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Vážení občané,
polovina prázdnin je již za námi, pomalu se blížíme
k podzimu, i když to tak při pohledu na rozpálený teploměr
nevypadá. Za námi je také jedenáctý ročník obecního
tábora, který se letos uskutečnil na rozhraní Lužických hor
a Českosaského Švýcarska v obci Krásné Pole nedaleko
Chřibské. Nádherná příroda a okolní lesy nám pomohly
zvládnout velká vedra, i tak jsme však museli neustále
upravovat připravený táborový program, abychom se
neupekli. Jedině ve stínu vzrostlých stromů se daly hrát hry
či závodit v orientačním běhu. Ještěže byl les tak blízko!
U lesního potůčku si děti s radostí máchaly nejen nohy
a stavěly z kamenů hráze, jak v minulosti jejich dědové. Bylo
to pro nás velké ponaučení, jak přežít dlouho trvající horka.
Mihotavý stín, ochranu před úmorným slunečním svitem
nám dokonale poskytovala jen rozložitá koruna stromů,
a bylo úplně jedno, zda se jedná o třešeň, smrk či lípu.

ROČNÍK 14

Pokud nás tedy tento ráz letního počasí čeká i v budoucnu,
nezbývá nám nic jiného, než se pořádně zamyslet a začít si
na své zahrady co nejrychleji vysazovat stromy. Ty nám totiž
odvedou službu lepší než jakákoli klimatizace.
Celý týden strávený uprostřed přírody se moc povedl,
alespoň tedy z mého pohledu, více by snad mohly říct samy
děti. Přepadla nás sice ještě střevní viróza a také na nás
útočila klíšťata, ale přes všechny nástrahy jsme týden přežili
ve zdraví.
Děkuji všem dětem, že byly moc fajn a že si s námi dospělými
hezky hrály. Hlavně bych však chtěla poděkovat všem
táborovým vedoucím, bylo jich letos na tu bandu 53 dětí
sedm. Bez jejich nezištné pomoci a chuti starat se o cizí děti
ve svém volném čase by nebylo možné tento tábor vůbec
uskutečnit. A tak Ájo, Veroniko, Evo, Adélo, Stando, Filipe
a Radime děkuji Vám, že tu krásnou káru se mnou táhnete
stále dál. Příští rok jedeme na Sázavu!!!
J. Smotlachová
Zemědělská farma Smotlacha vás srdečně zve na akci

OBEC HLAVENEC VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍMI SPOLKY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

Prohlídka zeleninové farmy, farmářský trh
s regionálními produkty – zelenina, brambory, sýry,
čerstvé uzeniny, med, bylinky, hrnkové květiny,
trvalky, kaktusy. Domácí koláčky, víno a burčák
z Moravy, zdobení perníků, pekárna. Keramika,
hrnčířský kruh, ukázka zpracování ovčího rouna,
paličkování, dárečky a šperky, zástěrky, utěrky.

POUŤOVÉ SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ
sobota 18. 8. 2018 od 17.00 hod.
Program:
17.00

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
S HUDBOU KAPELY KOLOSEUM
(prostranství hostince U Jelena)

18.00

POUTNÍ MŠE SVATÁ (Kaple
Nanebevzetí Panny Marie)

Program:
9.00 zahájení trhů ● 11.00 divadélko Mimos ●
12.00 stříhání ovcí ● 13.00–17.00 kapela Harmonie
● Program dále plynule pokračuje až do 18 hodiny.
Program pro děti:
Poznáváme zeleninu – Otevřený spolek pro Všejany
a Vanovice o.z., tvořivé dílny pro rodiče a děti, chytání
ryb s hlaveneckými rybáři

7

☀☀☀
Během sobotního odpoledne budou
od 17.00 hod. před hostincem U Jelena
připraveny soutěže pro děti
a POUŤOVÁ STŘELNICE

1. září 2018 ● 9.00–18.00
zemědělská farma Smotlacha
Hlavenec 3

Občerstvení:
guláš, polévka, topinky, palačinky, bramborák,
škvarková pomazánka, pivo, limonády, pojízdná
kavárna

Hlavenečáci si plní své sny
Svatojakubská cesta do španělského
Santiaga de Compostela
Rodačka z Hlavence Zuzka Vrtišková si také umí plnit
své sny. Během jednoho měsíce se jí podařilo absolvovat pěšky 800 km na Svatojakubské cestě do Santiaga
de Compostelo ve Španělsku.
V prázdninovém vydání Městských listů, které vydává
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, byl otištěn rozhovor se Zuzkou o jejích zážitcích z tohoto putování.
Rozhovor v plném znění přetiskujeme na straně 3.

