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Co je nového v dětském
centru Hlaveneček?

P O Z VÁ N K A

Výlety školky za hudbou a divadlem

PRO VŠECHNY MUŽE A MLÁDEŽ Z HLAVENCE

V březnu se naše školička zúčastnila výchovného koncertu v ZUŠ Brandýs nad Labem. Děti
z pěveckého, dramatického a tanečního oddělení měly pro děti připravený muzikál „Červená Karkulka“. Po zhlédnutí představení se děti
mohly aktivně účastnit a vyzkoušet si hru na
jednoduché hudební nástroje.
V dubnu jsme se vypravili do kulturního domu
v Čelákovicích na velikonoční příběh plný písniček a koled. Příjemně nás to naladilo na velikonoční svátky a musím pochválit děti, že na
obě akce přišly slavnostně oblečené, natěšené
a chovaly se přímo ukázkově.

NA KÁCENÍ SMRKU (MÁJKA)
Středa 17. 5. 2017
18.00 (sraz)  Kácení smrku

Pátek 19.5.2017
15.00 (sraz)  Výjezd na břízky
19.00  Stavění smrku
Sraz vždy před hostincem U Jelena

Na co se s dětmi můžeme těšit?
Už v květnu nás čeká karneval a výlet do pražské zoologické zahrady. Už teď se těšíme 

Keramická dílnička opět v provozu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIýģ V HLAVENCI

Každý týden se mohou děti opět těšit na práci
s hlínou. Jedno tvůrčí
dopoledne je věnováno keramice, děti se učí
pracovat s hlínou a vyrábět
jednoduché výrobky.

ZA PěISPċNÍ OBCE HLAVENEC A OBECNÍCH SPOLKģ V HLAVENCI

poĜádá

Předškoláci u zápisu
Letos se rozloučíme se třemi předškoláky, kteří úspěšně zvládli zápis do první třídy. Držíme
jim palce, aby byli přijati na školu, kterou si
vybrali a gratulujeme k první, velké životní
zkoušce. Jsem ráda, že i přes zvyšující se nároky na budoucí prvňáčky byly naše děti k zápisu
dobře připravené a u zápisu uspěly.

sobota

20.5.2017
Program:

Prázdninový provoz nejen pro děti
z DC Hlaveneček

12.30 PRŮVOD OBCÍ

Stejně jako v minulých letech má Hlaveneček připravený prázdninový provoz. Tento
rok plánujeme tábory ve dvou týdenních turnusech. I letošní tábory budou nabízet pestrý
program. Každý týden bude jinak zaměřený,
každý den bude plný her a soutěží v přírodě.
Malí táborníci si opět něco odnesou na památku a na závěr týdne opečeme buřty na táborovém ohni.

v doprovodu kapely Přívoranka
(sraz před hostincem U Jelena ve 12.00)
 Taneční vystoupení hlaveneckých dětí
na lidovou notu (po ukončení průvodu asi v 16.00)

17.30 DRAŽBA MÁJKY A JEJÍ KÁCENÍ
20.00 MÁJOVÁ ZÁBAVA
s kapelou pana Hovorky „Malý Vitamín“
(hostinec U Jelena - vstupné: 100 Kč
HLAVENECKÝ OBČASNÍK

(Pokračování na straně 3)
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OBECNÍ KRONIKA VYPRÁVÍ
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI POŘÁDÁ

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SOBOTA 29. DUBNA 2017, OD 9.00 HOD.
(PROSÍME O PŘÍPRAVU SBĚRU PŘED VRATA)

•
•
•

Poděkování za sázení
Jménem našeho spolku Zelené srdce děkuji všem zúčastněným
podzimní a jarní akce výsadby stromů. Podařilo se nám společně
dosadit dubovou alej Skorkovskou (Kostelní Hlavno-Hlavenec)
a také ovocný sad pod školou. Celkem jsme vysadili 40 vzrostlých dubů, 2 lípy a téměř 30 ovocných stromků (jabloně, hrušně,
třešně, slivoně). Na podzim, kdy se nás sešlo opravdu poskrovnu, jsme u příležitosti 630 let obce slavnostně zakopali odkaz
budoucím generacím. Letos na jaře, to už nás bylo mnohem víc,
jsme nejen sázeli stromky, ale také pověsili opět několik ptačích
budek (akce Tondova budka), které děti před tím krásně pomalovaly. A není krásnější odměny, když z nové budky vyletí špaček. Přijďte se podívat. Ale tiše  Moc díky všem, že jste přišli,
společně se nám daří krásné věci. Děkuji také obci za ﬁnanční
příspěvek na nákup stromů.
Podívejte se na fotogalerii na stránkách obce.
Andrea

