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Jak jsme volili v Hlavenci?
Ve dnech 10. a 11. října 2014 volili občané na celém území
České republiky členy zastupitelstev svých obcí
Dle zápisu okrskové volební komise dopadly volby v Hlavenci takto:
Účast při volbách: 53,38%
Zvolení členové zastupitelstva:
Vladimír Blecha, Ing. Jarmila Smotlachová, JUDr. Jaroslav Čurda,
Veronika Matulová, Milan Krumpolec
(všichni Sdružení nezávislých kandidátů)
Podrobný rozpis výsledků voleb v Hlavenci naleznete na www.volby.cz
Zvolení členové zastupitelstva volili veřejně 10. 11. 2014 pro nové
čtyřleté funkční období mezi sebou starostu.
Všemi hlasy byla za starostku obce Hlavenec opětovně zvolena
Ing. Jarmila Smotlachová a místostarostou Vladimír Blecha.
Finanční výbor: předseda Milan Krumpolec, členky Veronika Matulová
a Alena Kastnerová
Kontrolní výbor: předseda JUDr. Jaroslav Čurda, členové Václav Svačina
a Andrea Štěpařová
Všem zvoleným gratuluji a přeji hodně štěstí a úspěch v jejich činnosti
pro naši obec.
Zapsala: Zdena Zimová

LISTOPAD
sobota 22. 11. 16:00 Vítání malých Hlavenečáčků
neděle 23. 11. 	  9:00	Nohejbal v Chabařovicích – kvalifikační utkání do 2. ligy: Hlavenec x Chabařovice, ve 12.30 Hlavenec X Vsetín
pátek 28. 11. 	19:00	Vernisáž výstavy fotografií Romana
Grebsona Grebeníčka
		
19:30	„Špicberky bez vrcholu“ – beseda
s polárníkem Vaškem Sůrou
neděle 30. 11. 16:00	Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Program: adventní setkání dospělých a dětí, koledy, Hlavenecké zvonečky

PROSINEC
sobota	  6. 12. 14:00 Mikulášská zábava pro děti
pátek 12. 12. 15:15	Vypouštění balónků k Ježíškovi
(u pomníku Karla VI.)
středa 17. 12. 19:00	Martina Kociánová a Trio Amadeus –
adventní koncert

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ

Pohledy do Jizerek

známého fotografa a milovníka Jizerských hor

Romana Grebsona Grebeníčka

Špicberky bez vrcholu
Vašek
Sůra
Poutavé vyprávění známého českého polárníka o letošní
polární expedici na arktické souostroví Špicberky.

Pátek 28.11.2014 od 19:30
HL AVENEC – hostinec U Jelena

Dozvíte se třeba jaké to je mít ženu ve výpravě nebo jak se táboří v teritoriu
ledních medvědů …

Pátek 28.11.2014 od 19:00 Hlavenec před besedou s Vaškem Sůrou

HLAVENECKÝ OBČASNÍK

Výtěžek akce bude použit na obnovu rybníku Hulán
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To jsem z toho jelen!

Vypouštění balónků k Ježíškovi

Vaše názory, nápady, reklamy…

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

Chceme starostu Blechu nebo Čurdu
Tato slova se objevila na zdi u školy napsaná křídou. Když se ke
mně tato zpráva dostala, myslela jsem, že se opět projevil náš
hlavenecký deviant s červeným sprejem. Naštěstí to byl pouze
jeho mírný příbuzný s bílou školní křídou. Dlouho jsem přemýšlela, co vězí za tímto prostým sdělením. Jeho pravý význam
totiž zněl: Nechceme Smotlachovou. Což se ostatně potvrdilo
po smazání a znovu napsání, kde už toto bylo Deviantíkem
upřesněno. Ale proč? Jarče se během svého působení ve vedení obce podařilo rozvířit stojaté hlavenecké vody, pozvednout
životní úroveň, rozhýbat dosud ztuhlé. A to je možná ten zakopaný pes. Ono to totiž někdy bolí. Je to jako když roky necvičíte
a najednou začnete. Zatuhlé svaly se ozývají a protestují, že po
nich něco chcete. Čím dál jasněji mi před očima vystupují obrysy člověka ukřivděného, po kterém se snad nedej bože žádalo vyvinutí nějaké aktivity či snad dokonce mu bylo šáhnuto do
svědomí a on se tomu všemu nedokázal postavit čelem. Nebo
snad člověka závistivého, který nepřenese přes srdce úspěch
druhého? Ale všechno zlé je pro něco dobré. Myslím, že Jarča si může oddechnout, že v zástupu jejich příznivců nestojí
prostoduší zbabělí vandalové, čmárajících pod rouškou tmy po
zdech.
Andrea Štěpařová

