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90 let od vzniku samostatného Československého státu
28. října si připomeneme 90 let od vzniku samostatného Československého státu, v jehož čele stál náš
1. československý prezident Tomáš Garigue Masaryk. A zde bychom rádi vzpomněli několik jmen rodáků
z Hlavence, kteří bojovali a položili své životy v První světové válce, jež vzniku Československa předcházela. Své životy za naši vlast položili Herain František 1876, Roubínek Václav 1883, u Oleszy v Haliči,
Rytíř Karel 1891, Stránský František 1873,Svoboda František 1892, v Miškolci v Uhrách, Urban Jan 1896,
u Wilkolaszi v Haliči, Urban Jar. 1887, u Karpilovky v Haliči. Dalšími oběťmi války byli Fridrich František 1886, Fridrich Václav 1891, Souček Josef 1882, Souček Václav 1887. Nezvěstnými zůstali Kastner
Antonín 1895, Pýcha Antonín 1885, Soukup Petr 1895, Urban Oldřich 1891.
Nutno také připomenout obětavost českých legionářů, kteří byli silným trumfem Masarykových vyjednávání o vzniku samostatného
státu. I v legiích bojovali Hlavenečáci. V italské legii bojoval Martinovský Václav 1895, v ruských legiích pak Kastner Josef 1893,
Machačný Josef 1885, Šťastný František 1882, Toman Antonín 1873, Urban Otakar .
Vzpomínky z italského zajetí a mého pobytu v legiích
Dne 2. Září 1917 byl jsem zajat na italské frontě za husté mlhy na úseku před vrchem Hermadou, který háji přístup k Tersru. Bylo to v 11. sočské bitvě. Po mohutné dělostřelecké přípravě podnikli Italové, kryti mlhou, rychlý útok, který byl korunován jistým výsledkem již proto, že proti
nim stály dva české pluky, 21. čáslavský 98. vysokomýtský, které se bez boje ihned vzdaly. Sloužil jsem tehdy u 21. pluku…Byl jsem při této
příležitosti raněn do ruky a do ramene. Za tohoto pekla utíkal jsem střeleckým příkopem, hledaje místo, kde bych se mohl skrýti. Spatřil jsem
na dně střeleckého příkopu vykopanou díru, do níž jsem se schoval. V tom však srazil granát celou stěnu okopu a celého mne pod hromadou
navalené hlíny pohřbil, takže mi jen špičky noh vyčnívaly. Po chvílích zoufalých pokusů, ale marných, cítil jsem, jak mne někdo motykou vyhrabává. Tu však zahřměl strašný úder dopadnuvšího granátu a kopání přestalo. Můj osvoboditel asi byl zabit granátem. Teprve po delší době, když
dělostřelecký oheň ustal, cítil jsem odkopávání nasypané hlíny, a v krátké době zíral jsem tváří v tvář svému osvoboditeli. Byl to italský vojín 159.
Ženijního pluku. Nemohu ještě ani dnes vylíčiti svoji radost, když jsem po půldruhé hodině spatřil světlo světa. Podal mi kávu a víno a ukázav
mi na sanitu pokračoval ve své zachraňovací práci, kynuv mi ještě jednou na pozdrav…V. Martinovský (úryvky z kroniky dodal Josef Jelínek)

V roce 1930 byl v obci odhalen pomník všem obětem 1. světové války. V úterý 28. října v 17
hodin zde obecní zastupitelstvo slavnostně uctí památku padlých v 1. světové válce položením
smuteční kytice.
Obnova ovocného sadu
Na Hájence
(u Hájenky, Na skalce, Na skále…)

do Zastupitelstva Středočeského kraje

se uskuteční
v pátek dne 17. října od 14 00 – 22 00 hod
a v sobotu 18. října od 8 00 – 14 00 hod
na obecním úřadě v HLAVENCI
POZOR změna volby se konají na obecním úřadě, nikoliv v hospodě.

