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Obecní škola v Hlavenci byla postavena v roce 1911. Školní výuka byla 
ukončena v 70. letech 20. století, poté v budově hospodařilo země-
dělské družstvo. Po jeho odchodu ležela budova léta ladem nebo 
byla v dalším pro obec nevýhodném pronájmu, při kterém došlo k ne-
odborným úpravám budovy. 
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RekOnstRukce bývalé Obecní škOly

The Hlavenec community school was built in 1911. Teaching at this 
school was terminated in 1970s, and then an agricultural co-operative 
occupied the building. In 2005, the local authority decided to recon-
struct the building in order to create small community-owned flats, 
with the original architecture of the building being preserved at least 
partly.

At present, there are nine flats (especially for young people from the  
village), the local government premises, village library and maternity 
centre in the building. A large garden belongs to the building where 
the community established a kids´ playground in a pleasant and 
peaceful environment. After the reconstruction, the building became 
a beautiful prominent feature of the village of Hlavenec.

Reconstruction of the former community school building in 
Hlavenec 

V roce 2005 rozhodlo obecní zastupitelstvo o rekonstrukci budovy na 
obecní malometrážní byty s alespoň částečným zachováním původ-
ní architektury stavby. Dnes se v budově nachází devět bytů zejména 
pro mladé lidi z obce, zázemí obecního úřadu, místní knihovna a ma-
teřské centrum. K budově náleží velká zahrada, kde obec vybudovala 
dětské hřiště v příjemném a klidném prostředí. Po rekonstrukci se 
budova stala hezkou dominantou obce Hlavenec.
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Projekt Má vlast cestami proměn přináší svědectví 
o zvelebování dosud opomíjených míst a objektů 

v sídlech a krajině.
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