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Vážení občané,
čtyřleté funkční období obecních zastupitelstev nám pomalu končí, blíží se nové volby, které by měly proběhnout 
na počátku října tohoto roku. Mnozí z vás si jistě řeknou, že to je dostatek času, ale není tomu tak, kandidátní listiny 
pro Volby do obecních zastupitelstev bude třeba sestavovat již před prázdninami. Je tedy před námi období zúčtování 
úspěchů či neúspěchů práce současného vedení obce, ale také období plánování a pohledů do budoucnosti.

Mým dnešním úkolem je oslovit možné kandidáty, kteří by měli chuť zapojit se do práce při vedení obce. Obracím 
se především na mladé lidi, ti mají život před sebou a sami by si měli určit, kam se náš Hlavenec vydá. Osud obce mi 
určitě není lhostejný, proto bych byla moc ráda, kdyby na naši dosavadní práci někdo navázal a pokračoval v duchu 
námi nastoleného rozvoje. Z tohoto důvodu jsem plně nakloněna spolupráci a budu velmi ráda, pokud o práci v obec-
ním zastupitelstvu projeví někdo zájem. Ať se nám to líbí, nebo ne, čas rychle utíká a je potřeba hledat další nástupce.

Společně nás v květnu čeká jedna z nejkrásnějších akcí v Hlavenci, Staročeské máje. Mám ráda atmosféru tohoto 
vesnického svátku, protože nás přenese k našim předkům, k našim kořenům. V tento den pociťuji větší sousedskou 
pospolitost, radost z dětí v barevných krojích a spokojenou bezstarostnost. Často si připomínám, jak asi lidé tento 
svátek oslavovali v minulosti, co všechno se změnilo, ať k dobrému či špatnému. 

Tak nám přeji všem, abychom i v letošním roce hlavenecké máje příjemně prožili v kruhu svých sousedů a přátel, 
bez falše a závisti, s radostí, že se nám žije dobře.

Jarmila Smotlachová
Starostka obce
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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBCE HLAVENEC

Zastupitelstvo podporuje život v obci
Společenský život v naší obci je výsledkem dobrovolné práce mnoha spolků i aktivních jedinců. Je potřeba si jejich práce 
vážit a neustále ji podporovat, neboť tuto leckdy nevděčnou činnost vykonávají na úkor svého volného času i bez nároku 
na honorář. A bohužel už se tolik nenosí dělat věci zadarmo, pro dobrý pocit. Hlavenec je stále živá a krásná obec, kde se 
lidé zajímají o společný život. Obecní zastupitelstvo si plně uvědomuje potřebu podpory komunitního života a snaží se 
každoročně poskytnout alespoň malou část fi nančních prostředků z rozpočtu obce na celoroční aktivity spolků. 

Přehled dotací, které v roce 2018 na základě veřejno-
právní smlouvy udělilo obecní zastupitelstvo:
Sbor dobrovolných hasičů: 20 000 Kč – kulturně spole-
čenské akce pro děti i dospělé, Staročeské máje, dětský 
karneval, čarodějnice, dýňování 
Sportovní klub Nohejbal Hlavenec: 20 000 Kč – pronájem 
tělocvičny a provoz klubu
Bratrstvo Kobylí hlavy: z.s. 15 000 Kč – Cestovatelský 
Hlavenec, obnova tůně Hulán
Zelené srdce z.s.: 10 000 Kč – výsadby stromků v katastru 
obce Hlavenec
Naděžda Kastnerová – Květinky: 5 000 Kč – Květinkový ples
Dětské centrum Hlaveneček Veronika Matulová: 
22 500 Kč – finanční podpora docházky dětí s trvalým po-
bytem v obci do dětského centra
Zdeněk Syrový – Rybáři: 5 000 Kč – Rybářský ples a Staro-
česká střelnice při pouti
Hoang van Hoa nájemce obchodu: 3 000 Kč/měs. – pod-
pora za účelem udržení obchodu s potravinami

Helpdriver Martin Břoušek SENIOR TAXI: 25 Kč/km – do-
prava seniorů do zdravotnických zařízení a úřadů v Brandý-
se nad Labem a Staré Boleslavi
Monika Jedličková – cvičení pro ženy: 5 000 Kč – nákup 
cvičebních pomůcek

