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ROČNÍK 15

Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v novém roce 2019 při čtení prvního čísla patnáctého ročníku Hlaveneckého občasníku. Je to až
neskutečné, že náš místní zpravodaj v letošním roce slaví 15 let od svého prvního vydání. Za ta léta se změnil a snad
již trochu vyspěl. Někdy je ze strany Vás čtenářů kritizovaný, jindy je chválený, že přináší důležité aktuální informace
o životě v Hlavenci. Tak to však v životě chodí, nelze se zavděčit všem. U zrodu vydávání hlaveneckého zpravodaje stálo
obecní zastupitelstvo a několik dalších dopisovatelů, kterým bych dnes ráda poděkovala za jejich obětavou práci.
Velký dík patří Tomáši Brejchovi, který každý článek a příspěvek graficky zpracuje a upraví do podoby určené
k tisku. Tomáši, děkujeme, bez tebe by to nešlo, tak zdatní v práci s počítačem nejsme. Kronikářka Zdeňka Zimová má
na starosti hasičskou rubriku a kalendář akcí, ale hlavně je naším „hlídačem“, který hlídá termíny a nutí ostatní pisatele
odevzdávat články včas. Nejhorší funkce, neboť se nedá uhlídat. U samého začátku vzniku stála také Andrea Vrtišková,
ta nám po celé roky přispívá hlavně v oblasti životního prostředí a v neposlední řadě také sděluje informace ze Sportovního klubu Nohejbal Hlavenec. Místostarosta Jaroslav Čurda přidává obvykle články o bezpečnosti či nebezpečnosti
silničního provozu a Veronika Matulová píše o Dětském centru Hlaveneček a o prima dětech, jaké v Hlavenci máme.
Občas se objeví i nějaký nový pisatel, který se s námi podělí o své starosti či radosti. A za to jsme moc rádi. Nebývá to
časté, protože ono napsat článek do místních nepravidelných novin a jít tak se svým názorem, tedy se svojí kůží, na trh,
není až tak jednoduché.
Proto Vám všem, vážená redakční rado, děkuji za 15 let nezištné, ale opravdové práce. Pevně věřím, že si Hlavenecký občasník našel mezi občany své místo a že bude minimálně dalších patnáct let pokračovat. A Vás milí spoluobčané
prosím, přispějte nám svou trochou do mlýna, ať si máme nejen v zimních měsících co přečíst.
Jarmila Smotlachová

Hubertus má nového majitele
Jmenuji se Josef Vávra a v polovině loňského roku jsem koupil prostřednictvím ﬁrmy Konemo s.r.o., jímž jsem majitelem,
objekt bývalého loveckého zámečku v Hlavenci č. 58 spolu
s přilehlým pozemkem. Jelikož mám stavební vzdělání a živím se podnikáním ve stavebnictví, hledal jsem v poslední
době historický objekt, který bych mohl rekonstruovat podle
svých představ a našel jej právě v Hlavenci.
Mým cílem je rekonstrukcí této historické budovy vybudovat penzion s 14 pokoji a wellnessem (menší bazén,
vířivka, sauna) a 1 bytovou jednotkou pro vlastní bydlení.
Projektová studie na tento účel byla již v polovině loňského
roku provedena a v září zahájeny práce na dokumentaci pro
územní řízení a stavební povolení. Prací na projektu jsem
pověřil projekční kancelář Studio Anarchitekt s.r.o., která
se dlouhodobě revitalizacemi historických objektů zabývá.
Projekt jako podklad pro projednání se subjekty územního
a stavebního řízení by mohl být hotový cca do konce února. Pokud by vše běželo hladce, rekonstrukce by mohla začít

někdy od poloviny roku. Záměr předpokládá zachování objemu stavby a členitosti oken v současném stavu, tedy žádné
bourání, pouze zmenšování nebo zvětšování některých oken
a dveří ve fasádě, zachování stávající střechy i s vikýři. Stávající vzrostlé stromy na pozemku budou zachovány a náletové
dřeviny - většinou akáty, budou odstraněny. Ostatní plochy
budou udržovány pokud možno ve stavu ne anglického, ale
pravidelně udržovaného trávníku. Pokud by se mi podařilo
najít někoho, kdo by byl ochoten založit a starat se o vinohrad, pokusil bych se o jeho výsadbu na části pozemku směrem k centru obce o ploše přibližně 900 m2. V budoucnu, jak
to provoz penzionu bude dovolovat, bych rád umožnil vstup
do wellnessu i veřejnosti.
Při realizaci stavby se budu samozřejmě snažit dodržovat
všechna opatření minimalizující negativní dopady stavebního ruchu na sousedy a okolí.
Pokud by měl někdo připomínky nebo zájem o další informace k rekonstrukci, napište mi prosím na email vavra@
lindner.cz. Na všechny případné emaily odpovím osobně co
nejrychleji. ■

