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KOTLÍKOVÁ DOTACE

Středočeši mohou využít až 60 tisíc korun dotace na výmě-
nu kotle. Druhá kotlíková výzva s alokací 80 milionů korun 
v tomto kraji startuje v září.

Ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj se 
na celkové částce 80 milionů korun budou podílet stejným 
dílem. Žadatelé mohou získat maximální dotaci 60 tisíc ko-
run na výměnu starého kotle za nový ekologický. V Stře-
dočeském kraji je tímto podepsána v pořadí druhá výzva. 
Zkušenost z loňské premiéry je zcela pozitivní, dotace byly 
vyčerpány 912 podanými žádostmi po třech dnech od vy-
hlášení výzvy.

Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal devá-
tou výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace ze Spo-
lečného programu na podporu výměny kotlů. Cílem Programu 
je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do 
tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících 
tuhá paliva.

„Zpráva o životním prostředí v ČR hovoří jasně – struktu-
ra vytápění domácností ovlivňuje kvalitu ovzduší v prostředí, 
kde se lidé bezprostředně pohybují. Emise z lokálních topenišť 
jsou oproti emisím z velkých spalovacích zařízení o to nebez-
pečnější, že jsou vypouštěny přímo do prostředí, kde se obyva-
telstvo zdržuje. Z komínů nízkých budov, nejčastěji rodinných 
domů, se znečišťující látky nestačí rozptýlit v ovzduší a lidé 
tyto látky dýchají přímo.  Pokračování na str. 2

sobota 13. zá í 2014  
P r o g r a m 

Netradi ní sout ž (spodní ást obce Hlavenec – U k ížku) 

09.30 Slavnostní položení kytice k pomníku (naproti kapli ce) 
Odchod na hasi ské cvi išt  v dolní ásti obce  

 10.00  Prezence družstev  
 10.30  Slavnostní nástup 
 11.00  Zahájení sout že (Po adí na startu: 1. žáci, 2. smíšená družstva muži a ženy) 
20.00  Tane ní zábava  

Celodenní doprovodný program 
P edvedení historické st íka ky Márovky 

Sout že pro d ti 
(Ob erstvení zajišt no) 

Malé nahlédnutí do hasičské 
historie v Hlavenci
Letošní měsíc září je pro Hlavenec měsícem 
oslavy 125. vyročí založení místního hasičského 
sboru.
15. září 1889 vznikl Sbor dobrovolných hasičů v Hla-
venci v počtu 35 členů (z toho 17 aktivních). V roce 
1890 byla postavena první hasičská zbrojnice a hla-
venečtí hasiči zasahovali u dvou požárů s ruční stří-
kačkou. V této době se při hašení používaly háky, 
sekerky, zdobené helmy. Bílé uniformy a vysoké 
boty byly doplněny další hasičskou uniformou, kte-
rou tvořil světle modrý kabát a tmavě hnědé kalhoty. 
Hasiči se oslovovali v minulosti a oslovují i v sou-
časnosti „bratři a sestry“. Patronem všech hasičů je 
svatý Florian.
I. světová válka tvrdě zasáhla i do řad hlaveneckých 
hasičů, a tak v roce 1918 byla postupně doplňová-
na členská základna novými členy místo těch, kteří 
odešli bojovat do válečné vřavy, ze které se nevrátili. 
Jména padlých můžeme dnes číst na pomníku, kte-
rý byl postaven na jejich počest v centru obce.