Obec koupila budovu obchodu
Provoz obchodu s potravinami či se smíšeným zbožím 
na malé obci v době plné nejrůznějších hypermarketů 
bereme spíše než podnikatelský záměr, jako veřejnou 
službu pro naše občany. Z tohoto důvodu obec v po-
sledním roce usilovala o koupi budovy obchodu. Díky 
laskavému jednání s manželi Václavem Jandou a Mila-
dou Jandovou, dosavadními vlastníky budovy obchodu, 
se podařilo tento objekt znovu získat do majetku obce, 
a to za cenu 999 000 Kč. Děkujeme manželům Jando-
vým za vstřícnost.
Obec uzavře smlouvu o nájmu s dosavadním nájem-
cem a bude i nadále podporovat fungování tohoto ob-
chodu.
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DEN DĚTÍ SKOTNICE
Obec Hlavenec pořádá zájezd pro děti 

a třeba i pro rodiče
(ale ti nejsou nutní) na oslavy 
Dětského dne ve Skotnici.

Termín: sobota a neděle 2.–3.6.2018
Zájemci se mohou hlásit do 6. 5. 2018 

na tel. čísle 723 889 277.

Obecní knihovna informuje
Díky výborné spolupráci s Knihovnou Eduarda 
Petišky v  Brandýse nad Labem získává naše 
obecní knihovna pravidelně nové atraktivní ti-
tuly. Blíží se léto, čas dovolených, a tak je potře-
ba na krásné letní dny vybrat zajímavé čtení.
V  těchto dnech byl nainstalován do hlave-
necké knihovny elektronický katalog Clavius, 
kde z tepla domova získáte informace o mož-
nostech vypůjčení Vámi požadované knihy. 
Odkaz na katalog: http://clavius.knihovna.
brandysnl.cz/hlavenec/baze.htm

Aplikaci můžete použít též pro nahlédnutí do 
katalogu Knihovny Eduarda Petišky v Brandýse 
nad Labem.
Připomínáme, že obecní knihovna je otevřena 
každý čtvrtek 17.00–18.00. 
Knihy Vám doporučí paní knihovnice Zdeňka 
Čurdová.

P O Z VÁ N K A
PRO VŠECHNY MUŽE A MLÁDEŽ Z HLAVENCE

NA KÁCENÍ SMRKU (MÁJKA)
Středa 16. 5. 2018

18.00 (sraz)  Kácení smrku
Pátek 18. 5. 2018

15.00 (sraz)  Výjezd na břízky
19.00  Stavění smrku

Sraz vždy před hostincem U Jelena

Hašlerkář
Již delší dobu si všímám toho, že máme v uli-
ci Hašlerkáře. Poznávací znamení – poháze-
né obaly na zemi od známých modrých cuca-
vých bonbónů.
Zvláštní, říkám si, proč to ten dotyčný dělá? 
Vždyť u sebe doma nebo na své pečlivě upra-
vené zahradě jistě nepořádek nemá.
Celkově je v naší zemi velký nešvar v podobě 
vyhazování odpadků všude kolem. Stačí jít 
do lesa, do přírody – všude narazíte na odho-
zené obaly, plastové láhve, plechovky apod.
Děsivý je sjezd z dálnice směrem na Hlave-
nec, kde nepořádek pokračuje podél lesa. 
Vše jen k hranicím naší republiky. Přejedete 
do sousedních států a tam je čisto a hezky. 
Tak proč to nejde i u nás?
P.S. V den, kdy jsem psala tento článek, jsem 
při návratu z Prahy potkala v zatáčce na sjez-
du z dálnice Lukáše Waltra s partou kluků, 
kteří nasbírali několik pytlů s odpadky ze 
sjezdu na Hlavenec.
HOŠI DĚKUJEME Mirka Beranová

12.30 PRŮVOD OBCÍ 
 v doprovodu kapely Přívoranka
 (sraz před hostincem U Jelena ve 12.00) 
    Taneční vystoupení hlaveneckých dětí 

JARNÍ TANEČEK A ČESKÁ BESEDA 
(po ukončení průvodu asi v 16.00)