Navštivte naši knihovnu
Pro dlouhé zimní večery jsou pro Vás v naší hlavenecké
knihovně připraveny ty nejnovější a nejčtenější tituly.
O aktualizaci knižního fondu se pravidelně starají zaměstnanci Knihovny Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem.
Vybrat si můžete každý čtvrtek v době od 16 :00 do 18:00
hodin, kdy je hlavenecká knihovna otevřena. S výběrem
Vám ochotně pomůže Zdeňka Čurdová, která se již několik let o naše knihy stará.
A pokud v našem knižním fondu Vámi vybraný titul nenajdete, můžete si ho objednat a kniha Vám bude zapůjčena
přímo z knihovny v Brandýse nad Labem. Při Vaší další
návštěvě ji obdržíte v Hlavenci.
Není třeba trávit zimní čas jen u televize, přijďte ve čtvrtek
na čaj do hlavenecké knihovny.

Letos poletí balónky s dětskými přáníčky
k Ježíškovi v pátek 12. 12. přesně v 15:15
hodin. Milí Hlavenečáci, přijďte se svými
dětmi k pomníku Karla VI. (jelen), kde budou pro vás
balónky připraveny těsně před akcí.

Babetty uzavřely sezónu
„Babetˇáci“ oslavili 28. 10. 2014 jízdou v počtu 20 jezdců za dohledu 10 káranských čivav a cca 8 hlaveneckých jelenů v okruhu
70 km 5 let svých spanilých výjezdů (https://www.facebook.com/
pages/Babetta-cup).
Přeji všem krásný předvánoční čas a těším se na další tradiční
dubnový výlet do Kláštera u Mnichova Hradiště. Josef Hadrbolec

„AFRIKA“ V HLAVENCI

V pátek 7. 11. přibližně 100 účastníků poslouchalo povídání
o našem africkém putování a nejen to! Připravenu jsme pro
vás měli prodejní výstavu fotek, afrických sošek, semen a plodů. A také gurmáni si přišli na své, měli možnost ochutnat
čaje a kávy z různých koutů Afriky, pražené housenky mopane a plno dalších pochoutek vonících Afrikou. Ke koupi byly
dobroty vyrobené z ugandských plodů, čokoláda, sušené ovoce,
káva a oříšky. Již víte, co znamená projekt „GORILÍ DĚTI“
J&M&J Ficových a Uganďanky Jane Ahebwy, ve kterém zasláním částky 250 Kč měsíčně, umožníte dítěti z Ugandy chodit do školy, kterou vede právě Jane. Celý výtěžek akce, který
činí více než 18.000 Kč, bude odeslán na účet školy v africkém
Bwindy, kterou navštěvují již zmíněné „Gorilí děti“. Tyto děti
žijí v jednom z posledních neporušených kousků deštného pralesa společně se zbytky populace téměř vyhubených horských
goril. Chtěli bychom Vám všem, kteří jste na africkou besedu
přišli a pomohli nám tak podpořit africké děti žijící v pro nás
nepředstavitelné bídě a mnohdy krutých podmínkách, poděkovat. Velké díky patří také rodinné rámařské firmě Veverkových
z Kostelního Hlavna, sponzorským darem věnovali do projektu
„Gorilích dětí“ pasparty k prodávaným fotkám.
Jarek, Jareček a Markéta Ficovi
V případě zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat na: jarekfic@seznam.cz

Možnost objednání Mikuláše,
čertů a Anděla až do domu
V pátek 5.12. bude po Hlavenci chodit Mikuláš s čertem
a andělem. Pokud budete mít o jejich návštěvu zájem,
napište objednávku s vaším jménem a číslem popisným
na tel. č. 723 667 214.
Děkujeme a těšíme se na návštěvu u vás doma.
MČA
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Hlavenecký SEMAFOR
Hlavenecký
SEMAFOR

lostech. To znamená, že vozidla, která jedou v připojovacím pruhu, by nejprve měla zvýšit
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Realita však bývá zcela opačná – pomalu jedoucí vozidla, zpravidla v rychlosti 40–60 km/h
K jejich napsání jsme oslovili pana JUDr. Jaroslava Čurdu, který si před lety založil vlastní
se do průběžného pruhu zařazují okamžitě po vyjetí ze zatáčky, kterou připojovací pruh
autoškolu a je tak s dopravními předpisy a jejich aktualizacemi v každodenním kontaktu.
začíná. Vozidla v průběžném pruhu pak musejí v rámci bezpečnosti brzdit, nebo vyjet do
levého pruhu – pokud je volný. Nejhorší věc, kterou však může řidič udělat je, že z důvodu
nerozhodnosti v připojovacím pruhu zastaví ! !

