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Vážení spoluobčané,

😊

čím jsem starší, tím více se mi zdá, že čas ubíhá rychleji,
než náš hlavenecký jelen
. Nedávno byly Vánoce, Nový
rok, pak přišlo trochu sněhu a mrazu, a už zase Velikonoce
a aprílové počasí. A ani se nestačíme rozkoukat a budou tady
prázdniny. Máte to také tak?
Všichni společně prožíváme těžké období, ale obyčejný
život se zpomalit ani zastavit nedá. Nechci se zabývat situací,
ve které již druhým rokem žijeme, nechci ani použít pro
mě to již ošklivé slovo, které neustále slyšíme v rádiu, či
v televizi. Chtěla bych své myšlenky obrátit do budoucnosti
a věřit, že děti budou chodit normálně do školy a dospělí
do práce, že si s radostí podáme ruku, nebo se přátelsky
políbíme. Že si vyjedeme společně na výlet nebo do divadla,
že se bez obav sejdeme v hospodě. Těším se na vše, co bylo
normální a čeho jsme si možná ani nevážili.
Tento rok je výjimečný i něčím jiným, je to právě 30 let,
co se Hlavenec odtrhl od obce Kostelní Hlavno a co si začal
psát svoji samostatnou historii. Díky naší paní kronikářce
Z. Zimové si snad za třicet let potomci v kronice přečtou,
jak se nám žilo. V tomto roce si připomínáme ještě jedno
výročí, uběhlo již 635 let od první zmínky o obci Hlavenec.
Tak přátelé, za pět let je třeba uskutečnit pořádnou oslavu!
Život v obci se zastavit nedá, stále je potřeba řešit úkoly,
které bez klepání přicházejí. Všichni už jistě víte, že nás
v tomto roce čeká několik velkých projektů. V těchto dnech
začala již dlouho avizovaná stavba chodníku, financovaná
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ze Státního fondu dopravní infrastruktury a také generální
oprava obchodu, která je podpořena z Operačního programu
životní prostředí. Obě tyto stavby jistě pozvednou vzhled
naší obce.
Dalším projektem, který chystáme, je restaurování lovec
kého pomníku Karla VI. Obec na projekt získala téměř půl
milionu Kč z Programu rozvoje venkova díky Místní akční
skupině Vyhlídky. Ani byste možná nevěřili, ale poslední
oprava této významné kulturní památky proběhla v letech
2009-2010. Tak to utíká.
Většina z nás se s ohledem na složitost doby potýkala
se špatným internetovým připojením, proto se obec začala
zabývat i touto výzvou. Nyní se zpracovává komplexní projekt
na umístění optického vlákna po celé obci. Záměr by se mohl
realizovat postupně v průběhu příštích let. V letošním roce
bude optické vlákno přivedeno do středu obce a signál bude
rozveden po stávajícím metalickém kabelu. Což alespoň
částečně příjem internetu vylepší.
Dále se připravuje značení a zokruhování cest mezi obcemi
Dobrovolného svazku obcí Cecemínsko. Rádi bychom do
tohoto projektu zapojili naši novou tůň, která má již dnes
mnoho návštěvníků.
Plánů máme ještě spoustu. Ale dnes už dost, musím si
také něco ponechat pro příští Občasník.
Milí občané, buďte hlavně zdrávi. Těším se na setkání
s Vámi všemi.
Vaše starostka
Jarmila Smotlachová

Vizualizace nové prodejny
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Velikonoce
v Hlavenci tak
trochu jinak
Před Velikonocemi vyhlásily naše
hasičky soutěž o nejhezčí vajíčko
a výzdobu obecní kapličky. Během
pár dnů se objevila pěkná velikonoční výzdoba na oknech, dveřích
a dvorcích či předzahrádkách hlaveneckých domů. I kaplička byla hezky
ozdobená. Fotopříspěvky účastníků
soutěže byly zveřejněny na FB Hasiči Hlavenec. Výherci soutěže – dřevění zajíčci na předzahrádce – Terezka,
Barunka a Adélka Matulovy, Jirka a Kuba Pošikovi; soutěžní vajíčko – Eliška
Šnýdlová a Věra Sedláčková, výzdoba oken Maruška a Dominika Lukšíkovy.