V roce 1927 byl založen ženský a žákovský odbor. V roce 1932 kupuje obec první motorovou stříkačku od fi rmy Mára a spol.
Hlavenečtí hasiči se zapsali i do historie II. světové války, kdy v roce 1945 poskytli pomoc hořícím Konětopům.
Novodobá hasičská historie pokračovala postavením nové hasičské zbrojnice v roce 1960, byla zakoupena nová stříkačka PS 8, která byla používána do roku 
1976. V roce 1979 bylo znovu založeno družstvo žen. 
V současnosti má sbor k dispozici stříkačky PS 12 a PS 16. Veškerá výzbroj je umístěna ve zbrojnici, která se nachází za obecní kapličkou se zvoničkou. 
V roce 2004 věnovala obec Hlavenec svým hasičům vyšívaný prapor u příležitosti 115. výročí založení sboru.
Velkým přínosem bylo v roce 2008 vybudování vlastního hasičského cvičiště s příručním skladem ve spodní části obce. Nejvýznamnější akcí hasičského roku 
2009 byla oslava 120. výročí založení SDH Hlavenec, jejíž nedílnou součástí byla výstava o historii SDH Hlavenec. 18.9. posvětil farář A. Grigiel z farnosti 
Benátky nad Jizerou hasičský prapor a historickou stříkačku Márovku, která se díky fi nanční podpoře obce Hlavenec dočkala celkové rekonstrukce. 
Hlavenečtí hasiči se i dnes snaží dodržet krédo svých otců a dědů. Pomáhají při požárech, při likvidaci škod po živelných pohromách, udržují společenský život 
v obci. Jsou pořadateli Staročeských májů a dalších společenských a sportovních akcí pro dospělé a pro děti. Z vlastních fi nančních prostředků si zakoupili 
repliky historických uniforem, ve kterých tvoří doprovod historické stříkačky Márovky při oslavách i v okolních obcích. 
Hlavenečtí hasiči se kromě soutěží zúčastnili v r. 2010 i vytvoření světového rekordu v dálkové přepravě vody (63,46 km – zápis v Guinessově knize rekordů). 
13. září 2014 budeme mít možnost vidět Márovku „v přímém přenosu“ na hasičském cvičišti při oslavě 125. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů Hlavenec. V hostinci U Jelena je umístěna malá výstava k historii hlaveneckého sboru. Zdena Zimová
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Mobilní svoz nebezpe ných odpad  a odpad  
ur ených ke zp tnému odb ru 

 
 

 

 

 
 
 

 
Odpady, které budou p ebírány: 
 

 nebezpe ný odpad – oleje, zne išt né obaly, barvy, lepidla, prysky ice, 
mastné tkaniny, edidla, rozpoušt dla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU 
baterie, mono lánky, atd. 

 
 elektrospot ebi e – lednice, televize, monitory, zá ivky, drobné 

elektrospot ebi e 
-      jelikož lednice, televize a monitory pat í do systému zp tného odb ru, 

budou tyto elektrospot ebi e p evzaty pouze kompletní  
 

 pneumatiky – od osobních automobil  bez disk , ostatní pneumatiky (to 
znamená s disky, traktorové atd.) nebudou p evzaty! 

 

 

 

Prosíme o striktní dodržování p edávaných odpad . D kujeme. 

Obec Hlavenec 
Den a datum sobota 22. 11. 2014 

stanovišt  as 

dolní Hlavenec – u zrcadla 11:05 – 11:15 

Autobusová zastávka 11:20 – 11:30 

U obchodu 11:35 – 11:45 

V rámci mobilního svozu nebezpe ného odpadu nebude p ebírán od ob an  

z kapacitních d vod  objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – 

nejedná se o nebezpe ný odpad! 

Rajský den v Hlavenci
Poslední prázdninovou sobotu proběhl na farmě u Smotlachů již tře-
  ročník Rajského dne. Návštěvníci tak po roce opět mohli nahlédnou 