Luďkova bitva o Okinawu
V 1. čísle letošního občasníku jsme psali o sportovních
úspěších rodiny Kvapilovy.
V červenci 2018 vyrazil Luděk Kvapil st. na japonskou Okinawu, kde si chtěl splnit svůj další sportovní
sen. Po náročném tréninku s účastníky ze Švýcarska,
Španělska, Kanady a Japonska získal Luděk 2. DAN
v Okinawském karate. Luďku, gratulujeme k velkému
úspěchu!
Fotografie ze slavnostního předání certifikátu
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OBECNÍ KRONIKA VYPRÁVÍ / ANEB ROKY S OSMIČKOU NA KONCI
1938

•
•
•
•
•
•

•
•

Místní osvětová komise uspořádala za účasti všech spolků oslavu
narozenin prezidenta Osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka
u pomníku padlých v I. světové válce.
Prezident Dr. Edvard Beneš byl jmenován čestným občanem obce
Hlavenec. Obecní cesty jsou vydlážděny (Na Koutech a částečně
Na Ohradě), opravena a nově vymalována je místní kaple, ve škole
byly vymalovány chodby a schodiště.
10 žáků místní a měšťanské školy, členů hlavenecké tělocvičné
jednoty Sokol se zúčastnilo X. Všesokolského sletu v Praze.
V nových obecních volbách byl zvolen starostou obce Hlavenec
Václav Kolínský (č.p. 5). Byla zvolena nová osvětová komise v čele
s řídícím učitelem Antonínem Němcem.
Zámeček Hubertus má nového majitele, jsou to manželé Čeněk
a Marie Hanouskovi. Hodnota celého majetku je 250 000 Kč.
Dle Mnichovské dohody za účasti představitelů Německa, Anglie,
Francie a Itálie musela naše republika postoupiti Německu celé
Sudety, Polsku Těšínsko a Maďarsku část Slovenska a Podkarpatské Rusi. Jediné Rusko protestovalo proti tomuto rozhodnutí.
V Hlavenci pobývala několik dní část ustupující Československé
armády, vojáci byli zde demobilizováni. Prezident Beneš odešel
do ciziny, novým prezidentem byl zvolen Dr. Emil Hácha. V Hlavenci našlo nový domov 10 dětí z rodin, které musely opustit svůj
majetek v pohraničí. O děti se staral spolek České srdce.
Dva občané Hlavence onemocněli spálou, včasným zásahem nedošlo k rozšíření této infekční nemoci.
Obecní hejtmanství v Brandýse n. L. vydalo zákaz dalšího prodávání a pronajímání zemědělských usedlostí.

•
•
•
•

1958

•
•
•

1948

•
•

•
•

Měsíc leden byl velmi teplý s četnými srážkami. V únoru začalo
mrznout a napadlo 30 cm sněhu.
Po nastoupení nové vlády a jejího předsedy Klementa Gottwalda
byly zavedeny pro města a obce Akční výbory, ty měly očistit stát
od všech provinilců, kteří bojovali proti socializaci a proti spojení
se Sovětským svazem. I v Hlavenci pracoval Akční výbor – vyměnil celé zastupitelstvo, předsedou Místního národního výboru byl
jmenován Václav Moravec.
1. máj oslavila naše obec průvodem krojovaných družin (hasiči,
Sokol, Svaz mládeže).
7. května byla uspořádána vzpomínková akce k vypálení Konětop ustupujícími německými vojáky (7.5.1945). Mládež se zapojila do štafetového běhu s pochodní na trati Konětopy – Brandýs
nad Labem. 8. května jsme v hostinci U Silných oslavili 3. výročí

osvobození naší republiky Sovětskou armádou od německých
okupantů.
V roce 1948 spáchal sebevraždu Jan Masaryk, prezident Dr. Edvard Beneš se vzdal své funkce a na novým prezidentem Československa byl zvolen Klement Gottwald.
Během pouti 15.8.1948 byl posvěcen nový zvonek pro kapličku za
velké účasti občanů. Zvon dostal jméno Anna-Marie.
28. října i občané Hlavence oslavili 30. výročí trvání našeho státu, oslava byla spojena s oslavou dokončení 2letky a slavnostním
prohlášením o zahájení 5tiletého pracovního plánu. Školní mládež obohatila program vhodnými básněmi.
V roce 1948 se v Hlavenci narodilo 7 dětí, vojenskou službu na dva
roky nastoupili dva mladí muži z Hlavence. Ke konci roku 1948 žilo
v Hlavenci celkem 356 obyvatel.

