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Vážení spoluobčané,
ač nás již sluníčko láká do zahrádek i na procházky, mám stále pocit, že to pravé jaro je ještě v nedohlednu. Leden byl 
vcelku teplý, ale zima se však nenechá ochudit o své kralování, a tak nás zcela určitě potrápí v březnu, nebo dubnu. Ale 
ať, jsme již na to za poslední léta zvyklí. Hlavně aby bylo teplo o hlaveneckých májích. Na ty se skutečně těším, vždyť 
je to naše největší a nejslavnější vesnická událost.

Ráda bych se vrátila jen v krátkosti k silvestrovským oslavám, zejména k bouřlivým ohňostrojům. Tento poslední den 
v roce jsme strávili u kamarádů, kde jsme měli jako na dlani obzor od Hlavence přes vzdálenou Prahu až ke Kostelci 
nad Labem a k Neratovicím. O půlnoci se obloha rozsvítila jak za bílého dne a téměř do jedné hodiny ranní nezhasla. 
Byl to nespočet raket, světelných efektů a dělbuchů a musím přiznat, že Hlavenec rozhodně nezaostával za hlavním 
městem. Někde jsem četla, že tradice ohňostrojů a světlic pochází již z dávné minulosti, že tímto způsobem naši před-
ci zaháněli zlé duchy. Koho jsme však touto válkou ran a světel v dnešní době zaháněli my? Na to nedokážu odpově-
dět. Vím však jistě, že jsme si z kapes vystříleli do nebes obrovské množství peněz, které by se jistě dalo utratit daleko 
osvíceněji. A pak, že se máme špatně. Ještě mě napadá… Myslí také někdo na zvířata? Nejen na naše psí miláčky 
a domácí kočky, ale i na lesní zvěř. 

Vážení spoluobčané, pro letošní rok máme opět ve spolupráci s místními spolky připraveno množství nejrůznějších 
akcí, ať již sportovních či kulturních nejen pro děti, ale i pro dospělé. Těším se, že se při nich budeme společně setká-
vat. I nadále je obecní zastupitelstvo připraveno Vám pomáhat, je nakloněno k Vašim nápadům a iniciativám, pokud 
budou smysluplné a zpříjemní náš společný život.

Nechť se Vám všem v roce 2018 dobře daří.
Jarmila Smotlachová
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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE HLAVENEC

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI POŘÁDÁ PRO DĚTI  

 SOBOTA 3.3.2018 V 15.00 

Téma: 

Kouzla a čáry 
Soutěže, rej masek se soutěží  

o orginální kouzelnickou hůlku. 
Vstupné na tuto akci 

dobrovolné 

  H L A V E N E C    H O S T I N E C  U  J E L E N A  

 
 
 
 

S 

Martinem Dolečkem 
Sám na plavbě kolem světa 

„Ztroskotání v Austrálii“ 
 

Pátek 23.3.2018 od 19:30 
Hostinec U Jelena Hlavenec 

Poutavé vyprávění o ztroskotání u východního pobřeží Austrálie, kde není kromě mořských 
krokodýlů, hadů a divokých prasat vůbec nic. Vyprávění o tom, jak Alya skončila těžce poškozená a 
neschopná další plavby, a jak to všechno nakonec dopadlo… 

 
Výtěžek akce bude použit na obnovu rybníku Hulán 
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Pozvánka na jarní procházku pražským Vyšehradem

V sobotu 7. dubna 2018 se bude konat pro zájemce 
z řad dospělých občanů Hlavence procházka 

pražským Vyšehradem.

Předpokládaný průběh procházky v sobotu 7. dubna 2018:
14,00 hod. –  odjezd účastníků procházky z  autobusové 

zastávky v Hlavenci (autobus zajistí OÚ Hla-
venec)

15,00 hod. –  začátek procházky od Táborské brány pev-
nosti Vyšehrad

16,30 hod. –  přestávka s občerstvením v objektu Starého 
purkrabství

17,00 hod. –  začátek druhé části procházky
18,00–18,30 –  ukončení procházky a odjezd účastníků au-

tobusem do Hlavence

Vyšehradem a  jeho tajemnou atmosférou nás bude pro-
vázet pracovník Národní kulturní památky Vyšehrad pan 
Ing. Michael Balík, CSc, který zde pracuje ve funkci hlavní-
ho inženýra přes 35 let.
Účastnický poplatek na procházku je 150 Kč na jednu oso-
bu. Z tohoto poplatku bude hrazena strava při občerstvení 
v  rámci přestávky. Nápoje si bude každý účastník hradit 
samostatně na konci přestávky.
Procházka se bude konat za každého počasí.