KOMUNIKACE na spodním Hlavenci, byla i přes počáteční zádrhele
zdárně dokončena ve smluveném termínu do 30. září 2008, chybí jen drobné
okolní úpravy terénu, včetně osetí travním osivem. Stavbu provedla firma
Gestav z Čelákovic, jíž také patří dík za pěkné provedení, občanům pak za
velkou trpělivost při neprůjezdnosti. Budiž jim zadostiučiněním nynější jistě
příjemnější příjezd do svých domovů.
VODOVOD, KANALIZACE – Podle průzkumů v obci má přibližně 85 %
domácností zájem o připojení se na veřejný vodovod. Obecní zastupitelstvo
tak rozhodlo o využití stavby kanalizace pro položení veřejného vodovodu.
30.9. proběhlo v pořádku a bez jakýchkoliv nedostatků Územní řízení na
umístění kanalizačního a vodovodního přivaděče mezi ČOV, vodojemem a
obcí Hlavenec a bylo vydáno územní rozhodnutí. Dále pokračují práce na
přípravě stavební dokumentace pro veřejný vodovod a kanalizaci, jež zbrzdil odmítavý postoj některých majitelů dotčených pozemků.
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Srdečně Vás zveme n a výsadbu ovocných stromků v rámci akce Obnova
ovocného sadu na Hájence aneb …Co
nesníme zavaříme, nový sad si vysadíme,
pro zbloudilé lidičky, zbudou jabka, hruštičky, v novém sadu Na Hájence kousek cesty
od Hlavence….

Sobota 1. 11. 2008 v 1000hod
sraz u hospody

Na více jak půl hektaru vysadíme přes
130 ks ovocných stromků – třešně,
ořešáky, jabloně, hrušně, slivoně –
v sadu tak vznikne v blízké budoucnosti
pestrá skladba ovoce. Na tuto akci se
obci podařilo získat grant 20.000,-Kč
z Nadace Partnerství z programu
Strom života – malé granty. Generální
partnerem programu je Skanska a.s.
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Výlet do Prachovských skal

Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 6. září v ranních hodinách se sjeli malí
i velcí hasiči 16. okrsku SDH do Kostelního Hlavna,
kde místní hasičský sbor uspořádal 1. ročník Memoriálu Josefa Matuny (bývalý dloholetý starosta 16.
okrsku Sboru dobrovolných hasičů) . Diváci, které
přilákalo na fotbalové hřiště krásné slunečné počasí, byli svědky hodnotných sportovních výkonů.
Soutěž mužů byla zpestřena zvláštním úkolem. Po
"sestřelení" plechovek musela dvojice mužů uchopit
nosítka s naplněným pytlem a odnést ho zpět k
rozdělovači. Muži z Hlavence byli nejrychlejší, a tak
obsadili zasloužené 1. místo a stali se držiteli putovního poháru. Hlavenecké ženy také nezaváhaly
a vybojovaly také 1. místo. Starší žáci se umístili
na 4. místě a mladší žáci na 5. místě. Sestavy vítězných družstev - muži: Petr Janoušek, Josef Blahna st.,
Josef Blahna ml., Jiří Kastner, Antonín Pasovský st., Antonín Pasovský ml., Pavel Zigáček
ženy: Petra Vítková, Jindřiška Pasovská,
Petra Pasovská, Andrea Štěpařová, Petra
Tomanová, Šárka Zigáčková, Simona Zimová,
Soutěžní sezóna pomalu končí, a tak
v nejbližších týdnech se hlavenečtí
hasiči budou soustředit na přípravu
akcí pro děti i dospělé.