do fóliovníků plných paprik, rajčátek, lilků, okurek…Ochutnat i zakoupit 
marmeládičky, šťávy, medy, mošty, klobásky, bramboráky, maso, zele-
ninku, kukuřičku, palačinku…, no prostě nepřeberné množství dobrůtek 
od místních a okolních trhovců. Na farmě bylo možné shlédnout kování 
koně, či střihání ovcí. Dě   si mohli zachytat ryby v Čákoráku (i když podle 
Štěpána vůbec nebraly) nebo se podívat na krásné divadelní předsta-
vení v podání divadélka Kůzle. Dospělým výbornou atmosféru podtrhla 
pravá cikánská kapela Big Band Josefa Krajčoviče. A že se tato krásná 
akce stává již oblíbenou a vyhlášenou tradicí u nás i v okolí svědčí přede-
vším obrovský zájem návštěvníků, kterých letos dorazilo neuvěřitelných 
1600, ale také dokonce i návštěva Mgr. Karla Horčičky radního Středočes-
kého kraje pro oblast regionálního rozvoje.
Rajský den se opět vydařil a ani vydatná průtrž mračen neodradila vět-
šinu návštěvníků a trhovců vydržet až do večera a dosušit se přímo na 
dvoře :-)

Volby do zastupitelstva obce Hlavenec 

se uskuteční v pátek dne 10. října 2014 

od 14.00 do 22.00 hod a v sobotu dne 

11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hod.

Kotlíková dotace
Pokračování ze str. 1

Díky nedokonalému spalování pev-
ných paliv vznikají karcinogenní látky, 
které se podílejí na řadě zdravotních 
problémů obyvatel – nárůstu nemocnos-
ti zejména v podobě zvýšeného výskytu 
kardiovaskulárních nemocí, nádorových 
onemocnění, respiračních potíží a ne-
mocí dýchacích cest. Ministerstvo život-
ního prostředí se proto snaží měnit stav 
ovzduší takzvanými kotlíkovými dotace-
mi, v této chvíli i ve Středočeském kraji, 
ale do budoucna zvažuje také možnosti 
kontrol v domácnostech, uvádí ministr 
životního prostředí Richard Brabec.

V programu byly doposud vyhlášeny 
společné výzvy v Moravskoslezském, 
Středočeském, Ústeckém, Královehra-
deckém a Plzeňském kraji. Všechny 
výzvy byly z důvodu vysokého zájmu 
obyvatel zcela vyčerpány.

Příjem žádostí v rámci deváté výzvy 
pro předkládání žádostí o poskytnutí do-
tace ze Společného programu na podpo-
ru výměny kotlů bude zahájen 8. září 
2014. Administrace předložených žá-
dostí bude rozdělena rovným dílem mezi 
Státní fond životního prostředí České re-
publiky a kraj.

Podmínky podpory se neliší od dříve 
vyhlášených výzev. Žadatelé si tak bu-
dou moci za likvidaci starého kotle na 
tuhá paliva s ručním přikládáním pořídit 
účinný kotel na tuhá paliva s automatic-
kým přikládáním, zplyňovací kotel nebo 
kotel na plynná paliva. Výše podpory se 
liší v závislosti na typu nového zaříze-
ní a pohybuje se v rozsahu od 15 tisíc 
korun za atmosférický plynový kotel až 
do 60 tisíc korun za kotel na tuhá paliva 
s automatickým dávkováním paliva do-
sahující 4. emisní třídy dle normy ČSN 
EN 303-05.

Žádosti se budou podávat osobně na 
podatelně Krajského úřadu Středočeské-
ho kraje. Veškeré materiály související 
s výzvou budou uveřejněny na webo-
vých stránkách Státního fondu životního 
prostředí České republiky nebo Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje.
Informovat se můžete na našem 
obecním úřadě v Hlavenci.
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Mateřské centrum Hlaveneček
Ohlédnutí za prázdninami
Letní tábor Hlaveneček 2014 je úspěš-
ně za námi. V Hlavenečku proběhly dva 
plně obsazené turnusy táborů. Sešla se 
bezva parta dětí a tábor plný her a sou-
těží utekl jako voda. 