Zájemci o  účast na procházce pražským Vyšehradem se 
mohou přihlásit pouze ve středu 7. března 2018 od 20,00 
do 21,00 hod. v Hlavenci v hostinci U Jelena.
Za závazné přihlášení se považuje složení účastnického po-
platku 150 Kč na jednu osobu. Počet účastníků procházky je 
omezený. To znamená – „kdo první přijde, ten první mele“ 
- a peníze zaplatí při přihlášení. 

Jaroslav Zima

Problém s odvozem vytříděného skla
Do firmy AVE odpadové hospodářství, která zajišťuje svoz 
tříděného dopadu, nastoupil nový řidič. Jako každý prvňák, 
který přijde do nové školy, moc toho o své práci nevěděl, vše 
se začal za pochodu (či za jízdy) učit. Všichni to známe, žádný 
učený přece z nebe nespadl. Práce mu však zatím nejde od 
ruky tak, jak bychom si asi představovali. Prostě mu zatím trvá 
dlouho, než objede všechny obce a vysype kontejnery s vytří-
děným sklem, které se mezi tím začalo všude hromadit. 
Tak začal překypovat i náš kontejner. A protože jsme zřejmě 
nedočkaví a musíme mít rychle uklizeno (hlavně na svém 
dvorku, ale že je za plotem bordel, to nám nevadí, to není přece 
naše), začali jsme skládat vypité lahve kolem dokola přeplně-
ného kontejneru. Škoda, že nikoho nenapadlo si zatím lahve 
ponechat doma, oni to přece co nejdříve odvezou. To ne, my 
tam budeme ty lahve skládat krásně až do půli silnice, nebo ji 
zarovnáme celou. Ať všichni vidí, jak jsme kultivovaní. Po-
známka - kontejner u hospody je téměř prázdný. A kde se tam 
u kontejneru na papír a kov objevily troje pánské vcelku zá-
novní boty, to už mi hlava skutečně nebere! n

VÍTÁNÍ HLAVENECKÝCH OBČÁNKŮ
V sobotu 24. března 2018 v 15. hod se v sále 

hostince U Jelena uskuteční

opět společně s gratulacemi  
letošním jubilantům Vítání nejmenších 

hlaveneckých občánků.
Srdečně zveme všechny občany  

k malému posezení. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o slavnostní akci, 
prosíme občany o společenský oděv. Děkujeme.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
500 Kč za každého trvale žijícího občana v obci
500 Kč poplatek za rekreační objekt

Poplatky je nutné zaplatit nejpozději do konce března 
2018 
v hotovosti v kanceláři obecního úřadu či bankovním 
převodem na účet 
č. 487917389/0800 s uvedením čísla popisného. 

Známku na sběrnou nádobu je nutné vyzvednout 
osobně. 
Poplatky se platí dle OZV č. 2/2015 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Tašky na tříděný odpad jsou zdarma k odebrání v kance-
láři obecního úřadu, zde je také možné si zakoupit novou 
nádobu na komunální odpad – popelnici za cenu 600 Kč.

Vodné za rok 2017
Na základě usnesení obecního zastupitelstva č.3/2017 ze 
dne 10. dubna 2017 oznamujeme, že cena vodného za 
rok 2017 se nemění a zůstává ve výši 45 Kč/m3.
Odečty vodoměrů a  následná fakturace proběhne do 
konce března 2018.

Stočné za rok 2017 ještě naposledy fakturuje firma AS-PO, 
příspěvková organizace. Dne 1. 1. 2018 převzala kanalizaci 
do svého provozu obec. 
Správcem (pracovník obce) vodovodu a  kanalizace se 
stal Petr Janoušek tel. 774 855 541. V případě poruch se 
občané mohou obrátit na toto telefonní číslo.