PODĚKOVÁNÍ

PRONÁJEM HOSTINCE

Ráda bych poděkovala všem, kteří v předvánočním čase věnovali knihy pro
děti do dětských domovů v Senožatech, Kamenici nad Lipou a Humpolci.
Podařilo se nám také vybrat peníze, za které byly zakoupeny tři mikrovlnné
trouby pro děti, které dětské domovy opouštějí a zařizují si svoji první domácnost. I taková maličkost jako mikrovlnná trouba jim pomůže v nástupu do
samostatného života. Děti měly moc velkou radost, že byl pod stromečkem
dárek, který patří jenom jim.
Ljuba Pelzová
HLAVENECKÝ OBČASNÍK

Obec Hlavenec nabízí k dlouhodobému
pronájmu hostinec U Jelena spolu se
společenským sálem. Pronájem možný
od 1. 7. 2019. Bližší informace na
tel. 723 889 277 – starostka obce.
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POVÍDÁNÍ SE SOUSEDY ANEB OTÁZKY PRO …

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

V únorovém čísle Hlaveneckého občasníku otevíráme novou rubriku nazvanou Povídání se sousedy aneb Otázky pro …. V každém čísle občasníku vám představíme zajímavé profese a koníčky občanů Hlavence.

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2019
Nádoba

STROMOLEZECTVÍ A OTÁZKY PRO VLAĎKU
Občas můžeme vidět v korunách hlaveneckých stromů kromě ptactva i mladou stromolezkyni – Vlaďku Křikavovou, která žije v Hlavenci deset let. Stromolezectví, či
chcete-li arboristika, je zahradnický obor, který se věnuje odborné péči o stromy.
Říká se, že kdo má pilu, tak ten řeže. Stromy řeže mnoho lidí bez znalostí o stromech, neznají hlubší souvislosti, a tak mnohokrát stromy poškodí. I tak jednoduchá
činnost, jako je ořezání větví, vyžaduje odborný zásah.
■ Práce stromolezce je fyzicky náročná. Předpokládám, že je to doména mužů.
Jak vlastně začal tvůj příběh stromolezkyně?
Studovala jsem Střední zahradnickou školu v Děčíně a k arboristice jsem se dostala
náhodně přes jednu známou. V té době mi bylo 16 let. Tato práce mne velmi bavila,
a tak jsem se jí po maturitě začala plně věnovat. Od té doby pracuji ve skvělé partě
stromolezců z Ústí nad Labem. Ale ano, máš pravdu. Za tu dobu, co tuto práci vykonávám, jsem se s žádnou jinou stromolezkyní nesetkala.
■ Co musí umět zkušený stromolezec?
V první řadě musí mít nějakou lezeckou zručnost. Neměl by mít strach z výšek,
ale zároveň by neměla chybět pokora. Arborista musí umět posoudit zdravotní stav
stromu a poté zvolit vhodné ošetření. Musí také znát základy dendrologie, aby věděl jaký řez určitý druh stromu snese. Ve větších parcích je většinou vypracovaný projekt od zahradního architekta, který navrhne řez ke každému stromu zvlášť.
Do korun stromů jsou také někdy instalovány tzv. vazby, které zabraňují rozlomení
kosterních větví a většímu poškození koruny. V Hlavenci u dětského hřiště dostala stará lípa před několika lety dynamickou vazbu (lana ze syntetických materiálů
instalovaná v horní části koruny) a později i statickou (ocelová lana instalovaná ve
spodní části stromu- blíže defektu úžlabí). Průběžně probíhá její kontrola, protože
na prvním místě je vždy bezpečnost.