•
•
•
•
•

23. ledna se konala valná hromada Jednotného zemědělského
družstva (JZD) s kulturním programem. Na Mírové konferenci
v Praze byl účastníkem i delegát z Hlavence, předseda našeho JZD
Václav Moravec.
Místní národní výbor uspořádal oslavu 10. výročí Února 1948, kdy
pracující lid převzal moc a vládu v našem státě. Žáci místní školy
připravili kulturní vložku, oslava byla zakončena státní hymnou.
Účast občanů byla hojná!
Po celou zimu bylo střídání studených a teplých vln s nočními
mrazíky i -15°C. 10.2. bylo ve dne +17°C a v noci +10°C. Během
března napadlo 35 cm sněhu. Četné dešťové srážky v dubnu odsunuly zahájení jarních polních prací. Žně byly zahájeny 22.7., ale
kvůli deštivému počasí dokončeny až 30.8. Podzimní práce byly
provázeny též špatným počasím. Řepa byla sklizena až 11.11.!
Úroda letošního ovoce byla velká.
Koncem měsíce dubna byla zahájena stavba družstevního kravína poblíž starého pískovníku.
Tradiční máje uspořádala 11.5. místní skupina Československého
svazu mládeže (ČSM).
Místní národní výbor nechal opravit kapličku, byla spojena s obecní váhou a hasičskou zbrojnicí v jeden celek. Byla také provedena
generální oprava místního rozhlasu.
Místní odbočka Červeného kříže uspořádala zdravotní přednášku
v Domově důchodců (bývalý zámeček Hubertus). Rada žen se stala organizátorem estrádního večírku.
Na sportovním hřišti oslavila místní skupina Pionýr svůj Dětský
den. Děti předvedly za doprovodu hudby různé tanečky se zpěvy.
Krásný den uzavřela večerní taneční zábava.

Hasičský výlet
Hasiči i nehasiči z Hlavence strávili sváteční červencové dny
putováním po Malé Skále (Pantheon, kaple), Bozkovských
jeskyních, Příchovicích. Střihli si plavbu na lodích z Malé
Skály do Dolánek a zpět na koloběžkách po stezce Greenway Jizera. Ubytovaní byli v kempu Klokočí, kde si uvařili
skvělou bramboračku a děti vyráběly chobotničky z plastových lahví. A co teď? Hasiči připravují sportovní odpoledne
pro děti, které se bude konat v sobotu 8. 9. 2018 na hasičském hřišti ve spodní části obce.
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Tak jsem se vydala na cestu …
Mnoho poutníků, kteří k nám na konci září zavítají na Svatováclavské slavnosti, má stejný sen.
Alespoň jednou za život absolvovat nejznámější pouť na světě, Svatojakubskou cestu do španělského Santiaga de Compostela. Mnohým tomu brání zdraví, nedostatek času, odvahy, nebo
pracovní závazky. Zuzaně Vrtiškové, toho času učitelce ZŠ Na Výsluní, se to podařilo. Za měsíc
zdolala pěšky 800 km a zažila tak něco, o čem sní mnoho věřících. Ona však nešla z náboženských důvodů. Ráda chodí, a tak se jednoho dne vydala prostě na pouť.
Jak vás to vůbec napadlo, že se vydáte na Svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostela?
Prvotní myšlenka vydat se někam takto daleko mě
napadla na podzim roku 2016. A už se mě nepustila. Ráda chodím, mám ráda přírodu, tak jsem se
půl roku na to vydala na cestu.
Proč zrovna pouť do Santiaga de Compostela?
Ze začátku to vypadlo, že se na
cestu vydám úplně sama. A protože jsem se bála, tak jsem chtěla jít
nějakou osvědčenou cestu. Trasu,
kde budu potkávat hodně poutníků a která je dobře značená a zajištěná. Zároveň o této pouti vyšlo
hodně publikací a shlédla jsem
i ﬁlm The Way, kde byly krásné
záběry z krajiny.