Hlavenec slaví 635 let

aneb Co se píše v novodobé obecní kronice
Doba covidová zastavila společenský život nás všech. Čas ale běží velmi rychle,
a tak v letošním roce slaví Hlavenec 635 let od první písemné zmínky o naší
obci, a my můžeme vzpomínat. Uplynulo pět let od velkolepé oslavy 630 let
Hlavence. Rok 2016 byl tedy rokem velké slávy. Červnové oslavy byly zahájeny
v hostinci U Jelena vernisáží výstavy fotografií „Hlavenec v proměnách času“.
Fotografie mapovaly historii jednotlivých čísel popisných a jejich obyvatel v minulosti i současnosti. Obec vydala fotoknihu Hlavenec – minulost a současnost,
kterou si můžete zapůjčit v obecní knihovně. Do Hlavence se sjeli rodáci a další
hosté z širokého okolí, a tak se setkalo stáří s mládím. Po mnoha letech se setkali přátelé z dětství, spolužáci ze školy a bývalí sousedé. Po oficiálním přivítání
všech hostů předala starostka obce Ing. Jarmila Smotlachová všem přítomným
účastníkům pamětní listy a drobné upomínkové předměty. Milé setkání bylo
zpestřeno příjemným pěveckým vystoupením dětského souboru Hlavenecké
zvonečky a Moniky Blahnové. Promítání filmů o historii obce a místního hasičského sboru a časosběrný dokument z let 2015–2016 dojalo nejen starší rodáky.
V sobotním odpoledni a večeru si každá věková kategorie pro sebe našla na
hasičském hřišti vhodný program. Pro děti bylo určeno představení Divadélka
Kůzle, v podvečer nejen starší pamětníky, ale i mladé potěšila kapela Přívoranka
s kapelníkem Milošem Valentou a Josef Zíma svými písničkami a vtipným vyprávěním. Večerní program si užili všichni účastníci mladších i starších ročníků. V Hlavenci poprvé vystoupila hudební skupina Artmosphere se svým minikoncertem. A protože Hlavenec má ve svém znaku jelena, bylo jasné, že zlatým
hřebem večerního programu musí být vystoupení hudební skupiny Jelen, které
nadchlo všechny účastníky koncertu.
Tato dvoudenní akce, která si vyžádala náročnou přípravu, organizaci a dlouhodobou práci členů obecního zastupitelstva a velkého počtu dobrovolníků, se
konala zcela bez finanční podpory Středočeského kraje.
Píšeme rok 2021 a nikdo neví, jak se bude vyvíjet covidová situace v letošním
létě a na podzim. Můžeme však plánovat akce pro další roky. Dalších pět let
uteče jako voda. Zkusme se zamyslet, čím bychom mohli oslavit 640. výročí
Hlavence v roce 2026. Napište nám vaše tipy, nápady…
Zdena Zimová
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Breviář „Půjde to“ aneb
něco pro povzbuzení
s podtitulkem „Breviář
šťastného člověka“
Začnu tak, jak začínají pohádky.
Kdysi dávno … . Z dnešního hlediska to je kdysi dávno, ale bylo to
před druhou světovou válkou. Byl
jeden člověk, který chtěl v nelehké,
neradostné době, kdy se již k válce
schylovalo, povzbudit své spolupracovníky, a tak každému z nich
věnoval malinkou knížečku. Malou
knížku od J. Solara, kterého napadlo sesbírat různé moudrosti týkající se z velké části optimistického
přístupu k různým trablům, které
člověka dnes a denně potkávají.
K mé velké radosti byl i jedním
z obdarovaných můj tatínek. Mně
a bratrovi, coby malým dětem z ní
předčítal vždy v souvislosti s nějakými našimi neúspěchy, či trably.
Vždy se v ní našlo něco, co se v dané
chvíli šiklo. Mne tato knížečka provází celý život. Vždy mne nějaká
příslušná moudrost tzv. nakopne
a jde se dál. Obzvláště jednu takovou říkanku jsem si moc oblíbila.
Podělím se s Vámi o ni. Snad
v ní naleznete taky trochu optimizmu v dnešní koronavirové době.
Aňa Ludvíková
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Venkovní učebna pro děti
V bažantnici nedaleko památného kamene vyrostl přes zimu dřevěný přístřešek ve tvaru velkého krmelce. Přístřešek je primárně určen
pro děti z hlavenecké mateřské školky jako venkovní učebna, ale zve
k sobě kohokoli, kdo si potřebuje odpočinout, pokochat se západem
slunce nebo si jen zahrát stolní hru… Jakmile to počasí dovolí, dostane ještě přístřešek finální nátěr stolu, lavic i celé konstrukce a také
nátěr stříšky. Stavbička stojí na začátku remízku, který je takovou mikrodivočinou, která bude součástí budoucí naučné stezky, jež vytvoří
vycházkový okruh kolem nové hlavenecké tůňe.