Vzkaz pro malé táborníky
„Moc se nám s Vámi líbilo a doufáme, že 
Vám s námi bylo taky fajn. Rády jsme Vás 
děti poznaly, byly jste skvělá parta! Snad 
Vám něco z toho, co jsme si říkali, uvízlo 
v hlavičkách a bude se Vám někdy hodit. 
Těm, kteří v září poprvé, nebo podruhé 
zasednou do školních lavic, přejeme 
úspěšný start (ať sbíráte samé jedničky, 
baví Vás učení a najdete nové kamará-
dy). Pokud to půjde, sejdeme se s Vámi 
rády zase za rok o velkých prázdninách.“

Hlaveneček v novém, již 
2. školním roce 2014/2015
Nový školkový rok jsme zahájili v plném 
obsazení. Jsme moc rádi, že 8 dětí ve 
školce je místních Hlaveneckých, ostatní 
děti jsou z okolních obcí (např. Koněto-
py, Lhota, Dolní Slivno, Dřísy, Krpy). 

Každý měsíc má konkrétně zaměřená té-
mata, se kterými pracujeme ve výtvarné, 
jazykové i hudební výchově. Nově jsme 
týdenní program obohatili o hodinu ke-
ramické dílničky, hravou angličtinu, logo-
pedická cvičení a dvě hodiny určené vý-
hradně pro předškolní výchovu. Našim 
cílem je program plný aktivit, který je 
poutavý pro děti a přispívá k všestranné-
mu rozvoji dětí.

Veronika Matulová

Hlavenecký SEMAFOR
Řízení motorových vozidel se v  sílícím provozu stává čím dál tím více ná-
ročnější činností. Většina zvýšených nároků a plná zodpovědnost je přitom 
kladena právě na řidiče. Naučíme-li se v dnešním provozu správně pohybo-
vat 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.

 

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

 
Přeprava dítěte v autě - použití dětské autosedačky.  Vytvoření průjezdného pruhu v koloně stojících vozidel 

Dopravní informace jsou pro každého řidiče tím nejcennějším, co mohou na silnicích potře-

bovat. Avšak po absolvování autoškoly dříve nebo později začne působit „proces zapomíná-

ní“ a prostě některé získané vědomosti většinou zapomeneme. Proto není od věci, si některé 

důležité pasáže zákona č. 361/2000 Sb. znovu připomínat.

Asi každý ví, co má dělat, když zaslechne zvláštní zvukové výstražné znamení nebo zahlédne 

„modrý maják“, což jsou označení vozidel s právem přednostní jízdy, tedy nejčastěji hasičů, 

policistů anebo záchranky.

Takovým vozidlům (i vozidlům, která je doprovázejí) musí řidič podle § 41 odstavce 7 zákona 

č.  361/2000 Sb., o  silničním provozu umožnit bezpečný a  plynulý průjezd, a  jestliže je to 

nutné, i zastavit vozidlo na takovém místě, aby vozidlům s právem přednostní jízdy 

nepřekáželo. Odstavec 9 pak dodává, že svítí-li zvláštní výstražné světlo modré barvy na 

stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností snížit rychlost jízdy a popřípa-

dě i zastavit vozidlo. To všechno zvládáme prakticky všichni.

Zákonná úprava, zákon č. 361/2000 Sb, § 41 odst. 8

Zní následovně: Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích 

v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedou-

cích vozidel povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný 

jízdní pruh široký nejméně 3,0 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; 

je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup 

řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích.

Převedeno do jazyka českého 

tam, kde jsou dva jízdní pruhy (dálnice, rych-

lostní komunikace, městské okruhy), platí, že 

řidič vozidla v  pravém jízdním pruhu zastaví 

u  pravé krajnice a  řidič vozidla v  levém pru-

hu u levé krajnice. V případě tří pruhů zastaví 

řidiči v levém a prostředním pruhu co nejvíce 

vlevo a řidiči z pravého pruhu vpravo. 

Řidiči jedoucí v  krajních jízdních pruzích 

v  jednom směru jízdy mohou při vytváření 

průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici 

nebo na střední dělící pás. Řidičům ostatních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel 

s právem přednostní jízdy a jízda v tomto pruhu zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka 

pozemní komunikace a vozidla technické pomoci.

