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17. listopad – Den boje za svobo‐
du a demokracii
V letošním roce si připomínáme 20.
výročí „sametové revoluce“. Již dvacet
let můžeme svobodně rozhodovat, jak
naložíme se svým životem.

Opravy pomníku Karla VI.
Jak si jistě mnozí z občanů všimli, v letošním roce se naše významná
kulturní památka, Pomník Karla VI. od Matyáše B.Brauna, zahalila
do stavebního lešení.
Začaly opravy nejen utržené části sousoší, ale i
celková údržba kamene. Obec získala na restau‐
rování část finančních prostředků z různých
dotačních titulů. Středočeský kraj Fond obnovy
památek přispěl částkou 20 000Kč, Ministerstvo
kultury ČR podpořilo opravy částkou 200 000 Kč
a v neposlední řadě nám také pomohly Lesy ČR
s.p. a to částkou 60 000 Kč. Obec přidá k této
nasbírané sumě ještě přibližně dalších 300 000
Kč z obecního rozpočtu, abychom se v příštím
roce mohli opět kochat krásou, která byla vytvo‐
řena v letech již dávno minulých.
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V letošním roce získal hlavenecký Sbor dobrovolných
hasičů dotaci z Fondu Sportu a volného ča-

su Středočeského kraje na projekt „
Úprava povrchu cvičné louky a nákup
vybavení pro hasičský sport“ ve výši
30 000 Kč. Obec k této částce přidala dalších 20 tisíc
Kč. Část takto získaných prostředků byla věnována na
úklid cvičné louky a část na nákup vybavení pro hasičský sport. Cvičná louka v dolní části obce byla vyčištěna
od náletových dřevin, odpadků a navážky. Celá plocha
byla zrotavátorována a nově oseta trávou. Ze zámkové
dlažby hasiči vybudovali startovací základnu.Hasiči
odpracovali při této akci nejméně 200 brigádnických
hodin. Byla zakoupena nová požární nádrž, rozdělovač,
sady sportovních hadic, savice.
No a takto nově vybudovaná základna nemohla být lépe
pokřtěna než hasičskou soutěží, uspořádanou u příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
v Hlavenci, která proběhla k velké spokojenosti všech
zúčastněných i pořadatelů dne 27. září.
Velké poděkování také patří paní Rezkové a paní Sýkorové za pronájem louky.

KANALIZACE
Podzimní výsadba

Alej na KOUTA
Srdečně Vás zveme na, dá se říci již tradiční,
podzimní výsadbu stromků.
Sobota 7. listopadu 10 00 hod
(sraz u hospody).
Letošní podzim propojíme ovocný sad pod ško‐
lou s loni obnoveným sadem Na Skále. Na ten‐
to projekt obec Hlavenec získala finanční grant
Nadace Partnerství.

První pokus o získání dotace na kanalizaci
Minulý týden obec podala žádost o dotaci
z evropského fondu Programu rozvoje
venkova. Je to první žádost o přidělení
finančních prostředků na výstavbu kanalizace v obci. V této fázi obec dle dotačních
podmínek požádala o 27 mil. Kč. Skutečností ovšem je, že podaných žádostí je
mnoho – většina obcí ve Středočeském
kraji je na tom stejně, jako Hlavenec – a
peněz málo…
Obec má zajištěna všechna potřebná stavební povolení k výstavbě vodovodu a kanalizace a je připravena, pokud získá finanční prostředky, tuto stavbu realizovat.Pokud neuspěje s žádostí v Programu
rozvoje venkova, je připravena požádat o
peníze v lednu 2010 z dotačních titulů Ministerstva zemědělství ČR.
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Srdečně Vás zveme na

V sobotu 14.listopadu 2009 ve 20.00 hod
Vás srdečně zveme na

Den pro zdraví, pohodu
a dobrou náladu
aneb cosi mezi nebem a zemí

Sobota 21. listopadu od 9 00 hod
V hostinci U Jelena

MARTINSKÉ POSVÍCENÍ

Pro Hlavenečáky vstupné dobrovolné,
ostatní 100 Kč.
Hýčkat Vás budou: kosmetičky, masérky, kadeřnice,
pedikérka, manikérka,
kartářka
numeroložka
Pro radost bude: obchůdek s keramikou, čaji a přírodní kosmetikou, Krámeček od 3 koček, hlavenecký
sekáček, kytičky.
Opět vystoupí hlavenecká děvčata
v 15 30 vítání nových Hlavenečáčků
v 16 00 vyhodnocení soutěže O nejkrásnější truhlík
Přijďte si odpočinout a strávit příjemný den☺
Celý výtěžek z této akce bude opět věnován Vyššímu
Hrádku poskytovateli sociálních služeb
a Dennímu stacionáři ve Staré Boleslavi

Noví Hlavenečáčci
Ve stejný den a to 16. září 2009
se v Hlavenci narodila dvě děťátka :
Adámek Minx a Valentýnka Svačinová.
Dětem přejeme do života hodně štěstí
a zdraví.

Svoz nebezpečného odpadu
21. listopadu 2009

• Nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly,
barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy,
léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky, atd.
• Elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory,
zářivky a drobné domácí elektrospotřebiče
• Pneumatiky – od osobních automobilů bez disků (ostatní pneumatiky nebudou převzaty)
Přesný čas odběru odpadu bude upřesněn. Odpad je
nutné předat svozové firmě osobně. Nepřipadá
v úvahu ponechání odpadu na místě odběru hodiny, či
dokonce dny dopředu.

PNEUSERVIS
Opravy vozidel
Nově otevřeno v Hlavenci ( U Kvapilů)
Provozní doba: Po-Pá 7 30- 17 00
Sobota 8 00 – 13 00
Po telefonické domluvě i mimo pracovní
dobu.

Peter HOMZA 602335909
Sběr starého ošacení pro Diakonii Broumov
proběhne od 23.11. do 10.12.2009

Obec Hlavenec zakoupila žákům Základní školy
v Kostelním Hlavně venkovní pingpongový stůl,
čímž se podařilo rozšířit možnosti sportovních akti‐
vit dětí ze základní školy. Zároveň také inspirovala
☺ Obec Sudovo Hlavno, která pro žáky školy a ma‐
teřské školy zakoupila pec pro vypalování keramic‐
kých výrobků.
ZŠ a MŠ Kostelní Hlavno pořádá sběrovou akci.
Novinový papír, časopisy, karton a víčka od PET
lahví ( v úhledných, přiměřeně těžkých balících)
můžete odevzdávat ve škole od 2. do 6. listopadu.
U křížku byly vysazeny dvě nové lípy za ty, které padly během červencové vichřice. Výsadbu i dodávku stromů zasponzorovaly firmy: PERENY Renata Pešičková, Farma Radek
Smotlacha a A.STRA Jiří Štěpař

Těšit se můžeme na
5. prosince – Mikulášká besídka pro děti
19. prosince - Burza vánočního cukroví
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do hostince U Jelena v Hlavenci. K tanci a
poslechu hraje Duo Karla Havlíka
Posvícenská pochoutka : Martinská pečená kachnička se zelím a houskovým
knedlíkem
Kachýnky si prosím, objednávejte u paní
hostinské na telefonním čísle 739 072 240
nejpozději do 11.listopadu 2009.
Vstupné 100.-Kč