Z A L E S Ň OVÁ N Í
aneb Tak trošku na blízku byli jsme si
i toto jaro v hlaveneckém lesíku
Když jsem se začátkem roku s Vláďou
Blechou domlouvala, jestli nám opět
přidělí nějakou mýtinku v lesích hlave
neckého katastru, abychom mohli s na
šimi přáteli, milovníky přírody a setká
vání v ní, přispět svou troškou do mlý
na, skropit krůpějemi potu hlaveneckou
prsť a vysadit pro naše vnoučátka kus
lesa, mile mě překvapilo, jakou v nás má
důvěru. „Budete sázet 2500 dubů, An
dreo,“ povídá Vláďa. „No, tak jo“, poví
dám já. „A sakra“, myslím si (potichu).
Je to výzva, předloni jsme v Jeseníkách
nasázeli 600 stromků, loni v Hlavenci
1500 a letos?
Den před výsadbou mi nakonec Vláďa
na mýtině, vzniklé po odtěžení kůrov
cem napadených smrků, ukazuje svazky
s 2500 buky (musí se zasadit přednost
ně, protože brzy raší). Zahrnuji k nim 20
jedliček, které jsme vydloubli vedle jed
ličkové hlavenecké školičky. („Stejně to
přesazení nepřežijou“, vrčí Vláďa. Jsem
ale ráda, že mi vyhověl a zastavili jsme

se pro ně, za pokus to stojí). „Co když to
nestihnem nasázet,“ povídám (je to vždy
taková sázka do loterie, jestli přijdou lidi
nebo nepřijdou). „Tak máš problém,“
Vláďa na to. A že má tady na práci pět
Moldavců a ti teď musí dělat něco jiného.

Ale rychle mě uklidnil. Že prý, když si
chce v lese někdo vydělat, zasadí 800 sa
zenic denně. Že lesní muži jedou prostě
jiný bomby, předvedl Vladimír během
instruktáže výsadby, kdy jen tak mimo
chodem a rychlostí mechanika stáje Fe
rrari vyměnil právě píchlou pneumatiku
na svém teréňáku… No, tak jo, my to
zvládnem´… Přemýšlím, proč naše lesy
musí sázet Moldavci.
…a tak jsme poslední sobotu v měsíci
březnu opět vysadili společně kus hlave
neckého lesa. Z důvodů dnešní neveselé
situace, kdy není přáno setkání více lidí
na jednom místě, jsme volili delší časový
rozptyl možnosti sázení. Trošku jsme se
obávali i přiděleného množství stromků
a trošku i nepřízně počasí, které dobro
volníky často odradí. O to větším pře
kvapením bylo, jak dobře sázení šlo. Tvr
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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dé jádro milovníků přírody nezklamalo
a již během dopoledne stihlo prvních 38
dobrovolníků s úsměvem na tváři nasá
zet 2200 buků a 20 guerilla jedliček (to
jako jedliček na tajňáka) a bylo hotovo,
více se na mýtinu stromečků nevešlo.
Bylo nám všem opravdu líto, když jsme
už v poledne po práci odpočívali, ládo
vali se hovězí polévkou a všelijakými
napečenými dobrotami a lesem se k nám
blížili další nadšenci, kteří zvolili, dle pů
vodní nabídky na informačním letáku,
možnost odpolední výsadby, a my už
měli vše nasázeno. Příští rok budeme sá
zet jen od rána, i kdyby covidový trakaře
z nebe padaly, tak aby si stihl zasadit pár
stromečků každý. Při práci v lese je krás
ně, je tam taková úplně jiná atmosféra.
Taková uklidňující, že je vše v pořádku
a pokud ne, tak to dobře dopadne…
Je skvělé, že i v této prapodivné době lidé
nezapomínají a neodsouvají péči o pří
rodu. Že sázejí stromy, pečují o ně a uvě
domují si, jak jsou pro nás důležité.
Za Zelené srdce všem děkují Markéta,
Nora, Gábina a Ája.
P.S. Děkujeme velice obecnímu úřadu,
který pro tuto akci zajistil u pana hos
podského hovězí polévku