Proč je zastavení v připojovacím pruhu nebezpečné?
provádíme výuku těchto skupin
AM --- A1 --- A2 --- A --- B --- B+E

Najíždění na dálnici a silnici pro motorová vozidla.

Jednak proto, že řidič, který v takovém pruhu pojede za vámi, bude logicky zvyšovat rychlost
a v levém zrcátku bude sledovat situaci v průběžném pruhu pro jeho plynulé zařazení. Pokud
mu v tomto okamžiku zastavíte, je nehoda téměř jistá. Další nebezpečí spočívá v tom, že při
zastavení z rychlosti „O“ nedosáhnete požadované zrychlení.

Přeprava dítěte v autě - použití dětské autosedačky. Jak na to?
Velmi často se lze setkat se situací, kdy řidiči jedoucí v pravých pruzích na dálnici, případně
■	V připojovacím pruhu nejprve co nejvíce zrychlete. To znamená plný plyn už při výjezna silnici pro motorová
vozidla
přejíždějí do levého pruhu proto, aby umožnili najetí vozidel
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■	Zkontrolujte
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voze povinné na všech typech komunikací pro děti, které měří méně než 150 cm
■	Využijte celé délky připojovacího pruhu až do jeho konce pro co největší zrychlení
ničního provozu viz. § 12 odst. 1 zák. 361/2000 Sb. – jízda v jízdních pruzích, kde je stanoveno:
nebo mají hmotnost menší než 36 kg . Za upevnění autosedačky a připoutání dítěte
a plynulé zařazení do průběžného pruhu.
Mimo obec se naodpovídá
pozemní komunikaci
o
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nebo
více
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■	Nesnažte se však využívat připojovacího pruhu k předjíždění.
ce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet,
nezapomínejte,
ženebo odbočování.
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k objíždění,
předjíždění, otáčení
zit! (§ 12 odst. 7)
Zákon tedy o žádném „umožňování najetí“ nehovoří a hlavně jej ani nepřipouští !
• Náraz při rychlosti již 8 km/h může mít pro nepřipoutané dítě smrtelné
■	Pokud nemáte dostatečnou rychlost, nebo prostor pro zařazení, je lepší pokračovat v jízdě
Pro sestavení správného následky.
postupu nájezdu na dálnici a silnici pro motorová vozidla vyjdeme
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cestu avbezpečný návrat domů, přeje Jaroslav Čurda.
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autosedačce.
Je smrtelně nebezpečné cestovat s dítětem na klíně nebo v náručí – v případě
nárazu jej nebudete schopni udržet.
• Nikdy neumísťujte dětskou sedačku, kde dítě sedí čelem vzad, na přední
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Ohlédnutí za oslavou 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci
V sobotu 13. 9. již od časného rána bylo v Hlavenci živo. Po provedení posledních příprav se hlavenečtí hasiči oblékli do replik historických uniforem
a položili k Pomníku padlých v I. světové válce kytici.
Průvod, ve kterém nechyběli nejstarší členové hasičského sboru a historická
stříkačka Márovka z roku 1932 tažená párem krásně vyzdobených koní, se vydal směrem k hasičskému cvičišti, které se nachází ve spodní části obce u křížku, v blízkosti lesa (tzv. Urbaňák). Před zahájením netradiční soutěže, byli při
slavnostním nástupu oceněni nejstarší hasiči a současní aktivní členové sboru.
Náměstkyně starosty Okresního sdružení hasičů Mladá Boleslav paní Lenka
Houdková předala Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci vyznamenání od Středočeského krajského sdružení Medaili svatého Floriana. Vyznamenání převzal
starosta Sboru dobrovolných hasičů v Hlavenci Václav Toman. Touto medailí
byli také oceněni Josef Blahna ml., Petr Raban a Zdeněk Syrový. Pavel Zigáček
získal Čestné uznání za aktivní práci pro hlavenecký sbor. Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav udělilo Medaili Za věrnost 10 let Aleši Horčíkovi a Zdeňce Zimové, Medaili Za zásluhy Jiřímu Kastnerovi.
Nezapomnělo se na nejstarší členy hasičského sboru. Josef Blahna st., Václav Dohnal, Ladislav Franc, František Kastner, Václav
Kastner, Alžběta Hadrbolcová, Antonín Raban a Antonín Štěpař byli oceněni za věrnost pamětními plaketami a pamětními listy.
U příležitosti oslavy předala starostka Hlavence Ing. Jarmila Smotlachová hasičům dar od obce Hlavenec – křovinořez, který převzal
velitel sboru Josef Blahna nejml.
Při netradiční soutěži s disciplínami jako je běh s hasícím přístrojem přes lávku, slalom s velkou pneumatikou od traktoru, běh
s vodou přes ležící žebřík atd., se dobře bavili nejen soutěžící, ale i diváci včetně významných hostů. Hlaveneckým hasičům přijeli
osobně popřát poslankyně Parlamentu České republiky a místostarostka Brandýsa nad Labem - Stará Boleslav Mgr. Nina Nováková a vedoucí správy zámku Brandýs nad Labem PhDr. Milan Novák, ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
plk. Ing. Jan Hadrbolec a nprap. Kateřina Rajtová z pracoviště prevence, starosta SDH Ovčáry - Nedomice Vlastimil Krupička.
Historii hasičského sboru i momentky ze slavnostního dne v Hlavenci připomíná malá výstava fotografií v hostinci U Jelena.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zapojili do příprav a zasloužili se o důstojný a bezproblémový průběh oslavy i hasičské soutěže.
Zdena Zimová
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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SPORT
NOHEJBAL