Ceny vodného a stočného pro rok 2018 bude obecní za-
stupitelstvo schvalovat na svém jednání v březnu, násled-
ně budou ceny zveřejněny na obecní úřední desce a na 
webových stránkách obce (www.hlavenec.cz). V březnu 
bude obec s odběrateli uzavírat nové smlouvy na vodné 
a stočné. 

http://www.hlavenec.cz
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To jsem z toho jelen!
Vaše názory, nápady, reklamy…

Tato rubrika je určena všem, kteří chtějí sdělit nějaký svůj názor 
nebo nápad ostatním. Osmělte se a pište 

Miluj bližního svého  – Babišovce, Zemanovce, 
Piráta či Kalouskovce.
Ač nepatřím mezi voliče paktu ANO bude líp s  Komunisty 
a Okamurovci a ani starého pána a dlouhou dobu mě provázel 
pocit nesouladu s voličskou skupinou těchto stran, před dru-
hým kolem prezidentské volby jsem si uvědomila důležitou 
věc. Totiž to, že ačkoliv je to (bohužel) politikům vhod, neměla 
by politika v nás vyvolávat zlobu nebo dokonce nenávist vůči 
někomu druhému. Neměli bychom se zlobit na své blízké či 
vzdálenější, že mají jiný názor. O  tom je přeci svoboda. Byla 
by škoda, aby se kvůli politice na sebe lidi mračili, nadávali si 
nebo se pomlouvali. Neznamená to ale, že svůj názor nemohu 
vyslovit a zároveň si vyslechnout názor druhého. Jen bez zby-
tečných emocí. Nadšenému příznivci Andreje Babiše mohu 
říci, že je to moc zajímavé, co mi právě řekl, ale že já se nemohu 
smířit s tím, že byl aktivním estébákem, že zneužil dotace pro 
malé podnikatele, že si sám sobě vydal dluhopisy, odkoupil si 
je a díky nedokonalosti zákona tím ušetřil (vydělal) miliony na 
daních, ale na druhou stranu chce mít, a už také má, přehled 
o každé aktivitě i haléři sebemenšího živnostníčka, že cíleně 
pomlouvá Českou televizi…. Tohle bych řekla, například! Kon-
trolovala bych si pravidelně výšku a intonaci hlasu a taky tep. 
Protože „teta“……. stejně peče nejlepší koláče na celém světě 
a já ji mám moc ráda 

Ája Vrtišková

Jaká je spojitost mezi Hlavencem 
a japonským ostrovem Okinawa? 
Co má společného naše obec s japonským ostrovem, který se 
stal známým díky válečné bitvě? Bitva o Okinawu představovala 
největší obojživelnou operaci spojenců během války v Pacifiku. 
Byla to poslední velká bitva druhé světové války.
Společným jmenovatelem je rodina Kvapilova. Děti – Martin Skypa-
la, Natálka Homzová, Luděk Kvapil nejml. a jejich dědeček Luděk 
Kvapil st. se věnují studiu karate – a jsou velmi úspěšní. V letech 
2015 a 2016 se na Oficiálním mistrovství České republiky – Memo-
riál Joki Uema – umístil Martin (2. Kyu – Zelený pás) ve své věkové 
kategorii na 3. a 2. místě, v roce 2016 Natálka (5. Kyu – Oranžový 
pás) vybojovala 3. místo. Nejmladší Luděk (6. Kyu – Žlutý pás) se 
v roce 2017 v kategorii 6-7 let umístil na 3. místě.
Dědeček Luděk – my, kteří ho známe, víme, že je to houževnatý 
sportovec – byl úspěšný v cyklistice, nohejbalu, a ani volejbal 
mu není cizí. Sbírání úspěchů v těchto sportovních odvětvích mu 
nestačilo, a tak se od roku 2012 věnuje studiu karate. 
Proč píši v souvislosti s karatem o studiu? Protože Okinawské 
karate se liší od závodních sportovních klubů karate svým přístu-
pem k výuce. Členové klubu se neúčastní žádných pravidelných 
soutěžních klání, ale učí se především zvládat různé sebeobran-
né techniky karate pocházejících od starých okinawských mistrů. 
Děti i dospělí se učí zvládat své emoce, učí se správnému stre-
činku a správnému posilování. Říká se, že karate by mělo posilo-
vat nejen tělo, ale i duši. Staří obyvatelé Okinawy věří, že pouze 
pravidelný trénink karate může prodloužit život o mnoho let. 
Věřím, že u Luďka to určitě platí také. Vždyť v jeho věku někteří už 
jen sledují televizi. Luděk si však vytyčil další cíl – v letošním čer-
venci odletí do Japonska, aby na Okinawě složil zkoušky na 2. Dan.
Luďku, Hlavenečáci Ti budou držet palce, abys tu svoji „bitvu“ vy-
hrál!
Poznámka: Asociace tradičního karate sdružuje lidi, kteří se 
chtějí naučit sebeobraně proti násilí. Její hlavní představite-
lé a instruktoři každoročně navštěvují ostrov Okinawa, kde se 
techniky učí od místních mistrů. Konkrétně navštěvují Shubukan 
Uema Karatedó Dojó ve městě Shuri. Více informací naleznete 
na internetu http://karate-shorin-ryu.cz/.