V sobotu 19.7.2008 se konečně uskutečnil výlet,
jehož termín byl naplánován původně na měsíc
červen. Pod záštitou dámské části Sboru dobrovolných hasičů Hlavenec a místního obecního
úřadu se vypravilo autobusem do Prachovských
skal 34 dětí a 22 maminek a babiček a 1 dědeček. Pěkné počasí zlákalo všechny výletníky
k absolvování trasy pětikilometrového velkého
okruhu, přestože se jedná o fyzicky náročnou
stezku skalními masívy. Po každém náročném
výstupu či sestupu po kamenných schodech či
prolezením úzkých myších děr byla odměnou
návštěva osmi vyhlídek, které umožnily vychutnat si pohled na neuvěřitelné výtvory přírody v
Českém ráji. Obdiv za zvládnutí této místy krkolomné trasy patří nejenom malým turistům, ale
i jedinému mužskému účastníku této výpravy panu Antonínu Štěpařovi, který zvládl celý velký
okruh s berlí.
Hasičské odpoledne
v Hlavenci aneb Nahlédněte
k hasičům . . .
V neděli 28.9.2008 využili hlavenečtí hasiči slunečné odpoledne k předvedení vyprošťování
osob z havarovaného auta. Diváci viděli, jak se používá moderní hasičská technika, zdravotnické prostředky a prohlédli
si vzorně uklizenou hasičskou
zbrojnici. Velké poděkování patří
organizátorovi celé akce Petrovi
Janouškovi za zajímavé ukázky
a odborný výklad a Adéle Žárové, která vysvětlovala všem zájemcům zásady první pomoci.

Márovka

Změna letního
Hlavenečtí hasiči začátkem září odvezli starý hasící stroj, tzv. Márovku,
času na zimní:
kterou obec zakoupila již v roce
Ne: 26. října
1932,ke kompletní renovaci. K vidění
2008
bude příští rok na oslavách 120 let
3:00 -> 2:00
SDH Hlavenec. K této příležitosti
hasičí zvažují i ušití několika historických uniforem.
VESNICE ROKU
I letos se Hlavenec zúčastnil soutěže
Vesnice roku, kterou každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova, Svaz
měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní
rozvoj. A ikdyž neslavil takový úspěch

jako loni, kdy získal modrou stuhu za
společenský život, s prázdnou ze slavnostního
vyhlášení
neodešel.
V Petrovicích, vítězi Středočeského
kraje, byl panu starostovi Vladimíru
Blechovi předán diplom Za péči o veřejné prostranství.
Celou hodnotící komisi nadchla hlavenecká adopce stromu a její členové se
složili a předali obecnímu úřadu 1000
Kč na adopci stromu. Tento strom bude
letos na podzim zasazen v Hlavenci
dole u křížku.
Pan Antonín Podzimek, člen komise
a zároveň člen Rady Středočeského
kraje, složil o naší obci báseň :
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"Já vám řeknu, to je věc
míti ves jak Hlavenec !
Je tu víc než 600 let,
větší krásu nezná svět.
Chytré děti, krásné holky,
aktivní a živé spolky,
Zimová a Smotlachová ať je Blecha dobře schová
(v hlaveneckém remízku
chtěl bych jim být nablízku).
Od loňska se pyšní stuhou,
a tak letos chtějí druhou,
že prý když je symetrie,
tak se lidem lépe žije.
A občasník hlavenecký
popisuje věci všecky.
Odjíždíme, starosto,
spokojeni naprosto."
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SK Nohejbal Hlavenec
2. srpna proběhl v Hlavenci nultý ročník turnaje Hlavenecká dvojka. Turnaje se zúčastnilo celkem 11 dvojic, které
byly rozděleny do dvou skupin. Hráči přijeli převážně z
blízkého okolí – Neratovic, Jenštejna, Nového Vesce a samozřejmě nechyběl domací Hlavenec. Nejdelší trasu vážili
dvě smíšená družstva ze Semčic, jehož dvě mlaďounké
členky, které trénují nejen v Semčicích, ale i v 1. Lize žen
TJ Lokomotiva Nymburk (a jejich technika byla opravdu
skvostná, alespoň z našeho pohledu), získaly největší obdiv.
Poslední zápas byl dohrán v půl sedmé večer a vítězem se
stalo družstvo Ferda a Ferda (Neratovice – Pepik Waisgerber, Milan Dlouhý), druhé místo obsadilo družstvo Nerátky
(Neratovice, Hlavenec – Petr Vondrouš, Pavel Šneidr), třetí
místo Škarpolez (kluci z Jenštejna), čtvrté místo po urputných bojích vybojovali Jarmilové (kluci z Hlavence- Ondra
Solčanský a Kuba Svačina).
I když už nás chladné počasí pomalu přesouvá do tělocvičny, neznamená to konec turnajům. I v zimní sezóně plánuje
klub uspořádání turnaje trojic. A právě při této příležitosti
je třeba připomenout, že v letošním roce našemu klubu
výrazně pomohl úřad Středočeského kraje, který nám
z Fondu sportu a volného času pro rok 2008 přidělil dotaci
ve výši 35 000 korun.