17.30 DRAŽBA MÁJKY A JEJÍ KÁCENÍ
20.00 MÁJOVÁ ZÁBAVA 
 s kapelou „HARMONIE“
 hostinec U Jelena – vstupné: 100 Kč

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
ZA PŘISPĚNÍ OBCE HLAVENEC A OBECNÍCH SPOLKŮ V HLAVENCI

pořádá

STAROČESKÉ MÁJE
sobota 19. 5. 2018

Špaččí budka přátelství tří vesnic 
(Hlavenec, Skotnice, Poříčí u Litomyšle) nabí-
zí od letošního jara podnájem. Skvělá lokalita 
(parčík u hos  nce U Jelena) a zcela zdarma. 
Ovšem pouze pro slušnou špaččí rodinu! 
Budka k nahlédnu   po zapískání 

V hlaveneckém remízku, byli jsme si na blízku…
…a to hned dvakrát v rozmezí čtyř neděl. Poprvé 17. března za studeného rána se nás před 
hospodou sešla opravdu jen hrstka statečných (celkem 11 dospělých a 2 děti a jeden pes) 
a vydali jsme se dosadit alej babykovou vedoucí od Sudova Hlavna ku Lhotě. Ještě, že nás 
přišli podpořit nadšenci ze Sudova Hlavna v čele se svou starostkou, ochotni pustit se do 
spolupráce. Celkem jsme společně vysadili 16 javorů babyk. Dříve se těmto místům říkalo Na 
mrchovláčce. My jsme se ale jako mrchy nevláčeli. Ostrý vítr mezi poli stlačil teplotu k -4°C 
a tak jsme se doslova přetahovali o rýče, abychom se zahřáli kopáním děr. A zahřívali jsme 
se grogem, co to jen šlo, kulajdou, dobrými koláči i výbornou bábovkou. Ale co je moc, to je 
moc. V jednu odpoledne, když už jsme sázeli ptáčnice podél obecní cesty vedoucí od Hulánu 
na Kostelní Hlavno, jsme museli práci utnout. Celí zkřehlí, s  rampouchy u  nosu, mokrými 
zmrzlými rukavicemi jsme zasadili, zakůlovali, zalili ledovou tříští pátou ptáčnici, naskákali 
do aut a alou domů do horké vany, sprchy a pelíšku. Ještě jednou moc díky vy všichni blázni, 
co jste přišli (z Hlavence, Suďáku, Čelákovic, Skorkova) 
To za čtyři týdny, 14. dubna, to byla jiná. Od hospody nás šel celý zástup (téměř 30 dospě-
lých nadšenců i drobotě a dva psi) dosadit ptáčnicovou alej, kterou jsme v březnu tak rych-
le opustili. Patnáct ptáčnic jsme sázeli líným tempem v krátkých rukávech za bzukotu včel 
na rozkvetlých mirabelkách, chytali první bronz a spokojeně ševelili, jak je na světě krásně. 
Nezapomněli jsme ani na Tondovu budku. Dětmi vymalované i přírodně zkrášlené jsme tři 
pověsili v blízkém lese. (foto na www.hlavenec.cz)
Ještě jednou mockrát díky, že jste přišli a obci díky za fi nanční příspěvek na nákup stromů.
Těšíme se zase na podzim 

Za Zelené srdce Ája, Gábina, Markéta, Nora a Dáša.
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OBECNÍ TÁBOR BABOČKA ZCELA OBSAZEN 
V letošním roce se hlavenecké dě   vydají na obecní tábor do 
rekreačního střediska v Krásném Poli na samém okraji Chřibské. 
Prázdninový týden společně strávíme mezi zalesněnými vrchol-
ky Lužických hor jen pár set metrů od Národního parku České 
Švýcarsko. Čeká nás ideální místo pro turis  cké výpravy krás-
nou přírodou se spoustou roman  ckých zákou   a architekto-
nických památek. V areálu tábora Babočka najdeme také různá 
hřiště pro soutěže a sportovní turnaje. Vyrážíme v sobotu 28. 
července 2018 vlakem ze Staré Boleslavi, kam se také o týden 
později 4. srpna 2018 vrá  me. Tak nám držte palce, ať se i tento 
v pořadí již jedenáctý obecní tábor povede.