Zdena Zimová

S P O R T
NOHEJBAL

Pokud se ohlédneme do uplynulých let 2016 a  2017, zjistíme, že hlavenecký 
nohejbal vychoval skvělé žákovské družstvo. Pavel Svačina byl vyhlášen nejlepším 
hráčem v roce 2016 i 2017. V roce 2016 byli kluci jako tým druzí a v roce 2017 
dokonce první ve Středočeském kraji. 
Trenér mládeže Jakub Svačina informuje: „Letos postavíme pouze dvě družstva 
mužů, Pavla Svačinu a Tadeáše Hubinku zapojíme do "B" týmu, kde hráli a sbírali 
herní zkušenosti již v  loňském roce. Hřiště „Vrtiland“ ve spodní části naší obce, 
bude otevřené každou neděli od 15:00 pro rekreační hráče, kdy si budou moci 
dát i  výborné pivko. Úprava hřiště je naplánována na konec března  – záleží 
samozřejmě na počasí.“

VESLOVÁNÍ

Rodák z Hlavence - Luděk Kvapil ml.- byl nominován na Sportovce roku 2017 města 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Luďkovi přestaly stačit úspěchy, které získal 
na kole. Díky přátelství s veslařem Ondřejem Synkem, který si v říjnu 2017 dojel 
ve skifu pro pátý titul mistra světa, se Luděk v  roce 2015 vrhl na vodu a  stal se 
členem veslařského klubu KV Kondor Brandýs nad Labem. Jeho hlavní disciplínou 
je také skif – loď pro jednotlivce, účastní se závodů v kategorii masters – veteráni. 
Absolvoval s  posádkou osmiveslice veslařské závody Pražské primátorky. Trenér 
Ondřej Synek se podepsal i na Luďkově největším veslařském úspěchu - 1. místo na 
veslařské soutěži World rowing master regata Bled 2017 ve Slovinsku. Díky tomuto 
vítězství byl Luděk Kvapil ml. nominován na Sportovce roku 2017 Brandýs nad 
Labem.

http://karate-shorin-ryu.cz/
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Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz

KALENDÁŘ AKCÍ BŘEZEN – KVĚTEN 2018
(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

BŘEZEN
sobota 3. 3. 15.00 Dětský karneval – téma Kouzla 

a čáry, soutěž o originální 
kouzelnickou hůlku 

neděle 4. 3. 16.45 
až 

18.15

Bruslení v Benátkách – zadáno 
pro bruslaře z Hlavence (Zimní 
stadion Benátky n. J.)

čtvrtek  8. 3. 16.00 Oslava MDŽ
pátek 16. 3. 20.00 Rybářský ples 
sobota 17. 3.  9.30 V hlaveneckém remízku budeme 

si na blízku (výsadba stromů)
pátek 23. 3. 19.30 Cestovatelský Hlavenec – 

Ztroskotání v Austrálii – beseda 
s Martinem Dolečkem

sobota 24. 3. 15.00 Vítání nových občánků 
a gratulace seniorům

DUBEN
sobota  7. 4. 14.00 Procházka pražským 

Vyšehradem s Ing. M. Balíkem
sobota 14. 4.  9.30 V hlaveneckém remízku budeme 

si na blízku (výsadba stromů)
sobota 21. 4. Den Země v Hlavenci – úklid 

obce a velkoobjemový odpad
sobota 28. 4. 09.00 Sběr železného šrotu 
pondělí 30. 4. 18.00 Čarodějnický rej – soutěž 

