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HLAVENECKÝ XTET VÁS ZVE NA

VELIKONOČNÍ JARMARK
sobota 7. dubna 2012 od 14.00
HLAVENEC – HOSTINEC U JELENA

Program:
• Pletení pomlázek
• Zdobení kraslic, perníčků 
•  Soutěž o nejlepší 

velikonoční dobrůtku 
(přijďte se pochlubit 
svojí nádivkou, mazancem, 
jidášem, perníkem či dortem)

•  Velikonoční výzdoba 
(vezměte si s sebou nůžky, 
případně tavící pistoli)

• Jarní bazar

Vstupné 30,- Kč

VELIKONOČNÍ RECEPTY
Jidáše
Toto pečivo má připomínat provaz, na kterém se oběsil Jidáš, 
poté co zradil Ježíše Krista.

Potřebujeme:
1/2 kg hladké nebo polohrubé mouky (nebo namíchat obě)
1/4 l vlažného mléka
10 dkg rozpuštěného másla
3 žloutky
5 dkg kvasnic (pro domácí pekárnu použijte množství, jaké jste zvyklí)
5 dkg medu
kůra z 1/2 citronu
vajíčko na potření
med na namazání

Postup:
Vypracujeme těsto a necháme 
vykynout.
Vykynuté těsto znovu 
propracujeme a rozdělíme na 
zhruba stejné kousky, ze kterých 
rukama „vyválíme“ cca 15 cm 
dlouhé a 1,5 cm tlusté válečky, 
které pak stáčíme do různých tvarů. Klademe na plech vymazaný 
tukem nebo vyložený pečícím papírem, potřeme rozšlehaným vajíčkem 
a necháme ještě cca 10 minut vykynout. Pečeme v předehřáté troubě 
cca 20 minut při 180°C dozlatova.
Jidáše podáváme namazané medem.

Mazanec
Potřebujeme:
40 dkg polohrubé mouky
10 dkg másla
7 dkg cukru
1 vanilkový cukr
2 dkg droždí
2 dl mléka
3 žloutky
5 dkg rozinek
špetka soli
5 dkg nasekaných loupaných mandlí na posypání

Postup:
Vypracujeme, přidáme rozinky a znovu promícháme. Necháme cca 
hodinu kynout. (Pokud těsto děláme v pekárně, rozinky předem 
namočíme, aby nepoškrábaly formu.)
Z vykynutého těsta vytvoříme bochánek na vymazaný nebo papírem 
vyložený plech a necháme opět kynout (cca 20 minut). Potom nakrojíme 
vrch mazance do kříže, potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme 
mandlemi. Pečeme v předehřáté troubě při 180°C cca 30-40 minut. 
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INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU A SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
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SOUTĚŽSOUTĚŽ
O Nejkrásnější O Nejkrásnější 
rozkvetlé oknorozkvetlé okno
V letošním roce opět 
vyhlašujeme soutěž 

o nejkrásnější rozkvetlé 
(květinové) okno, směřující do 

ulic Hlavence. Hodnotit se bude 
během celé sezóny (květen-září) 
a nejúspěšnější pěstitelé budou 

opět vyhlášeni a odměněni 
na některé z podzimních 

hlaveneckých akcí.

KOMPOSTujme
Nejvíce zastoupenou složkou v  popelnicích bývá kompostovatelný odpad a  není 
důvod domnívat se, že je tomu v naší obci jinak. Až 60% odpadu, který se nachází 
v našich popelnících, je zkompostovatelný. Posekaná tráva, listí, větvičky, shrabky ze 
zahrady, trus býložravých zvířat, kousky dřeva, ale i zbytky z kuchyně (ovoce, zeleni-
na, skořápky z vajíček, čajové sáčky, káva),také i znečištěný papír (např.kapesníčky). 
Kompostujte biologicky rozložitelný odpad na svých zahradách nebo využijte hlave-
neckou komunitní kompostárnu, kde můžete tento odpad zdarma odevzdat. V přílo-
ze tohoto Občasníku naleznete základní pravidla kompostování. V našich vesnických 
podmínkách přeci není nic jednoduššího než si kompost založit na vlastní zahradě 
a již hotový využít jako nenahraditelné hnojivo. Člověk je dnes mnohdy ochoten utra-
tit za sterilní substrát do květinových truhlíků, který pak musí dopovat umělými hno-
jivy a neuvědomuje si, že by si sám mohl hodnotný substrát vyrobit na vlastní zahradě.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA OBCE HLAVENEC
Otvírací doba: DUBEN ŘÍJEN, PONDĚLÍ 16–18 hod., 

nebo po telefonické dohodě. Tel: 603242804.

RECYKLUJTE S NOHEJBALISTY = 
Sběr elektroodpadu
Hlavenec se zapojil do akce pořádané fi rmou Elektrowin, která se zabývá zpět-
ným odběrem elektrospotřebičů. Akci s ofi ciálním názvem „Recyklujte s hasiči“ si 
v naší obci vzal pod patronaci Sportovní klub nohejbalu. Nohejbalisté uskuteční 
sběr cca 2x ročně. Poprvé letos proběhne v neděli 22. dubna (na Den Země) od 
9 hod. Odpad zanechte v den svozu (NE dříve) před svými domovy, odkud 
bude v den svozu odvezen. Určitě nevyhazujte ani drobné elektrospotřebiče do 
popelnice (tam v žádném případě nepatří), ani nečekejte na možnost odevzdání 
při sběru nebezpečného odpadu (v tomto případě obec platí za jejich odvoz), ale 
odevzdejte je nohejbalistům, kteří si naopak u fi rmy Elektrowin odevzdáním odpa-
du přivydělají drobný peníz do svého skromného klubového rozpočtu. Podpořte 
třídění odpadu v naší vesnici.

