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OBECNÍ ZASTUPITELSTVO INFORMUJE:
Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 24. září 2005 proběhne pravidelný podzimní sběr nebezpečného odpadu. Občané mohou bezplatně odevzdávat
pracovníkům odpadové firmy mrazáky, ledničky, televize, počítače a jejich příslušenství, autobaterie, pneumatiky, obaly
od chemikálií a barev atd.
O místě a přesném čase svozu budete včas informováni. Žádáme všechny, aby příslušný odpad neshromažďovali na
stanovištích, ale osobně jej předali pracovníkům firmy, kteří odpad přetřídí. V minulých letech se často stávalo, že některé kusy
odpadu nebyly odvezeny, protože nesplňovaly parametry nebezpečného odpadu, a občané už je zpět neuklidili. Nikdo z nás
přeci nechce mít z Hlavence černou skládku.

Kominík
Je třeba opět po roce před zimní topnou sezonou vyčistit komíny, abychom předešli případným požárům. Proto v sobotu 1.října
od rána bude v Hlavenci chodit kominík. Kdo z občanů bude mít o tuto službu zájem, ať se nahlásí v obchodě.

Humanitární sbírka
V loňském roce proběhla v naší obci velmi úspěšná humanitární sbírka. I letos jsme byli požádáni Diakonií Broumov, neziskovou
humanitární organizací, o vyhlášení této sbírky. Rádi se k této akci připojujeme, neboť tím pomůžeme sociálně potřebným
občanům, poskytneme práci lidem na okraji společnosti a odlehčíme komunálnímu odpadu.
Prosíme naše občany, aby nepotřebné letní a zimní oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, přikrývky, polštáře atd., které
doma objeví při předvánočním úklidu, zabalili do igelitových pytlů a věnovali na dobrou věc. Humanitární sbírka bude probíhat až
do konce října a veškerý materiál budeme shromažďovat u J.Smotlachové ( tel. 723 889 277). Po ukončení sbírky Diakonie
Broumov sama zajistí odvoz materiálu.
Předem děkujeme všem občanům Hlavence, kteří se do této sbírky zapojí.

DISKOTÉKA PRO MALÉ, MLADÉ I STARŠÍ HLAVENEČÁKY V HOSTINCI U JELENA

V PÁTEK 16.9. V 17.00 BUDOU PRO VŠECHNY MALÉ A MLADÉ HASIČE PŘIPRAVENY I ŠPEKÁČKY NA OPEČENÍ.
SPORT
V průběhu roku 2005 se žáci Hlavence kvalifikovali z krajské soutěže na
Mistrovství ČR v nohejbale. 27. a 28. srpna 2005 se Mistrovství ČR v Karlových Varech zúčastnilo 16 žákovských týmů - vítězů
krajských kol. Ve hře trojic i dvojic žáci z Hlavence jasně vyhráli své skupiny a tím postupovali do vyřazovacích bojů
- play of - z prvních míst. V boji o finále porazili po krásné a napínavé hře Prostějov 2-1, ve finále družstvu Řeporyj nedali
prakticky šanci pomýšlet na vítězství a 2-0 vyhráli. Následovala porážka Českých Budějovic a další boj s žáky Řeporyj, který
byl velmi vyrovnaný a vítězství žáků z Hlavence bylo doslova "vydřené". Sestava Hlavence : Michal Vrtiška, Jakub Svačina,
Ondřej Šťastný, Lukáš Kaudl. Poslední dva jmenovaní pochází z Plaz u Mladé Boleslavi. Nejlepším hráčem MČR žáků 2005 byl
vyhlášen Michal Vrtiška z Hlavence.
V neděli 4.9. se s úspěšným družstvem žáků Hlavence setkali členové obecního zastupitelsva v čele se starostou a místostarostkou, kteří mladým hráčům předali ceny a nové dresy jako dík za vzornou reprezentaci obce Hlavenec.
Předávání cen se účastnil i polárník Václav Sůra, na jehož přednášku Vás zveme ve zvláštní pozvánce.

VÝROČÍ V ZÁŘÍ – 85 let
V pátek 16.září 2005 oslaví významné životní jubileum,
pětaosmdesáté narozeniny, paní Marie Matulová.
Přejeme jí vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, radost
a pohodu.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
21.10. v 19.00 BESEDA S POLÁRNÍKEM
O dobývání severního pólu a svých cestách po Grónsku
bude vyprávět polárník pan Václav Sůra (hostinec U Jelena).
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