Revize katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Středočeský kraj oznamuje, že v ka-
tastrálním území Hlavenec bude přibližně do 20. 12. 2019 
probíhat revize katastru nemovitostí.
V praxi to znamená, že zaměstnanci katastrálního úřadu 
budou dávat do souladu údaje zapsané v katastru nemovi-
tostí se skutečným stavem nemovitostí v terénu.
Oznámení je vyvěšeno na úřední desce, jednotliví vlastníci 
nemovitostí budou k revizi údajů katastru vyzváni písemně.
Zaměstnanci katastrálního úřadu se při práci v obci budou 
prokazovat služebním průkazem, který je opravňuje ke 
vstupu na nemovitost.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Obecní zastupitelstvo děkuje všem občanům, kteří zaplatili v ter-
mínu poplatek za svoz komunálního odpadu. Tento poplatek se 
podařilo vybrat stoprocentně, obec neeviduje žádného dlužníka. 
V platební kázni je naše obec doslova výjimečná, všechny závazky 
občanů k obci tj. i nájmy a vodné jsou každoročně plně uhrazeny.
V listopadu loňského roku na veřejném jednání obecního zastu-
pitelstva v sále hostince U Jelena bylo navrženo občany zkusit 
letní čtrnáctidenní režim svozu komunálního odpadu. Obci 
by tato úprava přinesla úsporu a tím snížení doplatku na tuto 
službu, který za rok 2017 činil 300 Kč na jednoho občana. 
Obecní zastupitelstvo by i v dalších letech rádo udrželo výši po-
platku za svoz komunálního odpadu na částce 500 Kč, nutné 
však je ponížit doplatek obce.
Letní čtrnáctidenní svoz komunálního odpadu začne v pátek 
11. 5. 2018 – to bude poslední svoz. Dále se bude vyvážet 25. 5. 
8. 6. atd. vždy ob jeden týden do konce srpna popř. září. Prosí-
me všechny občany, kteří by měli s tímto režimem jakýkoli 
problém, aby nám sdělili své připomínky či námitky. Bude-
me rádi i za kladnou podporu. 
Po ukončení tohoto zkušebního provozu budou výsledky vy-
hodnoceny včetně inanční úspory. Pokud by tento systém vyho-
voval, počítáme do budoucna se čtrnáctidenním svozem v měsí-
cích květen – září. I nadále Vás budeme informovat pomocí SMS 
infokanálem, ve vývěskách či na webových stránkách obce.

OBECNÍ KRONIKA VYPRÁVÍ 
aneb Roky s osmičkou na konci

1778
• Vinice pod zámečkem Hubertus byla zrušena a domek 

vinařův prodán. V Hlavenci je 11 usedlostí.

1858
• Zrušena bažantnice, která bývala nade vsí.

1878
• 15. června se v noci snesla nad zdejší obcí bouře. Blesk 

zapálil statek čp. 3, majitel statku František Čermák byl 
popálen, doklady přišly požárem na zmar.

1908
• Pro Hlavenec a obě Hlavna byla otevřena pošta.

1918
• Již druhý rok řádí i u nás tzv. „španělská“ chřipka, která 

si i v Hlavenci vyžádala několik obětí na životech.
• Před sedmi lety byla slavnostně otevřena nová budova 

školní.
• Skončila I. světová válka (1914–1918), padlo v ní čtrnáct 

hlaveneckých občanů. 28. října se do Hlavence dostává 
zpráva o státním převratu, vzniká samostatná republika 
Československo. Prvním prezidentem Československa 
se stal Tomáš Garrigue Masaryk.

1928
• 1. ledna sehrála místní organizace komunistická diva-

dlo „Víra, naděje a láska“.
• 6. ledna se konala valná hromada místního hasičského 

sboru. Starostou byl zvolen Antonín Kastner, velitelem 
Václav Kolínský, jednatelem František Martinovský. 
Sbor má 18 členů. 15. ledna se konal Hasičský ples. Okr-
skové cvičení probíhalo na dvoře statku Františka Čáko-
ry, v čp. 3.

• Protože dochází v obci ke krádežím domácího zvířec-
tva, nařídil obecní úřad pravidelné noční hlídky, ve kte-
rých se střídali vždy dva občané dle čísel popisných.