Cena /rok

110, 120 l

52 x

2 200 Kč

110, 120 l

Duben – říjen 1x14dní
Listopad – březen týdenní
svoz

1 600 Kč

110, 120 l

26 x

1 200 Kč

240 l nebo dvě
nádoby 110, 120 l

52 x

4 000 Kč

240 l nebo dvě
nádoby 110, 120 l

26 x

2 200 Kč

Pytel 70 l *

10 x

700 Kč

Jednorázový svoz
pytel 70 l**

70 Kč

* Pouze pro rekreační objekty v případě, že si nezvolí jinou
uvedenou variantu
** Slouží jako doplněk k výše uvedeným variantám
TERMÍNY 14DENNÍHO SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2019
Vždy v pondělí:
Měsíc
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
LEDEN 2020

■ Jaké techniky a pomůcky používáš?
Dnes je již spousta arboristických obchodů, které nabízejí přímo speciální stromolezeckou výstroj ( lana, sedáky, šplhadla…….) Dále samozřejmě pily ( ruční, teleskopické a motorovou pilu tzv. „jednoručku“).
■ Který strom byl nejvyšší, na který jsi vylezla?
Byl to asi buk v jednom zámeckém parku. Mohl mít něco ke 40m.
■ Opravdu se nebojíš pracovat v takových výškách?
Jak už jsem řekla, pokora tu musí být. Také mám rodinu, která mě potřebuje. Takže
zdravý strach k tomu patří.
■ Vím, že kromě práce stromolezkyně provozuješ zajímavý obchůdek v Ústí
nad Labem. Co v něm můžeme najít?
Obchůdek Mandragora provozuji společně se sestrou. Nabízíme bylinné koncentráty, doplňky stravy, produkty zdravé výživy, přírodní kosmetiku atd. Ve stejném domě
nad obchodem vznikl Klub Energy, kam si mohou zájemci přijít zacvičit nebo zarelaxovat, je zde také místnost pro diagnostiku, kde pravidelně provádí poradenství
lékaři a specialisté na celostní medicínu.

Datum svozu
Platí známky roku 2018
Platí známky roku 2018
Platí známky roku 2018
1., 15., 29.
13., 27.
10., 24.
8., 22.
5., 19.
2., 16., 30.
14., 28.
11., 25.
9., 23.
6., 20.

CESTOVATELSKÝ HLAVENEC
Na kole a v kajaku kolem světa

■ Jak si můžeme objednat tvoji pomoc při řezu stromů, případně něco z obchůdku Mandragora?
Kontakt na mne je krikavova.v@centrum.cz, tel.: 602 129 260

Bratrstvo Kobylí hlavy vás srdečně zve v pátek
22. 3. 2019 v 19.30 do hostince U Jelena
na besedu s Matějem Balgou, který bude
vyprávět o svém putování kolem světa.

■ Pracuješ jako stromolezkyně, se sestrou provozujete obchůdek, máš rodinu, Terezka chodí do 2. třídy. Prozraď mi, dokážeš si ještě udělat čas na
nějakého koníčka?
Zajímá mě čínská medicína. V roce 2018 jsem zahájila studium na 1. Škole tradiční
čínské medicíny v Praze. To je teď mým koníčkem. A někdy také ráda provádím tzv.
nicnedělání.

Nabízím spoluobčanům Hlavence bezúplatné
poradenství, technickou pomoc a dozorování
staveb. Autorizace ČKAIT 0005215.
Kontaktní telefon 602 482 395

■ Vlaďko, děkuji ti za zajímavé povídání a přeji ti za redakci Hlaveneckého
občasníku hodně studijních i pracovních úspěchů.
Zdena Zimová
HLAVENECKÝ OBČASNÍK

četnost vývozu
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Zkrácená zpráva z Valné hromady SDH Hlavenec (30. 11. 2018) aneb Hasičské zpravodajství 2018/2019
Evidence členské základny je řádně vedena, ke dni 30.11.2018 měl sbor
41 řádných členů. Zásahová jednotka má 10 členů.