PARKUR

Nečekaně úspěšné završení sezóny

Kačenka Štěpařová nejenže ve volných chvílích šermuje rukama nohama, ale především bezhlavě propadla kouzlu koní. V jezdeckém oddílu JK Stará Boleslav-děti pod vedením Kláry Voctářové se učí jízdě na koni, ale i péči o ně. Letos v září se poprvé zúčastnila Hobby parkurových
závodů v malé vesnici u Kladna. V této soutěži je zajímavé, že závodníci nejenže musí absolvovat
překážky v daném pořadí, nesmí je shodit nebo vynechat, ale ještě se co nejvíce musí přiblížit
danému času, který byl v tomto případě 1 min 25 vteřin. Nesmí jet tedy moc rychle ani moc pomalu. A protože Kačinčin poník Russel (čti Raslíček)trochu trucovitě minul hned první překážku,
musela s ním Kačenka oběhnout prázdné kolo, aby mohli začít znovu. Díky tomu však nabrali
potřebné zpoždění, které jim i díky bezchybné jízdě vyneslo 3. místo z 16 zúčastněných.

Žáci
Po prázdninách naši kluci opět naskočili do rozjetého vlaku nohejbalové soutěže v turnaji
dvojic, který se konal 6. září ve Vrdech. Hlavenec vyslal do boje dvě dvojice a to Tomáše Hubinku s Martinem Skypalou a Pavlika Svačinu s Jurášem Štěpařem. Druhé dvojici se zadařilo
lépe a vybojovala pro oddíl bronzovou medaili.
O skutečnou senzaci se postaral o čtrnáct dní později Pavlík Svačina, který vyhrál Krajský
přebor v jednotlivcích (singlech) žáků v Českém Brodě. Po vypjatých bojích s kamennou tváří
pokerového hráče porazil o dva roky staršího soupeře z Českého Brodu a získal tak titul vítěze Středočeského kraje. Po tomto úspěchu bylo jasné, že se Pája zúčastní Mistrovství České
republiky jednotlivců. MČR proběhlo 9. listopadu ve sportovní hale v Nymburku. Žáci byli
rozlosováni do osmi skupin po třech až čtyřech žácích. Pavlík byl ve skupině s chlapci ze
Vsetína, Radomyšle a Valašského Meziříčí. Ve své skupině jasně dominoval a do osmifinále
Play Off postoupil z prvního místa bez ztráty setu. Tam se potkal s Dominikem Fišerem z Čakovic a opět po výhře 2:0 postoupil do čtvrtfinále mezi osm nejlepších hráčů. Z části tréma,
která v tomto utkání Pavlíkovi svázala nohy, ale také opravdu skvělá technická vybavenost
soupeře Michala Krunerta ze Šacungu, nedovolila Pájovi postoupit do semifinále. Pája se tak
na MČR umístil na 5.- 8.místě. Takovýto úspěch v singlu zaznamenal Hlavenec naposledy
před 15 lety, kdy se na MČR probojoval Jirka Vrtiška ml.