o nejhezčí čarodějnici (děti 
i dospělí) - hasičské hřiště

KVĚTEN
sobota 12. 5. Memoriál Jana Hlaváčka 

a Okrsková soutěž – hasičská 
soutěž v Sudově Hlavně

středa 16. 5. 18.00 Výjezd pro smrk 
pátek 18. 5. 15.00 Výjezd pro břízky a zdobení věnců
sobota 19. 5. 13.00 Staročeské máje – průvod, 

večer Májová zábava 

HLAVENECKÁ VÝROČÍ
V těchto nadcházejících jarních dnech 

se významného životního jubilea dožívají 
naši milí spoluobčané:

Václav Vít ● Nataša Zatloukalová ●  
Jiří Mikuláš ● Ludmila Rezková

Paní Ludmila Rezková je nejstarší občankou  
obce Hlavenec

Všem jubilantům přejeme do dalších let hlavně 
pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu v kruhu 

svých nejbližších.

Několik let se intenzivně zajímám o problé-
my vlhkosti a odvlhčování staveb. Přílišná vlh-
kost ve stavbě nebo v domácnosti má své nepří-
jemné a mnohdy i zdraví ohrožující nežádoucí 
projevy. Tam, kde je v domácnostech vysoká 
vlhkost, se obvykle vyskytují lidskému zdraví 

nebezpečné plísně a bakterie. Nejsem sice doktor, ale v podstatě učím 
lidi jak se nežádoucí vlhkosti v domácnosti zbavit a jak bydlet zdravě.
Většina lidí neví, že vysoká vlhkost a nežádoucí projevy vysoké vlhkosti v do-
mácnostech přináší zdravotní rizika. Tato zdravotní rizika mohou být závažná 
hlavně pro děti, pro nemocné, alergiky a starší osoby. O plísních existuje 
mnoho mýtů a mylných informací. V následujícím textu se pokusím zpro-
středkovat informace, které by měly dát návod, jak se v domácnostech zbavit 
nežádoucí vlhkosti, plísní a jak doma zdravěji bydlet. 
Vždy platí – kde je vlhkost, tam jsou plísně. Kde je sucho, tam plísně nejsou.
Může se stát, že některé situace a pojmy budu vykládat mnohdy hodně zjed-
nodušeně. Bude to ale vždy s cílem učinit výklad snadněji srozumitelným.
VLHKOST VZDUCHU V DOMÁCNOSTI
Nežádoucí problémy s vlhkostí vzduchu (například plísně) se projevují obvykle 
pouze v chladných měsících roku – říjen až duben. Hlavně v tomto období se 
doporučuje hlídat si vlhkost vzduchu pomocí správného pokojového vlhkomě-
ru, který ukáže v procentech jaká je v domácnosti hodnota relativní vlhkosti 
vzduchu. Překročí-li relativní vlhkost vzduchu dlouhodobě hodnotu 50 %, může 
dojít ke vzniku plísní. Při relativní vlhkosti vzduchu vyšší jak 50 % se obvykle 
stává, že vlhkost obsažená ve vzduchu se vysráží, zkondenzuje na chladných 
stěnách domácnosti. Kondenzát je voda. Kde je voda, tam je plíseň. Plísně 
představují zdravotní riziko. Chceme-li bydlet zdravě, potom se musí v užívání 
domácnosti hlavně v chladných měsících roku něco změnit s cílem mít relativní 
vlhkost vzduchu v hodnotách okolo 50 %. V chladných měsících roku udržujte 
v domácnosti teplotu vzduchu v rozmezí 19 až 22 stupňů Celsia. Je-li potřeba 
mít v domácnosti vyšší teplotu, je to možné, ale relativní vlhkost vzduchu by ne-
měla dlouhodobě překročit 50 %. Je nutné to hlídat pomocí vlhkoměru. Tip na 
solidní vlhkoměr cca za 400 Kč: digitální teploměr s vlhkoměrem TFA 30.5026 
mohu doporučit, stačí najít a zakoupit na internetu.
JEDNO Z PRAVIDEL PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ
V domácnosti se pokuste mít stále odděleny „studené“ prostory od „teplých“ 
prostorů tak, aby se do chladných prostorů nedostal teplý vlhký vzduch a nedo-
šlo k nežádoucí kondenzaci vzdušné vlhkosti, která vzniká z teplého vzduchu 
na chladném povrchu studeného prostoru (vznik kondenzátu/vody na chlad-
ném podkladu = jako když v létě vyndáme studenou lahev piva z lednice, a stu-
dená lahev se orosí/vznikne kondenzát). To znamená – zavírat dveře.
MYLNÁ INFORMACE O PLÍSNI V DOMÁCNOSTI 
Plísně se nejlépe odstraní Savem. To není úplně pravda, má to dva háčky.
Nejenom Savo, ale i jiné laciné odstraňovače plísní obsahují sloučeninu 
chlóru (chlornan sodný). Chlornan sodný je chlorové bělidlo. Když si Savem 
postříkáte džíny, tak se časem objeví v těchto místech vybělené skvrny. 
První háček – když Savem postříkáte plíseň, tak se plíseň vybělí, a to svádí 
k mylnému optickému dojmu, „že je plíseň pryč“. Ale není. Plíseň je pouze 
vybělená. I vybělená plíseň představuje zdravotní riziko.
Druhý háček – platí, že plísně jsou pouze tam, kde je vlhko, voda. Když se na 
savý podklad (na zeď, na dřevo ...) nastříká Savo, tak dochází k chemické reak-
ci, při které vzniká voda (pozor voda = plísně) a kuchyňská sůl (chlorid sodný). 
Kuchyňská sůl je silně hydroskopická (váže na sebe vzdušnou vlhkost). To zna-
mená, že čím více stříkám Savo na zeď, na které je plíseň, tím více je tato zeď 
náchylná k opakovanému růstu plísní. Ironie? Nebo marketing výrobce Sava?
Navíc – používání přípravků na bázi chloru v domácnosti, třebaže je velmi 
rozšířené, je do určité míry kontroverzní vzhledem k tvorbě malých množství 
škodlivých vedlejších produktů, například chloroformu. Potřebujete doma 
chloroform? Já ne.
Jaroslav Zima
Pro domácnosti v obci Hlavenec poskytuji poradenství týkající se vlhkosti 
staveb a plísní zdarma. Potřebujete radu? Volejte 602 130 130.
Pozn.: Autor článku je certifikovaným inspektorem nemovitostí, znalec v oboru 
sanace plísní a člen České společnosti pro odvlhčování staveb. 
Poradenská linka: +420 602 130 130 
zima.ensan@gmail.com, www.ensan.cz