😊

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA
S JAREM OPĚT OTEVŘENA
Od 1. dubna se opět otevřela brána obecní kompostárny. Stejně jako v uplynulých letech lze i letos
biologický odpad z údržby zahrádek odvážet v daných hodinách do areálu firmy A.STRA. Důrazně
připomínáme všem, že tento druh odpadu (tráva,
zbytky rostlin, větve apod.) nepatří do nádob na
komunální odpad. Pokud svozová firma AVE CZ takovýto odpad najde, popelnici Vám nevyveze. Proto Vás žádáme, kompostujte na vlastním pozemku, nebo využijte služeb komunitní kompostárny.
Otevírací doba duben – říjen:
pondělí 16:00–18:00
denně 7:00–7:30
nebo po telefonické domluvě:
Andrea Vrtišková tel. 603 242 804
Eva Nohejlová
tel. 728 823 271
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Výsadba ovocných stromků
Na velikonoční Bílou sobotu jsme se sešli v sadu pod
školou – Na Přívůrku – ve 13 hodin hned po té, co
vesnicí po dvou letech opět prošli hlavenečtí řehtáči.
Tentokrát na nás čekalo 26 ovocných stromečků. Tak-

až po slunečné okamžiky. A tak jsme v této neveselé
době, která přinesla smutek do mnoha rodin na světě,
nevyjímaje ani hlavenecké, zasadili jablůňky, třešně,
hrušně, višně ale i meruňky. Teď ještě pár let pořádně
zalévat a chránit před mlsnými srnkami a můžeme se
všichni, co půjdeme okolo, těšit ze sladkých plodů.
Každý sázený strom zlepšuje minulost, okrašluje přítomnost a obohacuje budoucnost (Stromové a květinové slavnosti, Svaz českých spolků okrašlovacích 1908).
Tuto akci finančně podpořilo Honební společenstvo
Hubertus a obec Hlavenec, materiálně firma Jirky Štěpaře, bagrem Jirka Vrtiška a svou prací 32 dobrovolníků. Moc díky

😊

že lahůdka. Akci svou prací přišlo podpořit 32 přírodomilců, dospělých i dětí. Práce šla skvěle. Jámy jsme
měli již bagrem předkopané, stromky kotvili třemi
kůly, ke kořenům jako vždy přidali tabletové hnojivo
Silvamix i půdní kondicionér Terracotem, utvořili zálivkovou mísu, důkladně zalili, a kmínky opatřili chráničkou proti okusu. Celou dobu nás provázelo ukázkové aprílové počasí od sněhové přeháňky, svěžího vichru