Nejde o nijak nelogické opatření. Právě prodírání kolonou stojících vozidel, která průjezd-

ný pruh nevytvořila, bere policistům, zdravotníkům či hasičům nejvíce času a  odkládá 

o zbytečné desítky vteřin či o minuty začátek jejich zásahu. O desítky vteřin či o minuty, 

které často rozhodují o lidském životě.

Praxe je na našich silnicích bohužel úplně jiná

Určitě každý z nás nejednou viděl „chytráka“, který se snaží tuto mezeru vypočítavě využít 

ve svůj prospěch. Takový řidič si bohužel neuvědomuje, že svým neuváženým chováním 

brání plynulému projetí vozidel s právem předností v jízdě a v okamžiku, že by chtěl pro-

jetí takových vozidel nakonec umožnit, už nemá místo, kam by se mohl případně natlačit.

Na druhé straně neukázněných řidičů jsou ti, kteří za žádnou cenu nikomu neumožní bez-

pečné boční projetí vozidla a to buď z neochoty, nebo z neznalosti zákona. Výjimkou není 

hlasitá hudba ve vozidle a následně opožděná reakce na přijíždějící vozidla se zapnutým 

zvláštním zvukovým výstražným znamením nebo zvláštním výstražným světlem modré 

barvy. 

I řidiči vozidel s právem přednostní jízdy mají své povinnosti

Jejich cílem není agresivní bezohledná jízda, a třebaže houkající auta jezdí a musí jezdit 

rychle, nesmí ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.

Je dobré mít na paměti, že prodírající se sanitka může spěchat třeba i za Vašimi blízkými.

V příštím vydání se budeme zabývat problematikou najíždění na dálnici. Šťastnou cestu a bezpečný návrat domů, přeje Jaroslav Čurda.
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Př íspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz

NOVÍ HLAVENEČÁČCI
4. června 2014 se narodila 

Barborka Kopáčová

26. července 2014 se narodil 
Tobiáš Šimek

Přejeme do života 
hodně zdraví a radosti

S P O R T
NOHEJBAL

Téměř na konci nohejbalové sezóny 2014 si mužstvo „A“ vede ve-
lice dobře. V tabulce zatím zakotvilo na třetím místě pouze bod 
za druhým Vavřincem. Tabulku bez jediné prohry vede TJ Loko-
motiva Nymburk. Družstvo „B“ si na začátku září drží šesté místo 
z osmi. 

Žáci Hlavenec 
V  polovině prázdnin uspořádali nohejbalisté pro své žáky oblí-
bený turnaj Malý, velký MUŽ. Žáci si vylosovali „svého“ Velkého 
muže (chlapy z A nebo B družstva) a pustili se do utkání. Celkem 
tak mezi sebou soupeřilo šest družstev. A protože se naši žáci již 
hodně zlepšili, byly boje opravdu vyrovnané. Kluci si den naplno 
sportovně užili a domů odcházeli vyčerpaní, ale snad i spokojení. 
Nemalé poděkování patří také velkým MUŽům, kteří se turnaje 
zúčastnili s chutí a připravili tak malým klukům krásný prázdni-
nový den.

Pořadí: 1. Pája Svačina, Jirka Vrtiška ml.
 2. Juráš Štěpař, Michal Vrtiška
 3. Tomáš Hubinka, Pavel Šnajdr
 4. Michal Čížek, Ondra Solčianský
 5. Tadeáš Hubinka, Mirek Čížek
 6. Martin Skypala, Luděk Kvapil st.

Žákovská SOUTĚŽ – Naši žáci zatím bodují na krásném třetím 
místě (z osmi družstev), před nimi je o dva body TJ Slavoj Český 
Brod a o šest bodů nohejbalová stálice a legenda SK Šacung. Žáky 
čeká tuto sezónu ještě turnaj dvojic ve Vrdech a turnaj jednotlivců 
v Českém Brodě. Držíme palce!