Významné akce v r. 2018:

Rok 2018 byl významný pro celou naši republiku, která letos slavila
100. výročí svého založení. Hlavenečtí hasiči se stali součástí projektu Hasičská Fontána Praha 2018. Tato akce, kterou uspořádal Spolek
hasičské fontány za podpory Hasičského záchranného sboru ČR, byla
výrazným příspěvkem k oslavám 100 let Československa. Pětičlenné
družstvo hlaveneckých hasičů (Jiří Kastner, Tomáš Petrův, Petr Janoušek, Josef Blahna a Jaroslav Vlček) se stalo součástí týmu, který tvořilo 1055 hasičů z 207 hasičských sborů Čech, Moravy a Slezska. Za
pomoci klasických motorových čerpadel, hadic (použito bylo 455 hadic
v délce 7 km) a proudnic vytvořili největší fontánu z 3 000 000 litrů vody
z řeky Vltavy. Fontána byla barevně nasvícena profesionální světelnou
technikou (102 světel). Choreografie všech proudů vody byla hudebně
zpracována na motivy české hymny, symfonické básně Vltava z cyklu Má
Vlast skladatele Bedřicha Smetany a Slovanského tance č. 15 Antonína
Dvořáka. Toto velkolepé světelné a vodní dílo se odehrálo na Rašínově
a Hořejším nábřeží řeky Vltavy a na Jiráskově a Palackého mostě.
13. 9. 2018 byl zástupce družstva SDH Hlavenec Petr Janoušek mezi
150 hasiči, kteří se zúčastnili děkovné akce na půdě Senátu Parlamentu
České republiky a získali pro svůj sbor Certifikát o vytvoření světového
rekordu Největší hasičská fontána a pamětní list.
V závěru října hasiči pomáhali v Hlavenci při přípravě a realizaci dvoudenních oslav 100 let samostatného Československa. Zvláštní poděkování patří hasičům v historických uniformách, kteří i přes nepřízeň počasí stáli čestnou stráž u pomníku padlých v I. světové válce a u nového
památného kamene.
21. 11. 2018 byl dlouholetý člen našeho hasičského sboru Josef Jelínek
oceněn při slavnostním aktu v budově Krajského úřadu Středočeského

Změny v oblasti odpadového hospodářství
Na veřejném jednání obecního zastupitelstva v hostinci U Jelena v listopadu
2018 byly představeny plánované změny v oblasti svozu komunálního odpadu pro rok 2019. S ohledem na skutečnost, že obec v uplynulém roce doplácela každých 500 Kč zaplacených na poplatku za svoz komunálního odpadu
částku 300 Kč, bylo nutné částku za tuto platbu navýšit (částka 500 Kč platila
od roku 2012).
Úvaha tedy byla rozdělit doplácejících 300 Kč na částku 200 Kč a o tu
povýšit poplatek na 700 Kč a částku 100 Kč ponechat jako dotaci obce na
odpadové hospodářství. Vyhodnocením stávajícího stavu a po následných
propočtech jsme však došli k závěru, že takto stanovená částka potrestá rodiny, které se skutečně snaží eliminovat svůj komunální odpad a důsledně třídí.
V letošním roce tedy vchází v platnost systém platby za svoz komunálního odpadu podle velikosti nádoby a podle intervalu svozu (viz přiložená
tabulka). Popelnice budou opatřeny známkou různé barvy, kde bude jasně
uvedeno, o jakou velikost nádoby se jedná a jaká má být frekvence svozů.
Toto opatření by mělo snižovat množství nevytříděného komunálního odpadu,
který se dále nezpracovává.
Poplatek za komunální odpad pro rok 2019 je splatný do konce března
2019, do této doby platí loňské známky na nádobách.

kraje Plaketou za péči o pomník padlým vojákům v I. světové válce.
Tuto Plaketu za péči o válečné hroby a pomníky mu předali hejtmanka
Středočeského kraje a zástupci Ministerstva obrany ČR.

Doplňující volba do výboru SDH Hlavenec – změna:

Valná hromada řádně odsouhlasila změnu na pozici hospodářky a na pozici členky Kontrolní a revizní rady SDH Hlavenec
– funkci hospodářky převzala Alena Kastnerová, funkci členky KRR převzala Nikola Dvořáková

Závěr z diskuze:

Starostka obce Hlavenec Ing, Jarmila Smotlachová poděkovala hasičům
za pomoc při obecních akcích, zvláště za pomoc při říjnových oslavách
100 let Československa a za reprezentaci Hlavence při Hasičské Fontáně Praha 2018.
Během celého roku 2018 byla spolupráce s ostatními obecními spolky
a obcí Hlavenec velmi dobrá.
Velké poděkování patří zastupitelstvu obce Hlavenec v čele se starostkou Ing. Jarmilou Smotlachovou za celoroční podporu a velkou
pomoc našemu sboru.
Chtěla bych poděkovat všem hasičům, nehasičům a také sponzorům, kteří pomáhají při akcích pro naši obec.
Milí sousedé, od března se budou hasiči pravidelně scházet v hostinci U Jelena každý první pátek v měsíci od 19.00. Pokud budete
mít pro nás nějaké nápady, připomínky – rádi vás uvítáme. Příští
hasičská schůze se bude konat v pátek 1. 3. 2019 v 19.00.
Zdeňka Zimová
jednatelka SDH Hlavenec
Platby lze provést:
v hotovosti v kanceláři obecního úřadu
převodem na účet obce 487917389/0800 (variabilní symbol číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení) po zaplacení vám
bude do poštovní schránky vhozena známka pro nalepení na popelnici.
Termíny 14denního svozu budou zveřejněny na informačních tabulích
a na webových stránkách obce (viz tabulka).
Do nádob na komunální odpad rozhodně nepatří bioodpad:
– posekaná tráva, plevel ze zahrady, listí, pokojové rostliny
– spadané ovoce, odpad z ovoce a zeleniny
– zbytky keřů a stromů, zemina z květináčů
Na bioodpad využijte komunitní kompostárnu, která je otevřena od dubna
do října každé pondělí 16.00–18.00, každý den 7.00–7.30. V případě potřeby
lze domluvit i individuální otevření kompostárny.
Tuky a oleje nevylévejte do WC či do kuchyňského odpadu, zbytečně
přiděláváte problémy sobě i obci jako správci kanalizace. Tuky a oleje vlijte
do plastové láhve a odložte do nádob k tomu určených – speciální popelnice
u kontejnerů na tříděný odpad ve spodní části obce a u kalu.
Jako v každém roce i letos proběhne na jaře a na podzim svoz velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu. O termínech budete v předstihu
informováni.
Děkujeme, že zodpovědně nakládáte se svým odpadem.
–
–

Naši hasiči slaví 130 let Milí občané Hlavence, rok 2019 je rokem oslavy 130. výročí

založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci. Chtěla bych se obrátit na vás na všechny
s prosbou o pomoc při přípravách této oslavy, která se bude konat v sobotu 14. září 2019.
Budeme vděčni za připomínky, náměty i konkrétní pomoc. Přípravy budou probíhat již od
prvních měsíců roku 2019.
Pokud naleznete ve svých rodinných sbírkách staré fotografie s hasičskou tématikou, která
se týká Hlavence, prosím o jejich zapůjčení (čestně vrátím ). Ozvěte se mi prosím co nejdříve na telefon 702 002 417, případně na mail info.zimova@seznam.cz.
Zdena Zimová
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Dětský karneval

Hasiči pořádají
v neděli 17.3. od 15.00
v hostinci U Jelena
Dětský karneval
na téma: Vodní svět
Nejhezčí masky
budou oceněny.

HLAVENECKÝ OBČASNÍK
H

To jsem z toho jelen!

KALENDÁŘ AKCÍ ÚNOR – KVĚTEN 2019

Vaše názory, nápady, reklamy…

Každou středu

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

Tato rubrika je určena všem, kteří chtějí sdělit nějaký svůj názor
nebo nápad ostatním. Osmělte se a pište 

17:00
18:00

Došla nám voda,
ve studni, v létě. Do čerpání možného stavu se naplnila těsně
před Vánocemi. Bylo horké a suché léto, nejsušší za mnoho let.
Bude se nejspíš opakovat. Podzemní hladiny vody poklesly
o 30 % na celém území. Je to celoplanetární změna. Globální oteplování a né že né. Asi bychom neměli zalévat trávník.
Nebo alespoň ne tolik a ne tak často. Všichni. Jenže… Mám
ráda divočinu, ale i ten kousíček upraveného trávníčku. Vnáší
do mě pocit řádu. Ten kousíček trošku zaleju a taky jahůdky
a rajčata. Dešťovkou, co chytáme do bývalé jímky. Ze studny
ne, mohli bychom zase přijít o vodu a možná i sousedé nebo
ob sousedé, nebo ob ob ob sousedé…
Je zima, odpoledne. Nemůžeme na dvůr, leží na něm duchna
hustého smradlavého kouře, co se valí z komínů. Toho kouře,
co způsobuje všelijaký ošklivý nemoci, ale taky to oteplování
a sucho. Dívám se z okna a přeju si, aby už došlo uhlí. Les před
Hulánem schne. Je zrzavý. Brzy ho asi podtnou. Bylo sucho
a asi zase bude. Když zavřu oči všechno je zelené, krásné, voňavé, šťavnaté. Změna se nás už dotkla. Už nás pevně drží. Mě
i TEBE. Otvírám oči, měl bys také. VŠICHNI bychom konečně
měli otevřít oči…
Andrea Vrtišková