z nich jsou vedle klášterů a jen za dobrovolný
příspěvek. Ty však byly většinou obsazené. Spaní
jsme řešili vždy za pochodu, protože dopředu se
nedalo nic rezervovat. Prostě jsme přišli do města, nebo vesnice a teprve v tu chvíli jsme hledali volnou postel. Každý poutník má s sebou tzv.
credencial. To je taková knížečka, do které dostává v klášterech a ubytovnách razítka, a díky tomu

Říkala jste, že původně jste měla
jít sama. Nakonec tomu tak nebylo?
Málokdo si může vzít měsíc dovolené v kuse. Pracovala jsem jako
učitelka na základní škole, takže
s dovolenou v červenci nebyl problém. Na cestu jsem se chystala
sama, ale nakonec jsem přes webové stránky www.ultreia.cz našla
další tři spolupoutníky.

Občas vás večer bolela z batohu záda. Co nohy?
Měla jste nějaké puchýře?
Vůbec ne! Úplně mě to překvapilo. Za celých
920 km, co jsem nachodila, ani jeden puchýř. Cestou jsem potkala mnoho poutníků, co měli nohy
rozdrásané do krve a přes bolest šli dále. Mně naštěstí nic takového nepotkalo.
To jste asi měla dobré boty?
To ano. Někdo chodil v sandálech, ale já, i když
bylo vedro, jsem putovala v trekingových kotníkových pohorkách. Držely výborně, ale po návratu
domu jsem je musela vyhodit. Byly úplně prošoupané. Sandály, které jsem si také nesla, jsem používala jen na přezutí v místech přespání.
Jak jste se na cestě orientovali? Měli jste nějakou
GPS, nebo jste se chtěli oprostit i od výdobytků
techniky?
GPS nebyla třeba. Svatojakubská
cesta je velmi dobře značená. Ve
Španělsku je nejčastěji značená žlutomodrou svatojakubskou
mušlí, nebo třeba i žlutými šipkami
nastříkanými na domě. Ve městech
je značení třeba i v podobě kachle,
nebo jiného reliéfu na chodníku.
Občas ve velkých městech jsme
trochu směr hledali, ale někdy pomohla i mapa v mobilním telefonu.
Ten jsem sice s sebou měla, ale používala jsem ho minimálně.