•
•
•
•
•

1967
Dne 18. 2. odpoledne uspořádala Místní rada žen (MRŽ) pro
naši školní mládež Maškarní ples. Omladina (pionýři) pestře
ustrojená se pěkně a vesele rozdováděla (ovšem pouze dětsky) a jistě nyní s chutí se opět pustí do plnění svých školních povinností. Večer patřil „ustrojeným“ maminkám, a ty
to protáhly až do bílého rána.
Místní skupina Československého Červeného Kříže uspořádala 28. 2. v „Jednotě u Doudů“ promítání zdravotnických
ﬁlmů. 8. 3. místní skupina Československého Svazu Žen pořádala oslavu Mezinárodního Dne Žen – hlavní námět: Boj
o zachování světového míru, ukončení bojů ve Vietnamu
a činnosti žen v budoucnosti.
Pořadatelem Staročeských májů byla místní skupina Svazu
Československé Mládeže.
O nějaké sportovní činnosti naší mládeže nemůže býti ani
řeči. Na pěkném hřišti se po celé léto proháněly jen kozy,
husy a slepice. Mládež zajímají jen motorky a taneční zábavy!
Po půli ledna přišly velké mrazy, půda zamrzala na 35 cm!
V únoru se pohybovala teplota kolem +11°, v březnu bylo
i +15°. Od půlky dubna se vrátily noční mrazíky a četné sněhové přeháňky. 22. 7. začaly padat kroupy o velikosti lískových ořechů. Úroda na stromech byla velmi slabá. Podzimní
počasí umožnilo včas zasít ozimy, sklidit v suchu brambory,
řepu i zeleninu. První sníh napadl 28. 11., ale brzy roztál.

1977
Ve veřejné knihovně je 610 knih.
Již rok se všechny zábavy, dětský karneval, besedy s důchodci i Veselý Silvestr konají v novém kulturním sále.
V obci dostavěny a osídleny rodinný dům čp. 111 a dva dvojdomky družstevní výstavby pro pracovníky JZD „Pokrok“.
Člověk by řekl, že ta příroda si s námi hraje. Střídá se mrazivé
počasí s teplým. Koncem dubna začaly polní práce v plném
tempu, stromy byly v plném květu, a najednou přišel prudký mráz a je po úrodě. Brambory, kořenná zelenina a krmná
řepa shnily, protože 3 měsíce nepřetržitě lilo.
V obci žije 279 obyvatel.

1987
Minulý rok oslavil Hlavenec 600 let od první písemné zmínky o obci.
V roce 1987 provedli požárníci preventivní prohlídky obytných budov, pořádali Staročeské máje a úklid obce a okolí
pomníku. Kromě dospělých se zúčastnilo 12 mladých požárníků. Požárníci pomáhali JZD při polních pracích během
celého roku, oplotili nový písečník. V prosinci postavili nové
veřejné osvětlení a zapojili místní rozhlas. Mezi místními
požárníky jsou 3 dobrovolní dárci krve.

1997
V Hlavenci byl položen nový asfaltový koberec na celé hlavní silnici, telefonní síť je digitalizovaná.
Obec pronajala budovu školy ﬁrmě Raggio x Stick, která
zhotovuje výšivky.
28. 12. v rozbité výloze obchodu leží kámen – pachatel je
neznámý.
5. 3. v 5 hodin ráno proletěla i nad naší obcí kometa Halle-Boppe.
14. 5. nastupuje horké počasí s teplotami kolem +29°C. Teplotní výkyvy provázejí celé léto (+30° C až +13° C). Stálé deště se staly příčinou velkých povodní na Moravě, 11. 7. boří
povodeň vesnici Troubky. Vánoce jsou bez sněhu, 25. 12.
dosahuje denní teplota +10°C.
Pokračování v příštím čísle Občasníku

HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Jak jsem si šlápla do ho…
(není to pohádka)
V úterý ráno, u vývěsní skříňky ve spodní části
Hlavence, v červených lodičkách, těsně před cestou na seminář krajského úřadu… Chtěla jsem
ještě na poslední chvíli vyvěsit nějakou pozvánku
či plakát a pak už rychle odjet. Rychlé bylo jen to
vyšlápnutí. Při představě, že si s ozdobou na botě
sednu do auta, pak do metra a poté do zasedací
místnosti sídla Středočeského kraje, jsem se vydatně zapotila. Ještěže jsem si toho všimla, ono
si tedy nešlo nevšimnout, neboť ta věc nebyla od
žádné malé čivavy, ale od pořádného hafana.
Botu jsem tedy díky vlhčeným ubrouskům, které
se mimo jiné nesmí házet do kanalizace, vyčistila a při té příjemné činnosti jsem vzpomínala
na zahradníky, kteří nám několikrát do roka tyto
krásné a zároveň vydatně posr… trávníky sekají.
To jsou jistě silné zážitky.
Proč tomu tak je, čí pes nebo psi si ulevují na
veřejných místech, se zjistit nedá. Téměř u každé chalupy štěká pes, u některé i pořádně vyje.
Přece nám nebudou kakat na vlastní zahradě.
A sbírat to po našich mazlíčcích? To je zřejmě
pod naši úroveň. Asi jsme někde udělali chybu,
když jsme zrušili obecní poplatky za psy, v dobré
víře jsme si mysleli, že problém s výkaly se nás
netýká. V Hlavenci žijí jen čistotní a pořádkumilovní lidé. Popravdě řečeno, jak vysoký by takový
poplatek měl být? Za to ho… není žádná částka
dost vysoká.
Krásné jaro na trávníku!
Jarmila Smotlachová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIýģ V HLAVENCI

ZVE DOSPđLÉ I DđTI - ÿARODđJE A ÿARODđJKY
NA

ČARODĚJNICKÝ
REJ
NEDđLE 30.4.2017
Program:

18.00

Zahájení sletu všech
úĀastníkĪ v ĀarodĒjnických
maskách NA HASIÿSKÉM
HġIŠTI
SoutĒžní rej malých
i velkých ĀarodĒjĪ

19.30

Opékání špekáĀkĪ pro malé
ĀarodĒje za dohledu rodiĀĪ
(špekáĀky pro dĒti budou
již pĢipraveny)

20.30 – 21.00

LAMPIONOVÝ PRĩVOD

Co je nového v dětském centru Hlaveneček?

(Pokračování ze strany 1)

Také ﬁnanční příspěvek od státu není zanedbatelný. Za každý
rok můžete uplatnit za školku slevu na dani. Za rok 2016 se
jednalo o částku 9 900 Kč za každé dítě.

Termíny letního tábora Hlaveneček 2017:
1. turnus, 17. 7.–21. 7.
2. turnus, 21. 8.–25. 8.

Zápis do Hlavenečku na nový školní rok 2017/2018
Mateřské centrum Hlaveneček letos čeká už pátý zápis. Zápisy budou probíhat od termínu 1. 5. 2017 do naplnění kapacity
školičky.

V případě Vašeho zájmu, sledujte naše webové stránky, nebo
pište na hlavenecek@gmail.com.
Děkuji,
Veronika Matulová, vedoucí DC Hlaveneček

Příspěvek obce na školkovné pro děti s trvalým
pobytem v Hlavenci:
Jsem moc ráda, že vedení obce chápe školku jako nezbytnou
součást infrastruktury obce. Obec vyšla vstříc žádosti naší
školky a schválila příspěvek na školkovné výhradně pro Hlavenecké děti. Proto už druhý měsíc mají místní rodiče s celoměsíční docházkou dítěte slevu 1 000 Kč a děti s minimální
docházkou 10 dnů v měsíci mají slevu 500 Kč ze školkovného.
Ráda bych obci za tento vstřícný krok poděkovala a budeme se snažit i do budoucna hledat cestu, jak hlaveneckým
rodičům vyjít vstříc, aby školku mohlo navštěvovat co největší množství dětí z naší obce!
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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KALENDÁŘ AKCÍ DUBEN –SRPEN 2017

VÍTÁME NOVÉHO OBČÁNKA
12. 3. 2017 Jakub Vrtiška

(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

VÝZNAMNÁ JUBILEA V ROCE 2017
Anna Ludvíková
Jiří Brukner
Vladimír Šnýdl
23. dubna oslavila významné životní jubileum
nejstarší občanka Hlavence paní
Ludmila Rezková

DUBEN
sobota

29. 4.

dopoledne sběr železného šrotu /
odpoledne VÍTÁNÍ HLAVENECKÝCH
OBČÁNKŮ

neděle

30. 4.