MYSLIVECKÝ KROUŽEK opět zahájil svou
činnost. Pod vedení pana Josefa Demjana a Jarči
Smotlachové se děti scházejí každou středu od půl
páté odpoledne u školy (u obecního úřadu). Srdečně
přivítají nové děti ve věku 5–16 let.
Letní tábor Mokřice
Počátkem srpna strávilo 18 dětí z naší obce pět krásných
slunečných dní na farmě Čapí letka v Mokřici u Sedlčan(www.capiletka.ic.cz). Pro děti bylo připraveno táborové ubytování ve stanech a bohatý program. Podnikli
jsme několik výletů do okolí, na rozhlednu Onen svět, z
které byla vidět Šumava jako na dlani, zazávodili jsme si
v orientačním běhu, lovili jsme stříbrné valouny z potoka,
v noci jsme se báli při strašidelné hře a každý večer jsme
se smáli u táboráku. Také jsme zvolili Miss tábora Čapí
letka, kterou se staly Saša Horzov a tajemná slečna Stáňa.
Na farmě Čapí letka chovají nejen huculské koně, na
kterých jsme se svezli, ale i kozy a oslici s čerstvě narozeným mládětem. Užili jsme si spoustu legrace a pohody,
a tak pevně věříme, že se nám povede stejný tábor ale na
jiném místě zorganizovat i v příštím roce.
Pobyt pro děti (ubytování a stravování) hradila pro
všechny děti obec.

Děti z mysliveckého kroužku společně s rodiči si
v neděli 12.října vyjedou vláčkem na výlet na zámek
Velké Březno, kde je čeká prohlídka zámku s detektivní zápletkou. Podíváme se do malebné části
Českého středohoří v okolí Ústí nad Labem a přes
řeku Labe pojedeme přívozem.

V sobotu 30. srpna uspořádal Sportovní klub Nohejbalu

Desetiboj o zlatý pohár „Ahoj
školo, ještě mám prázdniny“. S velkým napětím pořav Hlavenci pro děti

datelé očekávali, kolik dětí se zúčastní. Napětí bylo zbytečné,
desetiboje se zúčastnilo neuvěřitelných 41 dětí z Hlavence, ale i
s Kostelního Hlavna a dokonce i z Martinova u Záryb. Za překrásného slunečného počasí soutěžily děti v lukostřelbě, střelbě
ze vzduchovky, hodu na plechovky, paměťových a znalostních
vědomostech, ve slalomu s tenisovou pálkou, skocích v pytli,
modelování, skládání puzzle a hodu šipkami. V kategorii předškoláků zvítězil s velkým bodovým náskokem pětiletý Pája Svačina(149 bodů), 2. Dominik Zigáček - 7 let (118 bodů), 3. Alenka
Tomanová – 5 let (112 bodů). V kategorii školáků 7 – 10 let se
umístili: 1. Filip Krumpolec – 10 let ( 172 b.), 2. Martin Toman –
10 let (160 b.), 3. Hanička Marková z Martinova – 10 let ( 151 b.).
V kategorii školáků 11-14 let: 1. Kateřina Petrůvová – 13 let (191
b.), 2. Jakub Demjan – 14 let (189 b.), 3. Nikola Syrová – 13 let
(179 b.). Absolutním vítězem destiboje se stala Kačka Petrůvová.
Pro velký úspěch SK Nohejbal Hlavenec Desetiboj o zlatý pohár
uspořádá jistě i příští rok. A možná i v kategorii dospělýchJ
Hladký průběh a úspěšné zakončení proběhlo jen díky veliké
pomoci členů klubu a jeho přátel: Mirka Beranová, Katka Krumpolcová, Adélka Žárová, Jarča Smotlachová, Zuzana Hadrbolcová, Maruška Vojáčková, Adam Smotlacha, Pepánek Hadrbolec,
Michal Vrtiška. Za výbornou kuchyni děkujeme Míle a Jirkovi
Vrtiškovým. Finančně akci podpořili: SK Nohejbal Hlavenec,
Obecní úřad Hlavenec, A.STRA Jiří Štěpař
Za pořadatele všem dětem a kamarádům děkují Jiří Vrtiška ml.
a Andrea Štěpařová.