CYKLISTIKA

Houštecký cyklomaraton
I v letošním roce se již tradičního cyklistického závodu zúčastnili 
všem hlaveneckým známé tváře. A nikoho již asi nepřekvapí, když 
prozradíme, že to byla téměř celá rodina Kvapilů. Luděk Kvapil ml. 
letos skvěle zabodoval. Na trase dlouhé 60km si ve své kategorii 
– MUŽI do 40let dojel pro vítězství, a to i přesto, že mu na záda 
dýchal olympijský vítěz ve veslování Ondřej Synek, který na Luď-
ka ztratil 2 vteřiny. Luďka na závod doprovodila i manželka Ma-
ruška a jen tak cvičně si zajela trasu 26km. Zvládla ji za hodinku 
a pět minut. Úctyhodné! Nejmladším účastníkem z rodu Kvapilů 
byl jedenáctiletý Martin Skypala, který si se svým dědou Luďkem 
Kvapilem st. zajel také trasu 26 km. Dědečka předhonil o sedm 
setin vteřiny a trasu zvládl za jednu hodinu a dvacet pět minut. 
Skvělé, jen tak dál Martine! 

VESLOVÁNÍ
Hlavenec má mistra republiky ve veslování. Je jím dvanáctiletý 
Jakub Nováček. Titul získal v  tomto roce dokonce dvakrát a  to 
v párové čtyřce a ve dvojskifu. Je také dvojnásobný vítěz Roud-
nického sprintu a  čtyřnásobný vítěz Litoměřické regaty. Jakub 
trénuje ve veslařském klubu Kondor Brandýs n. L. stejně jako 
olympijský vítěz Ondřej Synek. Nu, zřejmě dobrý oddíl. Moc gra-
tulujeme, Kubo!
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JJiirrkkoouu  LLeehheejjččkkeemm  
MMoonnggoollsskkoo  --  ppřřeess  hhoorryy  kk  jjuurrttáámm,,  

kkooččoovvnnííkkůůmm  aa  ppřříírroodděě  
Beseda a promítání o měsíční výpravě do země 
Čingischánových potomků, kde jste blízko obloze, 
usměvavým lidem, horám i široširým stepím. 
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HHoossttiinneecc  UU  JJeelleennaa  HHllaavveenneecc  
 

… budeme žíznit při přechodu třítisícových hor,  nebudeme žíznit při návštěvě typické mongolské svatby, zúčastníme 
se buddhistické motlitby v nádherných lámaistických chrámech a samozřejmě nebude chybět exkurze do života 

kočovníků přímo u nich doma – v jurtě… 

Výtěžek akce bude použit na obnovu rybníku Hulán 

KALENDÁŘ  AKCÍ ZÁŘ Í  – PROSINEC 2014 V HLAVENCI
ZÁŘÍ
sobota 13.9.  Oslava 125. výročí založení SDH Hlavenec

ŘÍJEN
čtvrtek 2.10. v 19.00 Předvolební guláš v hostinci U Jelena
pátek 10.10. 14.00–22.00 Volby do obecního zastupitelstva
sobota 11.10. 8.00–14.00 Volby do obecního zastupitelstva
pátek 10.10. v 19.30 Cestovatelský Hlavenec s Jirkou Lehejčkem o Mongolsku
sobota 11.10. v   9.00  Sběr elektroodpadu – zajišťuje SK Nohejbal Hlavenec, 

tel.: 603 242 804
sobota 25.10.   Velkoobjemový odpad (kontejnery na dvoře u Smotlachů)
—  Babetta cup – termín bude určen později

LISTOPAD
sobota 15.11. ve 20.00  Posvícenská zábava a pečené kachničky v hostinci 

U Jelena

PROSINEC
pátek 5.12. v 18.30 Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
sobota 6.12. ve 14.00 Mikulášská zábava pro děti