Každý čtvrtek

19:00

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí
a rodinnou pohodu.

pátek
sobota

8. 2.

20:00

Myslivecký ples

23. 2.

20:00

Květinkový ples

BŘEZEN
neděle

3. 3.

15:30

Bruslení pro Hlavenec
v Benátkách n. J. (do 17:00)

pátek

8. 3.

18:00

MDŽ – oslava (kapela Přívoranka)

pátek

15. 3.

20:00

Rybářský ples

neděle

17. 3.

15:00

Dětský karneval

pátek

22. 3.

19:30

Cestovatelský Hlavenec:
Matěj Balga – Na kole a v kajaku
kolem světa

sobota

23. 3.

15:30

Bruslení pro Hlavenec
v Benátkách n. J. (do 17:00)

sobota

30. 3.

19:00

Městské divadlo Mladá
Boleslav – Saturnin

DUBEN
Výsadba stromků (Zelené srdce) –
termín bude upřesněn později
sobota

13. 4.

10:00

neděle

21. 4.

sobota

27. 4.

9:00

úterý

30. 4.

18:00

Jaroslav Dušek / herec • Petr Nikl / výtvarník • Ondřej
Smeykal / hudebník
Pokud toužíte jít z divadelního představení a mít o čem přemýšlet, pokud potřebujete trošku pročechrat své usedlé
peří, po kterém už všechno stéká, vykouknout na chvíli ze
své bezstarostné bubliny, zajděte na nové představení divadla Na Jezerce Sláva měst a strojů. Jaroslav Dušek předčítá
z díla Jaromíra Rašína (synovce Aloise Rašína), které vyšlo
před devadesáti lety. Jsou chvíle, kdy vám mrazí z uvědomění si, že autorova vize budoucnosti je dnes přítomností…
To vše za zvuků úchvatného hudebního nástroje didgeridoo
v podání Ondřeje Smeykala , úsměvných a odlehčujících animací Petra Nikla a vůně medu.
Čtyři dohody nečekejte…
Andrea Vrtišková

Den Země – úklid obce a okolí,
velkoobjemový odpad
Velikonoční procházka na
Cecemín – setkání obcí DSO
Cecemínsko

Sláva strojů a měst
Jaromír Rašín
Divadlo na Jezerce

Aerobic a body styling
pod vedením Moniky Jedličkové

ÚNOR

HLAVENEČTÍ JUBILANTI
1. března • Nataša Zatloukalová
2. března • Jiří Mikuláš
9. dubna • Václav Svačina
23. dubna • Ludmila Rezková nejstarší občanka obce

Dramatické tvoření pro děti od
4 do 6 let
Cvičení pro děti od 7 do 9 let
pod vedením Moniky Jedličkové
v Mateřském centru Hlaveneček

Sběr železného šrotu
Čarodějnice (hasičské hřiště)

KVĚTEN
sobota

4. 5.

Pivovar Kácov – výlet

sobota

11. 5.

středa

15. 5.

18:00

Příprava Staročeských májů –
výjezd pro smrk

pátek

17. 5.

15:00

Příprava Staročeských májů –
výjezd pro břízky, po návratu
stavění májky

sobota

18. 5.