Členové Folklórního sdružení Hubertus spolu
s dalšími Hlavenečáky přivítali v sobotu 6. září u sousoší
Karla VI. 75 cyklistů a nabídli jim malé občerstvení (chleby
se škvarkovou pomazánkou, zeleninové mísy a pití). Cyklisté přijeli z Lysé nad Labem, absolvujíc tak Šporkovský cyklistický okruh (cca, který v rámci již XII. Slavností hraběte
Šporka uspořádal Spolek rodáků a přátel města Lysá nad
Labem. Letos byla akce věnována „ Přijetí Šporka Karlem
VI.“ A tak se příznivci dostali až do Hlavence, kde nechal
hrabě Špork v roce 1725. na památku účasti Karla VI. při
lovu ve zdejších lesích vystavit lovecký pomník ztvárňující
císaře v antickém rouše. A doufaje, že si získá jeho přízeň
daroval císaři lovecký řád Svatého Huberta. Díky všem těmto událostem tak stojí skvostné barokní sousoší z dílny Maxmiliána Kaňky v našem Hlavenci.

Obec Hlavenec DĚKUJE hlaveneckým rybářům, kteří v rámci bezplatné brigády provedli ochranný nátěr všech herních prvků na dětském hřišti.
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Letošní podzim je proti minulému opět bohatý na úrodu jablek. MOŠTÁRNY
v Brandýse nad Labem a ve
Staré Boleslavi nabízejí jejich
moštování. Vyprodukovaný
mošt je výhradně vylisovanou šťávou z jablek, přefiltrovanou a zavařenou. Bez
přídavku vody, cukru a jakékoliv chemie. VYNIKAJÍCÍ
nejen pro děti.
Do moštárny s sebou přivezte jablka a odpovídající počet
skleněných lahví (od minerálky). Z deseti kilo jablek
budete mít 7 lahví moštu.
Jablka nesmí být nahnilá, od
trávy, špinavá, vykrajovaná.
Většinou to v moštárně probíhá tak, že jeden den se
přijímají jablka a další dny se
moštují.
Moštárna
v Brandýse filtruje většinou
dvakrát (mošt má krásnou,
zlatavou barvu bez usazenin), moštovna v Boleslavi
filtruje jednou (mošt je sice
kalnější, ale zato má více
vlákniny)
Moštárna Brandýs nad Labem, Husova ul. – Královice:
Po 8- 17 hodin.
Moštovna Stará Boleslav: Po
13-17 hod, Stř 13-17hod.

Velkoobjem – o víkendu 26.-28.září proběhl v Hlavenci sběr velkoobjemového
odpadu. Další bude zorganizován pravděpodobně opět na 1. máje 2009.
Diakonie Broumov
Humanitární sbírka šatstva pořádaná
Diakonií Broumov proběhne v Hlavenci
do 10.10.2008. Pytle s materiálem je
možno vozit do čp. 3 - nejlépe po
předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 723 889 277. Podrobnosti
na webových stránkách Hlavence a
obecních vývěskách.
Noví Hlavenečáčci
2.10.2008
Natálka Horáková
3 kg, 49 cm
23.9.2008
Matěj Lukeš
2,75 kg, 49 cm
Přejeme v životě
hodně zdraví a
štěstí.