Čarodějnice a lampionový průvod

KVĚTEN
sobota

13.5.

Memoriál Jana Hlaváčka
(Sudovo Hlavno – hasičská soutěž)

neděle

14. 5.

Příprava Staročeských májů – stříhání
fáborů (ženy)

V sobotu 29. dubna 2017 ve 14 hod.
se v sále hostince U Jelena uskuteční

středa

17. 5.

Příprava Staročeských májů – výjezd
na smrk (muži)

Vítání hlaveneckých občánků

pátek

19. 5.

Příprava Staročeských májů – výjezd
na břízky, zdobení věnců a májky

sobota

20. 5.

STAROČESKÉ MÁJE

sobota

27. 5.

Celodenní výlet „Světoběžník 2017“

Všem srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme mnoho štěstí a zdraví.

tentokrát společně

s gratulacemi letošním jubilantům.
Srdečně zveme všechny občany.
Vzhledem k tomu, že se jedná o slavnostní akci,
prosíme občany o společenský oděv. Děkujeme.

SPORT
Nohejbal

ČERVEN
sobota

3. 6.

sobota

10. 6.

Okrsková hasičská soutěž (Skorkov)

sobota

24. 6.

Houštecký cyklomaraton

sobota

24. 6.

Dračí lodě Konětopy

ŽÁCI
Naši nejmladší sklidili úspěchy a to ještě nekopli do balónu. A to za loňský rok,
když obsadili celkové krásné 2. místo z pěti se ziskem 72 bodů (první byly Čelákovice se 76 body). Celkem byli kluci na sedmi turnajích a vždy se umístili na stupních vítězů a to ve složení Pája Svačina, Juráš Štěpař, Tadeáš Šnýdl, Michal Čížek,
Fanda Blahna, Štěpán Vítek, Martin Pokorný. Pája byl navíc v žákovské kategorii
zvolen nejlepším hráčem ve Středočeském kraji. Moc gratulujeme!!!
Letos budou kluci opět startovat v kategorii žáků a to už 7. května v Českém Brodě, později pak v Čáslavi, Slaným, Čelákovicích, atd. od letošního roku ovšem bez
Juráše a Martina. Už nám hoši vyrostli z žákovské kategorie.

Den dětí aneb Setkání tří vesnic

SRPEN
sobota

19. 8.

Hlavenecká pouť a mše

sobota

26. 8.

Pohádkový les

ZÁŘÍ
sobota

2. 9.

datum bude
upřesněno

Rajský den (Farma Smotlacha)
Memoriál Josefa Matuny
(Kostelní Hlavno – hasičská soutěž)

MUŽI „A“
Hlavenecké Áčko loňskou sezónu zakončilo 6. místem, které jim zaručilo setrvání
v kategorii 2. ligy. Letos už mají za sebou první utkání a to na soupeřově půdě
s družstvem Českých Budějovic, ve kterém hraje pět juniorských reprezentantů
ČR. Utkání skončilo výhrou pro soupeře, ale hraje se dál a tak se můžeme těšit na
další zápasy. Hrát budou kluci s Pankrácí, Dynínem, Chabařovicemi, Karlovými
Vary, Slaným a Hradeckem. Složení družstva: Jiří Vrtiška ml., Michal Vrtiška, Bob
Mareček, Jan Marek, Kuba Svačina, Michal Primáč, Vojta Nováček, Josef Weissgarber, Filip Čadina, Ondra Solčianský).

Komunitní kompostárna je otevřena v areálu
zahradnické firmy ASTRA zahrady v měsících
duben-říjen:
pondělí 16:00–18:00
denně 07:00–07:30
nebo po telefonické domluvě :
Andrea Štěpařová tel. 603 242 804
Eva Nohejlová tel. 728 823 271

MUŽI „B“
Naše rezerva „ A“ týmu bude startovat opět v okresním přeboru, kde loni obsadila
7. místo s 8 body. Letos chtějí kluci zabojovat o prvních 5 míst, držme jim tedy
palce! Složení družstva: Tomáš Kosek, Pavel Šnajdr, Jirka Landa, Jarda , Víťa Kočí,
Vlasta, Pepik Hadrbolec, Luďa Kvapil, Luďa Kvapil ml. a doplňovat budou žáci.