TRIATLON
V minulém roce v Kostelním Hlavně byla založena Ing. Martinem Pokorným tréninková
skupina dětského triatlonu. A o tom, že je velice úspěšné svědčí i to, že byla vyhlášena ve
Středočeském kraji, kde se zaregistrovalo 75 skupin, jako nejúspěšnější. Pro ty, kteří přesně
nevědí, co triatlon znamená, vysvětlujeme, že se jedná o kombinaci tří sportů, jimiž jsou
běh, plavání a cyklistika. Z hlaveneckých dětí závodí za Triatlon Kostelní Hlavno Jareček Fic.
A závodí velmi úspěšně. Ve Středočeském poháru se celkově umístil na 2. místě a to díky
dosaženým výsledkům v jednotlivých závodech (2. místo Duatlon Dřísy, 3. místo Poděbrady
triatlon, 4. místo Senohraby triatlon).

SLADKÉ „SPORTOVÁNÍ“

Celkové umístění žáků v dlouhodobé turnajové soutěži
1. SK Šacung RWE Benešov
50 bodů
2. SK Nohejbal Hlavenec
45 bodů
3. TJ Slavoj Český Brod
45 bodů
4. TJ Slavoj Vrdy
35 bodů
5. TJ Plazy
30 bodů
6. NK Osnice
11 bodů
7. TJ Sokol Mnichovo Hradiště
5 bodů
8. TJ Spartak Čelákovice
5 bodů

8. listopadu se Hlavenečáci zúčastnili Kunratické JamParády v malé vesnici Kunratice ve
Frýdlanském výběžku. Vesničce, která byla kdysi proslavena svou marmeládovou tradicí.
Tuto tradici se místní v minulém roce rozhodli obnovit uspořádáním Mistrovství ČR amatérů v této lahůdce. Po vydařeném nultém ročníku, byl letos uspořádán 1. ročník, kterého
se zúčastnilo celkem 69 soutěžících se 152 vzorky. A je to neuvěřitelné, ale Šárka Čapková
z Hlavence zvítězila v kategorii Mirabelka se svou marmeládou nazvanou Špendlík. Nejen
tuto výherní, ale i jiné marmelády můžete zakoupit například na farmě u Smotlachů, nebo
v lahůdkách ve Staré Boleslavi. A hledejte je pod názvem Marmošky od Jožky 

Muži
Dalším mimořádným úspěchem nejen letošní sezóny, ale celé historie hlaveneckého nohejbalu je postup družstva A do kvalifikace o postup do 2. Ligy. První část kvalifikace mají
chlapy za sebou, a ačkoliv ve své skupině, kde se utkali s Řeporyjemi a Zbečínem, skončili
na 2. místě a nevybojovali tak přímý postup do 2. Ligy, mají šanci ještě v dodatečném kole.
Tam se utkají s dalšími dvěma družstvy, které v prvním kole skončili také na druhém místě
(Chabařovice, Vsetín). Postupovat budou dvě družstva. Druhé kolo kvalifikace se uskuteční
v neděli 23. listopadu v Chabařovicích u Ústí nad Labem.
Účast našeho družstva v této kvalifikaci je skvělým zážitkem nejen pro hráče, ale i pro jejich
fanoušky, neboť atmosféra těchto utkání je opravdu výjimečná.

FOTBAL
V podzimním kole fotbalové soutěže skončili starší žáci z Kostelního Hlavna na pěkném
2. místě, které poctivě vykopali i za přispění Hlavenečáka Štěpána Vítka.

BOJOVÉ UMĚNÍ
O tomto druhu sportu jsme naposledy psali v Občasníku před několika lety v souvislosti
s úspěchy Saši Horzov v karate. Dnes máme v Hlavenci dvě děti, které se bojovému umění
věnují. Martin Skypala je v karate dokonce držitelem 3. kyu a nosí tak fialový pás. Kačenka Štěpařová spolu s Jasmínkou Osmanovou se věnují allkamf – jitsu. Absolvovaly již dvě
zkoušky a jsou držitelkami 9. kyu a nosí žlutý pás. Zde je na místě dodat, že v tomto sportu se
postupuje v technických dovednostech od 10. do 1. kyu a dále následuje 1. až 6. DAN, jehož
držitelé jsou již opravdovými mistři bojového umění.

VESLOVÁNÍ
Kuba Nováček opět zaválel ve vodním sportu, kterému se opravdu věnuje tělem i duší. V tradičním Polabském poháru, který se každoročně koná v září v Brandýse nad Labem, zvítězil ve
skifu na plné čáře v kategorii mladších žáků, které se zúčastnilo 29 veslařů.