• 17.2. se strhla nad zdejší obcí větrná smršť, která poško-
dila budovu školní, strhla několik střech a plotů.

• Dne 6. března oslaveny narozeniny presidenta Osvobo-
ditele T. G. Masaryka školní besídkou a dětským diva-
delním představením „Pro tatíčka presidenta“.

• 6. května se konaly „sokolské máje“.
• 20. května se utábořilo v obci vojsko 102. dělostřelec-

kého pluku z Terezína, které pochodovalo ke cvičení ve 
střelbě do Milovic.

• Sníh a  noční mrazíky přišly ještě v  květnu. V  červenci 
ukazoval teploměr na slunci 58°C.

Pokračování v příštím čísle občasníku

KRÁDEŽ!!! Zatím neznámý zloděj mazaně vyčkal chvíle, kdy 
se občané Hlavence setkali při pálení čarodějných ohňů a zřej-
mě v této chvíli vnikl na pozemek čp. 95, kde sprostě ukradl mo-
torovou pilu, křovinořez, sbíječku a postřikovač. Krádež strojů, 
včetně jejich výrobních čísel byla nahlášena policii.
Zloději, kradenými věcmi štěstí nezískáš, ba právě naopak!

S P O R T

PARKUR – CENA MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM – ST. BOLESLAV

Velkou radost své rodině, ale především sobě udělala Kačka Štěpařová, 

když se svým svěřeným  valachem Kaspio Proved Kulíškem závodili ve 

Staré Boleslavi. V soutěži na limitovaný čas, kategorii pro děti a juniory. 

S časem 63,36 vteřin bez jediné chyby se nejblíže přiblížili stanovenému 

limitu 62 vteřin a ve své kategorii zvítězili. Gratulujeme 
(Délka dráhy 390 m, tempo 350 m/min, stanovený čas (maximální) 67 s, 

počet překážek 8, limitní čas 62 s)
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Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz

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

KVĚTEN
sobota 12. 5. 11.00 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 
ČERVEN

so–ne 2. 6. – 3. 6. Den dětí (Skotnice)
sobota 9. 6. Memoriál Josefa Matuny – hasičská 

soutěž v Kostelním Hlavně
ČERVENEC–SRPEN

čt–so 5. 7. – 7. 7. Hasičský výlet (Ostrov)
so–so 28. 7. – 4. 8. Obecní tábor Babočka (Lužické hory)
sobota 18. 8. Hlavenecká pouť a Poutní mše 

ZÁŘÍ

sobota 1. 9. Rajský den na Farmě Smotlacha
sobota 8. 9. Hasičské sportovní odpoledne 

pro děti

HLAVENECKÁ VÝROČÍ
V květnu se dožívá významného životního jubilea 

paní Miluše Svobodová 
a v červnu pan Jaroslav Vetro,

Oběma oslavencům přejeme pevné zdraví, 
štěstí a hodně životního elánu.

POTRAVINY A PLÍSNĚ
Známe to – zelené skvrny na chlebu, bílý po-
vlak na rohlíku nebo na mrkvi, ty oříšky divně 
chutnají ... ano – je to či může být plíseň. Musím 
potraviny napadené plísní vyhodit, nebo ne?