Pozvánka
do Staré Boleslavi
V ambitech baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve
Staré Boleslavi je až do 30. května 2021 umístěna
putovní výstava s názvem Kněžna svatá Ludmila.
Před 1100 lety byla tato česká patronka, babička
svatého Václava, zavražděna na příkaz své snachy
kněžny Drahomíry. Výstava mapuje život a odkaz
svaté Ludmily. Co a kde jsou ambity? Je to klenutá
chodba s nádvořím v těsné blízkosti baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Ambity byly vybudovány
v letech 1728–1731 a sloužily jako přístřeší pro
poutníky, k poutním mším a modlitbám. V roce
2020 byla zahájena rekonstrukce chodby a nádvoří, byla instalována pítka. Nástropní fresky,
které znázorňují výjevy ze života Panny Marie,
byly restaurovány. Vznikl krásný prostor i pro pořádání výstav a koncertů.
Ambity jsou pro veřejnost otevřeny každý den
od 10.00 do 17.00.

Za Zelené srdce děkují
Markéta, Nora, Gábina, Dáša a Ája

SĆÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021

Sečtěte se bezpečně prostřednictvím internetu. Elektronický
sčítací formulář můžete vyplnit přes web nebo v mobilní
aplikaci, a to nejen za sebe, ale i za celou domácnost. Kdo se
sečte online, nemusí vyplňovat listinný formulář.
Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021
Vyplnění listinného formuláře 17. 4. – 11. 5. 2021
Pokud nenaleznete listinný formulář ve své poštovní schránce,
můžete si ho vyzvednout na poště v Brandýse nad Labem
nebo ve Staré Boleslavi. Zájemci o pomoc s vyplněním
sčítacího formuláře se mohou obrátit na obecní úřad.

Rozstřílené sklo
V lese na „Dolejšku“ asi tak 50 m pěšinou od kontejnerů
byla roztřískaná okenní tabule. Někdo ji do lesa přinesl,
opřel o strom a rozbil, rozstřílel, prostě rozflákal. A nechal
ležet. Střepy rozlítané do mechu v okruhu dvou metrů…
Nedaleko u kmenu spadlé borovice prázdné petky, plechovky od energy nápojů, vajgly, prostě svinec. Indicie
vedou k hlaveneckým mládežníkům. Máte-li někdo podezření, že se ve vaší blízkosti pohybuje vejrostek inklinující
k zábavě tohoto druhu, neváhejte a vysvětlete mu, že tohle
se prostě nedělá. Neházejte flintu do žita, nikdy není pozdě
nevědomému vysvětlit, co se patří… Andrea Vrtišková
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SKÁ ŠKOLA, HLAVENEC
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Projektová příprava mateřské školy je v plném proudu
Na veřejném jednání obecního zastupitelstva v prosinci 2020, které se konalo v sále hostince U Jelena, jsme informovali
o přípravě projektové dokumentace na výstavbu nové jednotřídní mateřské školy. Dnes vás jen v krátkosti necháváme
nahlédnout do prvních výkresů z architektonické studie. Je zajímavé vidět, jak se pod rukama architektů pomalu rodí
krásná stavba na slunném místě uprostřed ovocného sadu. Snad celý záměr dovedeme do zdárného konce a naše děti
budou vyrůstat v příjemném prostředí vesnické školky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA, HLAVENEC