Vítání Hlavenečáčků

V sobotu 22. listopadu 2014 se v sále hostince U Jelena od 16:00 hod uskuteční tradiční uvítání nově
narozených Hlavenečáčků do života. Krátký kulturní
program pro tento den připravily děti z Mateřského
centra Hlaveneček a jejich starší kamarádi. Srdečně
zveme všechny občany na toto společné setkání.

Martina Kociánová a Trio Amadeus
Adventní koncert půvab
né zpěvačky a moderá
torky Martiny Kociánové
a Tria Amadeus pořádá
obec Hlavenec ve stře
du 17. prosince 2014 od
19:00 hod v sále hostince
U Jelena. K tomuto před
vánočnímu zastavení zve
me nejen občany naší
obce, ale také všechny
přátele ze širokého okolí.
Vstupné na tento
koncert je dobrovolné.

Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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30. 11. 2014 od 16:00

Milí sousedé,
přijďte s námi slavnostně rozsvítit vánoční strom!
Sejdeme se ve čtyři hodiny odpolední v hostinci U Jelena,
kde si společně s dětmi zazpíváme vánoční koledy
a první adventní neděli odzvoníme Hlaveneckými zvonečky.

Děti, přineste si
každý svou ozdobu a
společně stromeček
nastrojíme!

Po setmění venku slavnostně rozsvítíme smrk před hostincem.

Já se těším
na svařáček.
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DÁRKOVÉ BALÍČKY PRO DĚTI DO 13 LET
Příspěvek rodičů dětí z Hlavence
na 1 dárkový balíček je 50,- Kč
(celková cena: 150,- Kč)
Rodiče dětí z ostatních obcí platí plnou
částku: 150,- Kč

Objednávky na dárkové balíčky přijímá
24.11.-29.11.2014
vždy od 17.00 do 18.00
paní Dana Blahnová – Hlavenec 7
(u křížku – vrchní část obce)
pondělí – sobota od 17.00 do 19.00
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Betlémské zvonění v Betlémské kapli
Tradiční vánoční výstava Bonsai servisu Praha
Výstava bude otevřena: od 29. 11. 2014 do 4. 1. 2015.

HLAVENEC 158

Otvírací doba: denně od 9:00 do 18:00 (kromě výjimek vypsaných níže)
Otvírací doba – výjimky:
24. 12. 2013 a 31. 12. 2013 – od 9:00 do 14:00
25. 12. 2013 a 1. 1. 2014 – od 13:00 do 18:00
Vstupné: Plné: 60 Kč, snížené (děti, studenti do 26 let, důchodci): 30 Kč
Místo konání: Podzemí prostory Betlémské kaple na Betlémském náměstí v centru Prahy
www.vanocnivystava.cz

28.11. – 30.11.
5.12. – 7.12.
12.12. – 14.12.
PÁ – NE 10.00 – 18.00

VELKOOBCHODNÍ CENY
BAZAROVÝCH OD 0
30Kč
LYŽÍ A BOT
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru

Obec
Den a datum

stanoviště
dolní Hlavenec – u zrcadla
Autobusová zastávka
U obchodu

Hlavenec
sobota 22. 11. 2014

Vlhké zdivo a plísně v bytech
to je příčina zdravotních potíží a stavebních poruch.
Zjistíme příčiny a navrhneme jejich trvalé odstranění.
Rychle, spolehlivě.
ENSAN s.r.o., tel.: 602 221 220,
ensan@ensan.cz, www.ensan.cz

čas
11:05 – 11:15
11:20 – 11:30
11:35 – 11:45

Odpady, které budou přebírány:
■ nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice,
mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky,
AKU baterie, monočlánky, atd.
■ elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné
elektrospotřebiče
Jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru,
budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní
■ pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky
(to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

STUDIO HELLA
nabízí

Gelové nehty
Manikúra
P-SHINE
Pedikúra
Gelové nehty na nohou
Parafínové zábaly
GEL LAK

V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) –
nejedná se o nebezpečný odpad!

Helena Svačinová
Tel.: 602 734 163

Prosíme o striktní dodržování předávaných odpadů. Děkujeme.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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Kosmetika
Celkové ošetření pleti
Medová masáž
Čokoládová masáž
Masáž zad a trapézu
Denní i plesové líčení
Depilace voskem

Kontakt:
Helena Svačinová ml.
Tel.: 723 667 214