Výročí
23. srpna
Josef Demjanič
75 let
27. listopadu
František Petrův
80 let

Blahopřejeme

Mateřské centrum Hlaveneček
po prázdninách opět obnovilo
svoji činnost, maminky se
pravidelně scházejí každý
čtvrtek v klubovně ve škole
nebo na hřišti.

HOLANDSKO
Obecní úřad v Hlavenci zvažuje uspořádání jarního zájezdu do
Holandska za krásou jarních cibulovin. Zájezd by byl třídenní
včetně cesty. Předpokládaná cena zájezdu cca. 5 – 6 tis Kč.
V nejbližší době Vás budeme podrobněji informovat prostřednictvím letáčku nebo na některé z podzimních hlaveneckých akcí.
Zjišťujeme předběžný zájem.

SPOLEČENSKÉ A OSTATNÍ AKCE
°do 10. října humanitární sbírka pro Diakonii
Broumov

°12. října pro děti Mysliveckého
kroužku na zámek Velké Březno

°12. října od 11 hod– SK Nohejbal Hlavenec-Turnaj trojic – zakončení sezóny
°17. října od 14 do 22 00 hod, obecní
úřad - VOLBY do Zastupitelstva Středočeského kraje
°18. října od 8 do 14 00 hod, obecní úřad
- VOLBY do Zastupitelstva Středočeského kraje

°18. října od 14 00hod Na Přívůrku
(pod školou) – Drakiáda

°21. října od 17 00hod – ZŠ Kostelní
Hlavno – tvorba dýňových strašidel- tvoří
rodiče s dětmi
°28. října v 17 00hodin – slavnostní uctění památky padlým občanům v 1. světové
válce u pomníku

°1. listopadu v 10 00 hod Obnova
ovocného sadu Na Hájence, sraz
u hospody

°8. listopadu od 9 00 hod DEN pro
zdraví, krásu a dobrou náladu. Opět se
můžete těšit na kadeřnice, masérky,
manikérku, pedikérku, kosmetičku, kytičky, nově správné čištění zubů a malé
zpestření – módní přehlídku s názvem
„Opravdu nemám co na sebe…?“
°28. listopadu od 19 00hod – Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
v Hklavenci

°29. listopadu od 14 00hod –
MIKULÁŠSKÁ, pořádaji hasiči
°20. prosince – Vánoční cukroví
°26. prosince – Koulení zelí
°27. prosince – Hlavenecká trojka
vánoční – turnaj trojic v nohejbale
°10. Ledna – Myslivecký ples
°17. ledna 2009 – Hasičský ples

SPORT
NOHEJBAL - Výsledky
„A“ skupina
Krajský přebor
1.Slaný
2.Církvice
3.Plazy B
4.Nymburk
5.Sedlčany
6.Dobříš
7.Hlavenec A
8.Úvaly

nohejbalové sezony 2008

„B“skupina
okresní přebor
I.třída
1.Jičín
2.Bradlec
3.Hlavenec B
4.Plazy C
5.Kolomuty A
6.Hrdlořezy
7.Benátky n.J.

„C“skupina
okresní přebor
II.třída
1.Bakov n. J.
2.Libáň
3.Jizerní Vtelno
4.Boseň
5.Bradlec
6.Hlavenec C
7.Semčice