Výkres

D

C
Dopravní situace
v obci
GSPublisherVersion 0.12.100.100

Výkres

V poslední době sílí přetrvávající stížnosti občanů bydlících
v ulici ve směru k pomníku Karla VI. na rychlou jízdu projíž
dějících vozidel. Již v minulosti se někteří z vás k tomuto pro
blému vyjadřovali na veřejných jednání zastupitelstva s tím,
že by bylo vhodné problém vyřešit např. osazením zpomalo
vacího prahu případně nějakých retardérů. Tyto návrhy jsem
následně konzultoval na příslušném odboru dopravy MÚ ve
Staré Boleslavi a vzhledem k tomu, že předmětná komunika
ce je ve vlastnictví obce, nebyl by problém souhlas k povolení
takové stavby dostat.
Odvrácenou stránkou věci před konečným rozhodnu
tím však je, jaký práh instalovat, neboť jsou vyráběny různé
druhy pro konkrétní rychlosti 10, 20 a 40 km/h, dále „kam
s ním“, komu to dáme před okna, tak ten s pravděpodobností
rovnající se jistotě bude nadávat, že mu přejezdy vozidel způ
sobují hluk. Co zimní odklízení sněhu – pluh bude práh vy
trhávat ze silnice a dále zcela pomíjím ekonomické hledisko,
neboť takový práh musí být odborně instalován, a ze zákona
z každého směru jízdy doplněn jednou výstražnou a jednou
informativní svislou dopravní značkou „zpomalovací práh“
A 7b a IP 2.
Ve vztahu k bezpečnosti občanů a zejména dětí, pohybu
jících se po uvedené komunikaci, pak peníze na uvažovanou
dopravní stavbu nemají absolutně žádný vliv. Na tom byla,
je a bude jednoznačná shoda celého zastupitelstva. Důleži
tá je smysluplnost takového řešení. Jedno české přísloví říká:
„Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.“ a takovému nej
spíš žádný retardér překážkou nikdy nebude, neboť po jeho
překonání poletí znovu, i když dobře ví, že v ulici máme sídlo
školky a možná tam vodí i své děti.
Nevím, v uvedené lokalitě nebydlím a nemám přehled ani
konkrétní informace o tom, kdo zde jezdí bezohledně rych
le. Pokud se tak děje, tak si myslím, že to bude někdo z nás,
a není nic jednoduššího, než takového řidiče oslovit se slovy:
„Sousede/Sousedko, prosím…“ Možná takováto domluva

bude mít větší efekt než budování nějakých zákeřných retar
dérů.
Vzhledem k tomu, že se jedná o opakující stížnosti, obec
požádala o souhlas k umístění příslušného dopravního zna
čení na začátek ulice v místech požární nádrže. Můj názor je
ten (nemusí být správný), že žádná značka to však nevyřeší.
Další problém s dopravou v Hlavenci začal rekonstrukcí
a následnou uzavírkou ulice Mělnická ve Staré Boleslavi. Je
to silnice II/331 směrem na Borek a dále Kostelec n/L. Tato
uzávěra bude probíhat po etapách a je plánovaná na dva roky.
Jistě jste již zaznamenali zvýšený provoz v obci a také zru
šení autobusové linky 670 nahrazené linkou 669, která vede
po trase Stará Boleslav, Hlavenec, Kostelní Hlavno, Sudovo
Hlavno, Konětopy, Dřísy, Lhota, Borek.
Tato uzávěra Mělnické naši obec postihne do té doby, než
dojde ke kompletní rekonstrukci a opětovnému otevření kři
žovatky na Lhotu, odhad je 1 rok. Jistě si dovedeme předsta
vit, jak silný bude provoz v obci v letních měsících, když bu
dou v plném provozu koupaliště Lhota a Konětopy. Objízdná
trasa povede právě přes Hlavenec, jiná cesta bohužel není.
Do této situace od poloviny dubna začíná finální oprava
našeho obchodu a konečně rekonstrukce chodníku od kap
ličky – etapa III. Ukončení všech prací v Hlavenci očekáváme
do konce července tohoto roku.
Co se týče uzavření obchodu, od středy 14. dubna bude
od 07.00 do 18.00 hodin včetně pondělí otevřen náhradní ob
chod v restauraci U Jelena v prostoru baru. Dle sdělení pana
hostinského bude zajištěn sortiment základního zboží: peči
vo, mléko, sýry, maso a uzenina, nápoje, točená zmrzlina.
Hlavenec v podobě letní dopravy čeká velká zatěžkávací
zkouška a nyní se ukazuje, jak je důležité mít dobudované po
hodlné, a hlavně bezpečné, chodníky. Nám všem nezbývá, než
být při pohybu obcí opatrní, trpěliví a navzájem ohleduplní.
Hezké dny všem přeje
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Jaroslav Čurda