13:00

Staročeské máje – průvod, večer
Májová zábava

Memoriál Jana Hlaváčka (hasičská
soutěž v Sudově Hlavně)

Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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je to lepší pocit než věc hodit do kontejneru

je to udržitelné (prostě sustainable, anglicky
to zní líp :)

i nepotřebné věci si zaslouží druhou šanci

novým majitelům to ušetří peníze, vám to
ušetří místo v garáži a celému vesmíru to
ušetří životní prostředí









Pár argumentů pro:

Každý z nás časem nahromadí spoustu věcí. Hodně
z nich ale končí po čase na smetišti, i když jsou
funkční a použitelné. Prostě proto, že nám už
neslouží/nevyhovují/nevejdou se/nelíbí se
[doplňte si sami]. To je podle nás škoda a bylo by
fajn věc poslat dál tam, kde potěší a poslouží.

“Nevyhazujme věci, darujme je tomu, kdo je
užije.”

Nevyhazujto je místo, kde můžete darovat věc,
kterou vy už nepotřebujete, ale někomu jinému by
se ještě mohla hodit. Zdarma, jen za odvoz. Pro
skvělý pocit, že jste udělali radost někomu dalšímu
a ušetřili místo v odpadkovém koši. Jak to celé
funguje? Máme pár Zásad a pravidel, tak na ně
mrkněte. Moc jich není, maximálně 2 minuty
čtení.

Co, kdo, proč

www.nevyhazujto.cz

Navazujeme spolupráci se zahraničními Zero
Waste obchody, komunikujeme s českými
dozorčími orgány a vyvíjíme metody pro lokální
trh. Školením předáváme know-how zájemcům o
otevření podobných obchodů v regionech ČR a
mapujeme vznikající české prodejny.

ŠÍŘÍME

Provozujeme bezobalové prodejny, kde koupíte
kvalitní produkty do vlastních, znovupoužitelných
nádob. Předcházíme vzniku zbytečného odpadu z
jednorázových obalů a vychováváme dodavatele k
odpovědnější distribuci. Ziskem z prodeje
přispíváme na vlastní neziskové aktivity.

PRODÁVÁME

Hledáme řešení a nabízíme lidem cesty vedoucí ke
změně smýšlení a návyků. Šíříme koncept Zero
Waste a promlouváme k veřejnosti v médiích, na
přednáškách, na společenských akcích i ve
školách. Pořádáme vlastní osvětové akce,
workshopy a konference.

INSPIRUJEME

www.bezobalu.cz

Z web stránek Nevyhazujto, Bezobalu a Trhknih převzala Andrea
Vrtišková

Jakmile Vám přijde první objednávka a Vy
odnesete knihu na poštu, stáváte se
součástí projektu, který jednou změní český
knižní trh. Jsme TrhKnih.cz.

Cesta k realizaci naší vize není krátká ani
snadná ale Vy nám s ní můžete pomoci!
Zaregistrujte se, zadejte si do poličky „mám
doma“ knihy z Vaší knihovny. Pak se
zamyslete a vyberte ty, na které jste už léta
nesáhli a hurá, tlačítko prodám tuto knihu je
tu přesně pro tento účel.

Přečti a pošli dál, to je naše heslo.
Kniha, která Vám stojí v knihovně, je k
ničemu. Dejte ji někomu přečíst!

Určitě máte doma alespoň jednu knihu,
kterou právě někdo shání. A kdyby věděl,
že Vám doma leží v knihovně, ozval by se
Vám a koupil by ji. Tak proč svoje knihy
nevystavíte na internetu a nenabídnete
dalším čtenářům?

Naše vize

www.trhknih.cz

Zajímavé odkazy pro inspiraci jak se nejlépe zbavit nepoužívaných věcí, knih
a jak nakupovat bez obalu

Zachraňme lesy
Člověk by musel být úplně hluchý a slepý, aby nezaznamenal zprávy již probíhajícího armagedonu našich českých a moravských lesů. Katastrofa
v podobě velkoplošně umírajících lesů v Jeseníkách, Beskydech, Šumavě ale i menších lesních komplexů ohromným tempem nabírá na intenzitě. Hnutí
Duha přišlo s jednoduchým projektem, jak může pomoci každý z nás. Guerilla Foresting neboli partyzánské zalesňování. Možná se to někomu bude zdát
směšné nebo nereálné. V našich středočeských podmínkách lesníci nejspíš lesy stihnou včas ozdravit, ale lesní plochy velikosti Jeseníků se v krátké době
zalesnit nepodaří. A tak se můžete nechat inspirovat, jak pomoci….
Z materiálů Hnutí Duha převzala Andrea Vrtišková