CYKLISTIKA –Dne 28. června proběhl ve Staré Boleslavi Houštecký maraton, kterého se zúčastnilo hned několik členů MTB Hubertus hájící barvy Hlavence. Velký obdiv
tak patří Luďkovi Kvapilovi st., Luďkovi Kvapilovi ml., Marušce Vojáčkové,Jarku Ficovi,
Vaškovi Svačinovi, Václavu Kopeckému. Všichni dojeli do cíle!! Naše největší naděje –
želízko v ohni- Pepánek Hadrbolec, který se netajil se svými ambicemi na vedoucí příčku
maratonu, se z ne-po-cho-pi-tel-ných důvodů ke startu vůbec nedostavil… Snad se
z jeho vítězství budeme moci těšit příště.
Cyklistického závodu Pražská „50“ (Praha Dejvice – Okoř a zpět) , který se konal 20.září
se zúčastnilo přibližně 700 cyklistů.Náš velký cyklistický nadšenec Luděk Kvapil st.
dorazil do cíle 320., Václav Kopecký 280 .
VOLEJBAL – nadšenci rekreačního volejbalu se opět schází každou středu od
19 hod v tělocvičně u 1. Základní školy ve Staré Boleslavi.
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EKO lísteček
Třídění pro opravdové fajnšmekry
Koncem června byly v naší obci umístěny tři malé kontejnery
na plech a hliník, o které se starají hlavenečtí nohejbalisté.
Je až ohromující, jaký mají úspěch, každý měsíc se spolehlivě
naplní. Po vysypání kontejnerů se kovový odpad roztřídí na
plech (železo), na hliníkové plechovky a ostatní hliník. A zde
bychom rádi naše vzorné třídící občany upozornili, že ne

vše, co se stříbrně blýská je hliník. Do kontejneru

na kovy rozhodně nepatří: všelijaké pytlíky od sušenek, brambůrků, polívek, kávy, kakaa, některá víčka od jogurtů (toto
všechno jsou totiž plasty!!). Také sem nepatří obal od másla,
ledaže byste (i takto perfektně separovaný odpad jsme
v kontejneru nalezli) oddělili hliníkovou fólii od papírové. Podobný případ jsou platíčka od léků, pokud je v původní formě
plast s hliníkem, tak nepatří do kovů, ale bohužel do popelnice.
Největším omylem jsou ovšem výše zmiňované pytlíky
od brambůrků a podobně. Malou, ale zaručenou pomůckou je,
když odpad po zmáčknutí nezmění tvar. Prostě pokud zmáčknete hliníkové víčko od Pribináčku zůstane zmačkané – je to
hliník, ale pokud zmačkáte víčko od Florianu nebo Dobré mámy, které se zespod tak pěkně blýskají, víčko se pomalu rozbalí do původního stavu – toto víčko je z plastu. Stejné je to
u pytlíku od brambůrek.

Děkujeme všem, kteří se tak s chutí zapojili do třídění kovového odpadu, obzvláště pak těm, kteří vyplachují plechovky
od rybičekJ

V Hlavenci třídíme:
1. Plasty – 2 x u kalu, 1 x u
hospody, 2 x dole u lesa
2. Papír – 1 x u kalu, 1 x u
hospody, 1 x dole u lesa
3. Sklo – 1 x u kalu, 1x u
hospody, 1 x dole u lesa
4. Tetrapak – 1x dole u lesa
5. Kovy -1x u kalu, 2x dole
u lesa
6. Použité baterie – 1 nádoba v obchodě
s potravinami, 1x na
obecním úřadě
7. Nebezpečný odpad – 2x
ročně, vždy po předchozím upozornění
8. Staré ošacení - 1-2x
ročně, podzimní sbírka
končí 10 října (viz. str.4)
Dále je možno zdarma odvážet
jakýkoliv větší, ale i drobný elektroodpad do sběrného dvora ve
Staré Boleslavi (Mělnická ulice).
Na jaře příštího roku plánuje
obec umožnit občanům odvoz
bioodpadu na místní kompostárnu.

Tak takhle by to nešlo

aneb Najdi se čuně v tomhle článku!!!