Co byl váš nejhorší zážitek na cestě? Měla jste chuť to někdy vzdát?
Neměla. Celá cesta probíhala bez
větších problémů. Jen jednou mě
poštípaly štěnice. To jsem se pak
Batoh váží 10 kg
V pítku teče bejen voda, ale i červené víno bála, abych si je nepřitáhla domů.
Ty potvory dokáží třeba půl roku
může spát v ubytovnách. Ty jsou totiž určeny jen
hladovět a pak se znovu zmobilizovat. Takže se
Které jste vůbec neznala?
pro poutníky, ne pro turisty.
jich prostě těžko zbavujete. Batoh jsem dávala co
Ne. Akorát jsme se jednou potkali na jaře před cesnejdále od postele a spacák často prala.
tou. Asi 62 letý pán, 55 letá žena a 30 letá slečna
Ubytovny asi nejsou pro nějaké „fajnovky“, že?
ze Slovenska. Já byla ráda, že nejdu zcela sama
Mně vyhovovaly. Ale já taky snesu relativně hodCo se vám na cestě nejvíce líbilo?
a v případě nouze se mám na koho obrátit, pán byl
ně. Nevadí mi ani spaní na palandách s ostatními
Ta svoboda. Prostě nemít nic jiného na práci než
zase vděčný, že se za něj někdo dorozumí angliccizími lidmi. Až na jednu noc, co jsme zažili se
jen jít. Přistihla jsem se, že jsem byla na cestě
ky. I když jsme se na sebe nevázali a každý si šel
skupinkou tří Španělů. Neskutečně chrápali! Vydršťastná. Měla jsem čas vnímat přírodu, svítilo slusvým tempem, věděli jsme o sobě.
žím hodně, ale toto bylo příliš i na mě. Když jsme
níčko… A když jsem došla do Santiaga de Comje pak druhý večer viděli ubytované ve městě, kde
postela, měla jsem krásný pocit. Že jsem to vše
Do Santiaga de Compostela vede několik růzjsme chtěli přespat i my, radši jsme šli dalších
zvládla.
ných cest. Odkud jste vycházeli vy?
8 km do další vesnice, než zažít další noc se zvuVycházeli jsme 1. července 2017 ze St. Jean Pied
kem motorové pily.
Vy jste ale v Santiagu cestu nezakončila, ale šla
de Port, francouzského městečka pod Pyrenejemi.
jste ještě dále.
Tady taky začíná klasická Svatojakubská cesta,
Nesla jste si s sebou třeba i stan a spacák? Spali
Přesně tak. Dalších 120 km až na tzv. Konec svěi když dnes jsou nástupní trasy značeny i z mnojste někdy v přírodě?
ta – Finisteru. To už je před vámi jen Atlantik a nic
hem vzdálenějších míst.
Stan ne. Ale karimatku a spacák ano. Já jsem chtějiného. Cítíte se opravdu jak na konci světa.
la spát i venku pod širákem, ale sama jsem se bála
Kolik jste denně a celkem nachodili kilometrů?
a mí spolupoutníci nechtěli. To mě trochu mrzí.
A co dál? Nejslavnější poutní cestu jste úspěšně
Bylo to různé. Někdy 38 km, někdy zase jen 8 km.
Tak snad příště.
zakončila. Je ještě nějaká podobná trasa, která
Záleželo na náladě, únavě, ale třeba i podmínkách.
vás láká?
Někdy jsme po 30 km zjistili, že ve vesnici, kde
Kolik vůbec vážil váš batoh, který jste denně nesUrčitě. Letos se chystám s přítelem do Assisi. Je to
jsme chtěli přespat, už není volná postel. Proto
la na zádech?
asi jen 300 km, takže bychom to do 12 dnů měli
jsme museli jít dále. Ale přesně za měsíc jsme
Dohromady i s vodou asi 10 kg. Díky zajištěné cestě
zvládnout. Četla jsem, že je nějaká poutní cesta
nachodili 800 km, takže průměrně na den připadá
jsme právě s sebou nemuseli nést stan, ani vařič. Jídi v Japonsku. To by bylo i z hlediska jiné kultury
25 km. A šli jsme každý den, za každého počasí.
lo jsme si nakupovali průběžně po cestě, občas jsme
velmi zajímavé. Ale láká mě však někdy vyrazit
Většinou svítilo sluníčko, ale i když pršelo, tak
si zašli i na večeři. O poutníky je na této cestě opravpřímo z domova. Putovat se vlastně může kamkoli,
jsme prostě vzali bundy a šli.
du dobře postaráno. V jedné vesnici teklo dokonce
třeba i jen do Houšťky na Svatováclavské slavnosti.
z jednoho pítka vedle pitné vody i červené víno.
Zmínila jste, že nebyla volná postel. Kde jste na
Takže jsme v batohách nesli opravdu jen nejnutnější
Za rozhovor děkuje Zuzana Urválková
cestě nocovali?
věci. Večer mě většinou bolela trochu záda, ale přes
Městské listy, oficiální noviny Brandýsa nad
Spali jsme v ubytovnách pro poutníky. Některé
noc jsem se z toho dostala a ráno jsem byla ﬁt.
Labem – Staré Boleslavi
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PLÍSEŇ V BYTĚ
NAROZENÉ DĚTI

To hlavní je – nepodlehnout panice.
Plíseň v bytě může ohrozit zdraví uživatelů bytu,
ale je to řešitelný problém. Záleží pouze na tom,
zda budeme při odstraňování plísně postupovat
správně. Vždy záleží na daném konkrétním případě. Při rozhodování jak
plíseň odstranit hrají důležitou roli velikost plochy zasažené plísní, druh
podkladu, na kterém plísně rostou a způsob užívání místnosti postižené
plísní. Proces, kterým se plísně odstraňují se nazývá sanace plísní. Sanace plísní se může skládat ze tří základních kroků – usmrcení plísně,
odstranění plísně a odstranění příčiny vzniku plísní.
V případě, že plocha plísně nepřesahuje 0,5 m2, je možno plíseň sanovat
svépomocí. V případě, že se jedná o větší plochy než 0,5 m2, rád poradím „jak na to“. V následujícím bude popsáno jak je možno smysluplně
provést sanaci plísně svépomocí.

Ester Hrušková 20. 6. 2018
Malé Esterce přejeme do života jen to nejlepší.
KALENDÁŘ AKCÍ SRPEN – ŘÍJEN 2018
(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

SRPEN
Každý čtvrtek

sobota

Aerobic a body styling pod
vedením Moniky Jedličkové –
vždy od 19.00

18. 8.

