat, že poplatky byly vybrány téměř ze
100%. Věříme, že ti občané, kteří ještě příslušné
poplatky nezaplatili, učiní tak v dohledné době. Za
svoz komunálního odpadu byla vybrána částka 92
200,- Kč. Tyto finanční prostředky však nezůstanou
v obci, ale budou postupně odváděny na účet firmy,
která svoz odpadu zajišťuje. Celková částka poplatků
za psy činí 2 550,- Kč.

Vážení spoluobčané, pokud budete mít jakékoli
dotazy a připomínky, přijďte do kanceláře
obecního úřadu ve stanovených úředních
hodinách (pondělí 19.00 – 21.00 hod.). Rádi Vás
vyslechneme a pokud to bude v našich silách,
rádi pomůžeme. Život v obci totiž nevytváří jen
obecní zastupitelstvo, ale všichni zde žijící lidé.
A jaký si ten Hlavenec uděláme, takový ho
budeme mít.

Počátkem března byla zahájena rekonstrukce sálu
v hostinci U Jelena. Parkety jsou broušeny a získají
nový nátěr, světla byla již opravena a strop září
novým bílým nátěrem. Celá rekonstrukce bude
ukončena 18. března – tedy do prvního rybářského
plesu. Budete mít možnost sami posoudit, jak vypadá
náš kulturní stánek v novém kabátě. Vymalování
stropu sálu nebyla vůbec jednoduchá práce, proto
bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří
se na této činnosti podíleli.

Hlavenec 14.3.2005
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Zastupitelstvo
Obecního úřadu v Hlavenci