Igelitové tašky s komunálním odpadem, papírové krabice, kufr, autosklo, taška s oblečením a to
VŠE LEŽÍ VEDLE KONTEJNERU na horním Hlavenci u kalu.
O třídění odpadu jsme už napsali téměř vše a naši občané také dobře celý systém pochopili. Přesto
je v horní části Hlavence někdo, kdo si vůbec neláme hlavu s tím, že dělá v okolí kontejnerů nepořádek. Když je kontejner plný, nechá odpad zvláště papírový ležet vedle, aby se při prvním dešti papír
rozmokl, odkládá zde odpad (oblečení, tašky se zbytky chleba,kufr...), který není vhodný ke třídění a
už vůbec nepřemýšlí, kdo ten svinčík po něm uklidí. Je to snad některý přistěhovalec z velkého města, kde si počínal stejně a kde ho chránila anonymita prostředí
Pokračování na druhé straně
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pokračování
Je tak těžké pochopit, že když je kontejner plný, tak POČKÁM až bude prázdný a pak svůj odpad
do něj vyhodím, že když je v obci sbírka starého ošacení, vezme madam své staré hadry a kabelčičky a odnese je na místo sběru (viz. str. 4), že autosklo patří do velkoobjemu, že ho firma odvážející sklo NEODVEZE?!
Ale my Tě pane nebo paní NĚKDO vypátráme a potrestáme !!! Už jsme zapojili do vyšetřování
všechny hlavenecké detektivy, kteří využijí všech prostředků, abychom pachatele nepořádku našli.
A jak všichni dobře víte, u nás se nic neutají a nakonec se pravda ukáže!

KOMPOSTUJTE,
bioodpad nepatří do popelnice
Asi třetinu odpadků v každé domácnosti tvoří takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně, posekaná tráva či
ořezané větve, pytlíky od čaje. Obvykle končí v koši, v popelnici a nakonec na skládce. Přitom může
posloužit jako dobrá surovina. Každý si snadno může po vzoru tisíců dalších domácností zřídit doma
kompostér.
Zdravější zahrádka, levnější popelnice
Domácí kompostér má hned několik přínosů:
Zadarmo doma vyrobí skvělé hnojivo, které lze použít pro pěstování květin, zeleniny i pokojových
rostlin.
Nemusíte v zahradnictví nakupovat rašelinu: těžba ničí unikátní přírodní biotop, označovaný za
evropskou obdobu deštných pralesů.
Na skládky pošlete o třetinu méně odpadků, což sníží i náklady na jejich odvoz.
Sníží příspěvek vaší domácnosti ke globálním změnám podnebí. Tlením bioodpadků na skládkách
vzniká metan - plyn, který mění klima podobně jako oxid uhličitý ze spalování ropy či uhlí.
Jak kompostování funguje?
Mikrobům a drobným půdním živočichům, jako jsou třeba žížaly, dopřejeme ideální podmínky pro to, aby
přeměnily organické látky na humus. Tento proces probíhá běžně v přírodě v půdě, ovšem pomaleji.
Kompost obsahuje především humus, neocenitelnou surovinu. Humus v půdě zadržuje vodu, zachycuje
zdraví škodlivé látky a vyrovnává kyselost. Humus i ostatní půdní organická hmota zvyšuje kyprost,
soudržnost a optimalizuje počet i skladbu mikrobů v půdě. Tím snižuje nebezpečí eroze; zároveň stimuluje
růst a posiluje zdraví rostlin na zahrádce.
Výroba kompostéru
Dobře poslouží třeba i větší dřevěná bedna. Umístěte ji na nezpevněnou půdu na stinném místě. Naspod
položte drobné větvičky – zlepší a urychlí kompostování.
Přečtěte si, jak lehce vyrobit kompostér.
Do nachystaného kompostéru můžete postupně přidávat odpad. Pokud do něj sypete větší množství
stejného materiálu (například trávy), promíchejte jej s půdou ze záhonku nebo se zralým kompostem.
Předejdete tím tvorbě zápachu.
Patří do kompostu
Nepatří do kompostu
zbytky ovoce, zeleniny a květin
zbytky masa, kosti
čajové sáčky, káva
kořenící plevelné rostliny
tráva, listí, stonky a drobnější větve
popel
znečištěný papír (čistý papír je lepší recyklovat sáčky od vysavačů
trus býložravých domácích zvířat (králíci, slepi- čistící prostředky, chemikálie, barvy, ředidla, léky a podobce)
ně
kousky dřeva
plasty, porcelán, sklo
v menším množství zbytky jídla
Převzato z materiálů Hnutí Duha
kontakt
www.hnutiduha.cz
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