Plísně obvykle produkují jedovaté látky (mykotoxiny). Při konzumaci ples-
nivých potravin hrozí nebezpečí, že mykotoxiny poškodí játra nebo ledviny. 
Některé mykotoxiny mohou podporovat rakovinotvorný proces. Na pozření 
plesnivé potraviny se obvykle neumírá. Ale zbytečným rizikům s plísní v po-
travinách by se měli vyvarovat všichni - a to hlavně děti, nemocní lidé a bu-
doucí maminky očekávající radostnou událost.
Při napadení plísní je nutné bez kompromisu vyhodit následující potraviny – pe-
čivo, ovoce, šťávy, marmelády, kompoty, zeleninu, měkké sýry (s výjimkou „ples-
nivých sýrů“), jogurty a ostatní mléčné produkty, sušené ovoce, maso a koření. 
Za výjimky je možno považovat plíseň na uzeninách sušených vzduchem 
a tvrdých sýrech.
U tvrdých sýrů s malým obsahem vody platí – v případě, že se na povrchu 
vytvoří malé obvykle bílo-zelené skvrny - můžeme povrch sýru důkladně 
odříznout a zbytek sýru konzumovat. Při velkých skvrnách plísně nebo při 
napadení již nastrouhaného tvrdého sýru plísní je nutno tyto vyhodit.
U salámů a klobás, u kterých je povrch záměrně opatřen kulturou plísní, je 
možno „plísňový povrch“ akceptovat. Pozor však po prvním rozkrojení těchto 
uzenin. Potom je dobré zvážit odstranění povrchové plísně omytím a násled-
ným osušením povrchu.
Zvláštní skupinu tvoří plíseň vyskytující se na ořechách (buráky, vlašské oře-
chy, lískové oříšky, pistácie ...). Plíseň na ořechách obsahuje látky (afl atoxin), 
které patří mezi nejsilnější známé látky napomáhající rakovinotvornému bu-
jení (karcinogeny).
JAK PŘEDEJÍT ZPLESNIVĚNÍ POTRAVIN?
Platí – kde je vlhko, tam je plíseň. Kde je sucho, tam plíseň nikdy nevznikne.
To znamená udržovat potraviny v suchu.
Chleba a pečivo – vybalit z igelitových sáčků, zabalit do textilní utěrky, ulo-
žit do schránky na pečivo/chlebníku. Solidní chlebník pořídíte již od 300 Kč. 
V igelitových sáčcích se pečivo obvykle „zapaří“ a vzniká voda ... kde je vlh-
ko, tam je plíseň. Textilní nebo papírová utěrka průběžně vodu pečivu ode-
bírají a chlebník vytváří pro pečivo suché prostředí. Ze schránky na pečivo 
průběžně odstraňovat drobky pečiva.
Ovoce, zelenina v domácnosti - omýt, osušit a skladovat v suchém a chlad-
ném prostředí (chladnička, chladná spíž).
Sýry – následné uložení již rozkrojených sýrů – při zabalení sýrů do potra-
vinové fólie dochází obvykle ke kondenzaci vody obsažené s sýru ... kde je 
voda, tam je plíseň. Doporučuji zabalit načatý sýr do papírového ubrousku, 
uložit do krabičky na potraviny do lednice. Také je možno zabalit načatý sýr 
do ubrousku, následně do potravinové fólie, uložit do chladna a denně kont-
rolovat. Když sýr zabalíme přímo do potravinové fólie, potom je dobré do fólie 
vytvořit několik vpichů, tím fólii rozrušit a umožnit přístup malého množství 
vzduchu k sýru. Tím se zabrání nežádoucí kondenzaci pod fólií.
Ořechy, sušené ovoce – při hořké chuti nebo chuti po plísni platí – raději 
vyplivnout, než spolknout.
Uskladněné potraviny v domácnosti je dobré občas zkontrolovat na výskyt 
plísně. V případě, že plíseň zjistíme, je nutno danou potravinu vyhodit, aby 
se „nenakazily“ zbylé potraviny v okolí.
V případě, že v domácnosti třídíme odpad, potom je dobré, když je biood-
pad v prostorech domácnosti co nejkratší dobu. Bioodpad je velice náchylný 
k rychlému vzniku plísní. Bioodpad by měl co nejrychleji opustit prostory do-
mácnosti a měl by se uložit venku mimo domácnost.
U zakoupených potravin je nutné se řídit doporučeným datem spotřeby po-
travin.
Vaření, pečení nebo grilování potravin, které jsou napadené plísní, výše popsaná 
rizika plísní neodstraní. Většina mykotoxinů je odolná proti vysokým teplotám.
Chraňte i vaše domácí mazlíčky před plesnivými potravinami. Hrozí jim stej-
ná zdravotní rizika jako u lidí.
Proto – NE igelitovým sáčkům na uskladnění potravin.
Proto – udržujte potraviny v suchu a pak je to v suchu!

Jaroslav Zima

Úspěch letošních 
čarodějnic zajis  l 

velký počet masek 
a skvělý program 

pro dě  .

Děkujeme všem, 
kteří pomohli zajis  t 

bezproblémový 
a příjemný průběh 

akce.