mailto:obec.hlavenec@hlavenec.cz
mailto:zima.ensan@gmail.com
http://www.ensan.cz
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V hlaveneckém remízku,  
budeme si na blízku

aneb
Výsadba a dosadba hlaveneckých alejí 

Spolek Zelené srdce s podporou obce zve srdečně všechny milovníky přírody  
k jarní výsadbě stromů.

Tentokrát vysadíme: 
● novou alej z ptáčnic od Hulánu k Hlavenskému potoku, 

● dosadíme babykovou alej na hranicích hlavenecko-sudohlavnovského katastru
● a také opět dosadíme pár ovocných stromků do sadu pod školou

● současně se vzpomínkou na Toníka Štěpaře zavěsíme (všude možně) několik nových 
ptačích budek (Tondova budka 2018), které si děti opět budou moci pomalovat.

Plány jsou to smělé, ale s Vaší účastí to zvládneme. Neváhejte a přijďte. Opusťte pohodlí 
svého domova a vydejte se sami, s dětmi, partnery, babičkami, dědečky a přispějte třeba 

jen svou přítomností k výsadbě stromů. 

kdy:

sobota 17. března 2018 
(alej babyková a ptáčnicová)

a

sobota 14. dubna 2018 
(dosadba stromků pod školou)

Sraz: vždy v 9:30 hod před hospodou (akce se koná za každého počasí)

S sebou: rukavice, plecháček na čaj, dobrou náladu

Drobné občerstvení zajištěno  
(čaj, pivko – omezeně, koláče, chléb s pomazánkou, polévka)

Ze zdravotních i sociálních důvodů (pobyt na čerstvém vzduchu v otevřené krajině a setkání 
s blízkými i vzdálenějšími sousedy) je akce vhodná pro všechny občany od 0 do 100 i více let 
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