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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU A SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI

LEDEN 2012

ČÍSLO 1

ROČNÍK 8

Hasičský ples zahájil v sobotu 14. 1.
plesovou sezónu v Hlavenci
Hasiči připravili již tradičně pěknou výzdobu sálu a za pomoci sponzorů bohatou tombolu.
Plný sál aplaudoval tanečnímu vystoupení Folklórního
sdružení Hubertus, které umožnilo účastníkům Hasičského plesu se ocitnout na malou chvíli ve staré Praze 20. let.
Po celý zbytek večera a v ranních hodinách udržela skvělou náladu hudební skupina Impulz.

SPOLEČENSKÉ AKCE
LEDEN
 28. 1.

17.00

SOBOTA

KOMŇA V HLAVENCI aneb
Nejenom hudební setkání
s Vesnicí České republiky
roku 2011

ÚNOR
 4. 2.

13.00

VEPŘOVÉ HODY

SOBOTA

 10. 2.

20.00

MYSLIVECKÝ PLES

20.00

KVĚTINKOVÝ PLES
hraje Hudební skupina
„Melodie“ Petra Vrány

PÁTEK

 25. 2.

SOBOTA

BŘEZEN
 10. 3.

16.00

GULÁŠFEST

SOBOTA

 17. 3.

20.00

SOBOTA

 23. 3.

PLES DSO CECEMÍNSKO
(Kostelní Hlavno – hřiště)

20.00

RYBÁŘSKÝ PLES

20.00

RYBÁŘSKÝ PLES

PÁTEK

 24. 3.

SOBOTA

DUBEN
 7. 4.

14.00

SOBOTA

 14. 4.

9.00

SOBOTA
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DĚTSKÝ KARNEVAL
A MALÍŘSKÁ SOUTĚŽ
PRO DĚTI
BABETTA CUP

HLAVENECKÝ OBČASNÍK

Poplatky za popelnice

VĎTINKOVÝ
ÁL
KVÍTKA Z HLAVENCE VÁS ZVOU NA VI. ROÿNÍK KVĎTINKOVÉHO BÁLU

Sobota 25.2.2012 ve 20.00
Hlavenec - hostinec U Jelena

K tanci hraje: Hudební skupina Melodie Petra Vrány
Tombola: nejen kvčtinková
Vstupné: 150,- Kÿ

Rezervace vstupenek na tel. ÿ. 721 974 066

V letošním roce došlo opět k navýšení skládkovného za tunu odpadu, ale také
ke zvýšení DPH. I z tohoto důvodu je naše obec nucena zvednout poplatek
na osobu trvale žijící v Hlavenci na 500 Kč. Celková částka za likvidaci všech
odpadů (komunálního, separovaného, velkoobjemového, nebezpečného) je
přibližně 1050 Kč na osobu. Zbylou část plně hradí obec. Poplatky je nutné
uhradit do konce března 2012 v kanceláři obecního úřadu.
Poplatek za popelnici ........................ 500 Kč/osoba, 500 Kč/rekreační objekt
Poplatek za psa ................................. 0 Kč
POZOR třídění plastů
Prosíme všechny naše občany, aby vytříděné plasty neházeli do kontejneru
v pytlích, ale aby je z pytlů VŽDY VYSYPALI! Prosíme, čiňme tak s ohledem na
pracovníky, kteří naše odpadky třídí na třídící lince (a věřte, že je to práce velice těžká), a kteří mají velmi nemilé zážitky s pytli napěchovanými odpadem.
Ušetřeme je alespoň my, kteří poctivě třídíme, psychického napětí: co v tom
pytli zase bude…

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 6. března 2012 se dožívá
krásných pětasedmdesátých
narozenin pan Antonín Raban
Přejeme mu k tomuto
významnému životnímu jubileu
do dalších let pevné zdraví, radost
a rodinnou pohodu

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Děkujeme všem občanům za včasnou
a bezproblémovou platbu příspěvku
na stavbu domovních přípojek kanalizace a vodovodu. Tento příspěvek zaplatili úplně všichni občané, což nás
velmi mile překvapilo. Obecní zastupitelstvo tímto ještě jednou děkuje
občanům za podporu při stavbě kanalizace a vodovodu.

Připravujeme pro děti
letní tábor
V letošním roce chystáme pro naše
hlavenecké děti letní tábor v termínu 4.–11. 8. 2012. Zatím hledáme
táborovou základnu na příjemném
místě, kde by se nám všem líbilo.
Pokud by s námi i letos chtěly vaše
děti prožít týden plný her a dobrodružství, zapište si tento termín do
svých kalendářů. Přihlášky se budou
podávat do konce dubna.
Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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