HLAVENECKÝ OBČASNÍK

Dětská skupina Hlaveneček
Ve dnech 3. až 7. května 2021 bude probíhat zápis dětí do
dětské skupiny na školní rok 2021/2022. Nadále platí, že přednostně jsou přijímány děti s trvalým bydlištěm v obci Hlavenec.
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách
společně s dokumenty, které je potřeba doložit pro přijetí dítěte do dětské skupiny.
Zanedlouho nás čekají letní prázdniny a s nimi i pestrý program, který pro děti připravujeme. Dětská skupina nabízí nepřetržitý prázdninový provoz a nově mohou dětskou skupinu
začít navštěvovat také děti, které budou přijaty při květnovém
zápise nebo děti, které navštěvují jinou školku, ale léto by si
chtěly užít v Hlavenci.
Těšíme se na vás a doufáme, že léto už si užijeme bez obav, ve
zdraví, a hlavně společně

😊

POŽÁRNÍ NÁDRŽ (KAL)
Hlavenecká požární nádrž byla nově rekonstruována v roce 1974. Je zásobárnou vody, která
by byla použita při případném požáru v obci.
V listopadu to budou čtyři roky, kdy voda
z naší nádrže byla maximálně využita při požáru motorestu U Čtyřech kamenů. Naši hasiči
pomáhali devět hodin napouštěním vody z požární nádrže do zásahových vozů profesionálních i dobrovolných hasičů.
Během letošního ledna však voda začala z nádrže mizet, protože ochranná fólie byla na několika místech protržena. Viník či viníci zřejmě
zkoušeli sílu ledu házením kamenů do nádrže.
Kromě kamenů použili i betonovou tvárnici.
V sobotu 12. 4. se sešla parta hasičů a nádrž
vyčistila, poškozená fólie byla znovu opravena.
Milí rodiče, prosím vysvětlete svým dětem důležitost této hasičské nádrže, a že je nutné, aby
se do ní nic neházelo. Děkuji za pochopení.

Zdena Zimová

Vzpomínka na zimu v Hlavenci 2021



Veronika Matulová, www.hlavenecek.cz

DŮLEŽITÉ ZPRÁVY
PRO OBČANY
Již několik let mohou občané
naší obce bezplatně získávat důležité informace prostřednictvím
tzv. Infokanálu. Jedná se o zasílání krátkých textových zpráv do
mobilních telefonů. Pokud jste
se ještě do tohoto systému nezaregistrovali a máte o tuto službu
zájem, stačí jen nahlásit své telefonní číslo v kanceláři obecního úřadu (lze též i telefonicky)
a tato služba Vám bude téměř
okamžitě zpřístupněna. Obecní úřad rozesílá občanům různé
informace, pozvánky a upozornění na mnoho aktivit v rámci
celé obce. V současné době jsou
zprávy zasílány na 192 telefonních čísel.

NÁHRADNÍ
OBCHOD POTRAVIN
V HOSTINCI U JELENA
Díky ochotě
a podnikavosti všech
pracovníků hostince
U Jelena byla otevřena
náhradní prodejna
základních potravin,
která bude v provozu
po celou dobu
rekonstrukce budovy
hlaveneckého obchodu.
Možnost nakoupit
čerstvé pečivo, uzeniny,
mléčné výrobky i další
produkty máme
každý den 7–18 hod.,
v sobotu a v neděli
8–18 hod. Děkujeme
za vstřícnost.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dlouho připravované a často odsouvané
Vítání hlaveneckých občánků proběhne trochu
netradičně, ale jistě s radostí a láskou k dětem,
v neděli 16. 5. 2021 v 15 hod. na zahradě
bývalé obecní školy. Prosíme, zadejte si termín
do svých kalendářů.
Rodiče a děti budou pozváni dopisem.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
NAŠICH BLÍZKÝCH
6. 1. 2021 • Marie Blahnová
1. 3. 2021 • Nataša Zatloukalová
8. 4. 2021 • Ladislav Šedivý
9. 4. 2021 • Václav Svačina
9. 5. 2021 • Ladislav Franc
15. 5. 2021 • Miluše Svobodová

Vážení a milí spoluobčané, k Vašim narozeninám
přejeme pevné zdraví, klid a spokojenost. A také
spoustu dalších let prožitých v naší obci.

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