Biologický odpad nepatří do popelnic,
ale do kompostu!

Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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Prosíme maminky, zda by nám nemohly s sebou napéct nějaké buchtičky, štrúdlíčky, bábovčičky…

neděle 4. června
08:00 – 09:00 snídaně
10:00 – 12:00 výlet do skalního obydlí
12:00 rozloučení, odjezd domů

PROGRAM
sobota 3. června
10:30 odjezd autobusem z Hlavence
do Prahy (rezervujte si místo)
12:00-15:00 Praha - plavba parníkem
po Vltavě v centru Prahy s výkladem
průvodce pro děti
občerstvení během plavby (raut)
15:30 – 16:30 přesun do tábořiště
Lhotka u Mělníka na Kokořínsku
16:30 ubytování v chatkách a
ubytovně
17:00 – 20:00 odpolední program, hry,
soutěže, zábava, večeře
20:00 – 24:00 táborák, noční hra
(těšte se a bojte se)

3.-4. června 2017

č 1 jízd

20 K

a

pondělí–pátek 7:00–16:00

• Masarykovo a Mariánské náměstí,
• Nemocnice Brandýs n./Labem, +420 733 163 938
helpdriver@email.cz
• Poliklinika, lékaři,
Objednání nutné jeden
• a další instituce a úřady.
den předem

Seznam stanovišť, na něž mohou být senioři
přepravování z místa bydliště a zpět:

Služba je určena osobám s trvalým bydlištěm v Hlavenci,
nad 60 let, nebo držitelům průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

SENIOR TAXI

od 1. května

u příležitosti setkání vesnic Poříčí u Litomyšle, Skotnice a Hlavenec

Den DĚTÍ

SENIOR TAXI

Obec Hlavenec pořádá
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Přečíslování vybraných
autobusových linek PID

platnost od:
29. dubna 2017

Vážení cestující,
vzhledem k tomu, že příměstské a regionální autobusové linky již zaplnily
číselnou řadu od 301 do 499 a integrovaná doprava ve Středočeském kraji
se rozvíjí plynule dál, budou pro její potřeby uvolněna čísla od 501 do 750.
Z tohoto důvodu dochází k termínu 29. 4. 2017 k přečíslování všech nočních
linek PID a vybraných denních regionálních linek.
Noční regionální linky

Denní regionální linky

601

951

606

956

401

651

406

666

412

662

417

657

602

952

607

957

402

652

407

667

413

663

418

658

603

953

608

958

403

653

409

659

414

664

419

669

604

954

609

959

404

654

410

660

415

665

420

670

605

955

610

960

405

655

411

661

416

656

Poznámka:

Původní linka 603 (nově 953) je posílena o všechny spoje rušené linky 513 a je trvale
vedena přes zastávku Nový Prosek. Původní linka 606 (nově 956) je po zavedení trvalé
noční obsluhy Kunratic městskou noční linkou 901 nově vedena přes zastávku Betáň.

234 704 560
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemné cestování
s linkami Pražské integrované dopravy.

www.ropid.cz

Dopravci PID

© ROPID, duben 2017

•VÝZVA PRO RODIýE DċTÍ Z HLAVENCE • VÝZVA PRO RODIýE DċTÍ Z HLAVENCE•
Hlaveneþtí hasiþi zvou do svých Ĝad mládež a dČti od 5 let
Hasiþské tréninky, soutČže a akce jsou skvČlým vyplnČním volného þasu
nejenom pro dČti, ale i jejich rodiþe.
Zájemci se mohou informovat i pĜihlásit své dČti v nedČli 30.4. od 18.00 bČhem akce ýarodČjnice
(hasiþské hĜištČ ve spodní þásti obce), pĜípadnČ na e-mailové adrese: info.zimova@seznam.cz
V pĜípadČ zájmu odevzdejte vyplnČnou pĜihlášku paní PetĜe Vítkové.
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PěIHLÁŠKA
PĜihlašuji své dítČ k mladým hasiþĤm - družstvo žákĤ / družstvo dorostu.
Jméno rodiþe, telefon (pĜíp. e-mail) ……………………………………………………………………………………
Jméno dítČte, datum narození

……………………………………………………………………………………

•VÝZVA PRO RODIýE DċTÍ Z HLAVENCE • VÝZVA PRO RODIýE DċTÍ Z HLAVENCE•
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