17:00

Usmrcení plísně
Na usmrcení plísní nikdy nepoužívejte odstraňovače plísní obsahující
chlór nebo sloučeniny chlóru, například Savo. Když se vyhnete použití
všech běžných laciných
a v obchodech nabízených odstraňovačů plísní, tak nic nezkazíte a bude
mít jistotu, že si nekazíte jejich použitím domov a ani své zdraví.
Použijte roztok peroxidu vodíku v koncentraci 3 %, který běžně zakoupíte v lékárně. Peroxid nalejte do rozstřikovače a místa postižená plísní
postříkejte, počkejte 5 minut a postříkejte opakovaně. Následně mokrou
plíseň mechanicky odstraňte a zbytky plísně okamžitě odneste do popelnice mimo byt.
Další možností je použití alkoholu v koncentracích 70 % až 80 % (etanol
... ). Postupujte obdobně jako u peroxidu. Pozor, alkohol je hořlavina.

ZÁŘÍ
Každý čtvrtek

1. 9.

10:00

Rajský den – Farma Smotlacha
(Farmářské trhy)

sobota

15. 9.

16:00

Sportovní odpoledne pro děti

sobota

22. 9.

15:00

Drakiáda (?)

ŘÍJEN
Každý čtvrtek

sobota

Následně se doporučuje důkladně utřít prach na všech vodorovných
a svislých plochách místnosti a tak odstranit miniaturní zbytky plísní (spory plísní). Prach neodstraňujte běžnými vysavači, které nemají speciální
filtr (HEPA filtr).

Jaroslav Zima
Pro domácnosti v obci Hlavenec poskytuji poradenství týkající se vlhkosti
staveb a plísní zdarma. Potřebujete radu? Volejte 602 130 130.
Autor článku je certifikovaným inspektorem nemovitostí, znalec v oboru
sanace plísní a člen České společnosti pro odvlhčování staveb.
Poradenská linka: +420 602 130 130
zima.ensan@gmail.com
www.ensan.cz

Pygmalion (Městské divadlo Mladá
Boleslav)

13. 10.

Silně napadený polstrovaný nábytek nebo koberce se obtížně čistí a je
lépe ho vyhodit. Obdobně šatstvo a prádlo. Obvykle neúspěšně končí
pokusy šaty nebo prádlo pouze vyprat. Charakteristický zápach po plísni
zůstává.

Plíseň vzniká pouze tam, kde je vlhko. Kde je sucho, tam plíseň nevznikne. Odstraňte zdroj nežádoucí vlhkosti. V případě, že si nevíte rady a nemůžete najít správný zdroj nežádoucí vlhkosti, rád bezplatně pomohu
komukoli v Hlavenci.

Aerobic a body styling pod
vedením Moniky Jedličkové –
vždy od 19.00

9. 10.

I usmrcené plísně nebo jejich části mohou představovat pro člověka
zdravotní rizika.

Odstranění příčiny vzniku plísní

Aerobic a body styling pod
vedením Moniky Jedličkové –
vždy od 19.00

sobota

Odstranění plísně z podkladu

Proto je vhodné všechnu usmrcenou plíseň beze zbytku odstranit z podkladu. Nejlépe mechanicky například škrabkou.

Hlavenecká pouť (hraje kapela
Koloseum) a Poutní mše (18.00)

15.00

Hasičské dýňování ??

??

Velkoobjemový odpad, nebezpečný
odpad

??

Sbírka Diakonie Broumov

27. 10.

Oslava 100 let republiky

Výstava Má vlast cestami proměn
Ve dnech 21. 8. – 2. 9. 2018
bude v obci na veřejném prostranství probíhat národní putovní
výstava Má vlast cestami proměn – výstava o úctě k domovu
a odpovědnosti za svůj kraj. Na panelech s fotografiemi si budete
moci prohlédnout zajímavé projekty rekonstrukcí budov či nových
staveb, které se v rámci celé republiky povedlo uskutečnit.
V roce 2011, když obec Hlavenec vyhrála titul Vesnice
Středočeského kraje roku 2011, byla součástí této výstavy také
rekonstrukce bývalé obecní školy. Panely budou vystaveny na návsi
u kapličky a budou volně přístupné.
Přijďte se podívat, jak se žije v jiných obcích.

Volby do Zastupitelstva obce Hlavenec se
budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018
v budově bývalé školy Hlavenec 82.

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