CO PODLÉHÁ SBĚRU
Malý i velký domácí spotřebič – „vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie.“ 
Zpětně odebraná elektrozařízení se na místech zpětného odběru dělí do čtyř sběrných a logistic-
kých skupin:

a) chlazení
b) velké spotřebiče
c) bag (ostatní spotřebiče - malé)
d) obrazovky – zpětný odběr televizí a monitorů probíhá ve spolupráci se společností Asekol s.r.o.

Do logistické skupiny chlazení patří:
velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká zařízení 
používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin apod.
Do logistické skupiny velké domácí spotřebiče patří:
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná k va-
ření a jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velké spotřebiče 
z domácnosti výše neuvedené, velká zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, nástroje 
pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní velké elektrické nástroje apod.
Do logistické skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče (elektrospotřebiče s roz-
měry menšími než 40x80x50 cm): 
mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení po-
užívaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, vrtačky, 
pily, malá zařízení pro soustružení, frézování, broušení, zařízení pro postřik, nástroje pro sečení nebo 
jiné zahradnické činnosti, ostatní elektrické a elektronické nástrojez domácnosti výše neuvedené, 
mlýnky, kávovary, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, 
hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené apod.
Do logistické skupiny obrazovky patří: televize a monitory
Odevzdat můžete i zářivky, výbojky, úsporky (ALE nerozbité)
Do zpětného odběru nepatří: bojlery, cartridge 

Nové popelnice již 
nebudou zdarma 
Firma AVE s.r.o. Benátky nad Jizerou, 
která v naší obci zajišťuje svoz komu-
nálního odpadu, nebude již poskyto-
vat obcím nádoby na komunální od-
pad tzv.popelnice zdarma.  Nádoby 
bude obcím dodávat za zvýhodně-
nou cenu 600 Kč (cena v obchodech 
se pohybuje okolo 1 000 Kč) a za tuto 
cenu si je také mohou občané koupit 
na obecním úřadě. Pokud Vám však 
popelnici rozbije či jinak znehodno   
fi rma AVE, bude v tomto případě vy-
měněna zdarma. Je třeba se obrá  t 
na pracovníka fi rmy p. Heuchela tel. 
606 685 921 a nahlásit poškozenou 
nádobu. Tento pracovník rozhodne, 
zda žádost o výměnu je oprávněná 
a přijede popelnici vyměnit – poško-
zenou nádobu odveze. 

Květinová prodejna
Navš  vte milou prodejničku 

kvě  nek, rostlinek, 
dekora  vních i dárkových 

předmětů Zahradnictví Dáša 
v Kostelním Hlavně 
napro   hospodě. 

Nebo přijďte do keramické 
dílny (která se nachází 

v témže místě) a vyrobte si 
cokoliv z hlíny  a to 

každý pátek od 17 hod.
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3. ročník Gulášfestu
Dne 10.3. se v sále místní restaurace konal 
od 16.00 hodin již třetí ročník soutěže pro 
kuchaře a kuchařky s názvem GULÁŠFEST.
Uvařeno a připraveno bylo dvanáct oprav-
du chutných gulášků, kterým bylo od 
jejich výrobců přiděleno spoustu názvů 
říkajících si o ochutnání. 
Od nás pořadatelů mají velkou jedničku 
všichni, kteří se zúčastnili a svým originál-
ním způsobem pokrm prezentovali pro víc 
jak 80 návštěvníků. A  proto také uvádím 
pořadí gulášů od prvního do dvanáctého 
místa podle názvů a ne podle kuchařů. 
1. Hlavenecký, 2. Obyčejný , 3. Paprikáš, 
4.  Dančí, 5. Kačenky segedín, 6. Švejkův, 
7. Kotlíkový, 8. Pirátský, 9. Speiál, 10. Texas, 
11. Nagasaki a 12. Petrušky segedín. 
O  velké vyrovnanosti hovoří i  fakt, že 12. 
guláš získal 222 bodů a 4. guláš 273 bodů. 
Pouze tzv. medailisté měli něco málo nad 
300 bodů. Mezi ně bylo rozděleno dle po-
řadí: půlka prasete, kýta a hlava … vše jas-
ně že z čuníka  . Takže se moc těšíme na 
další ročník jen si musíme rok počkat.
Jedna věc nás jako pořadatele celkem 
mrzí !!! Akce je připravena hlavně pro spo-
luobčany Hlavence a myslíme, že i kucha-
řům by se lépe soutěžilo, kdyby jejich vý-
robek přišel ochutnat soused a  těch moc 
nebylo. Právě krom kuchařů naši spoluob-
čané nějak nemají snahu se aspoň přijít za 
60 Kč najíst … a to můžou papat od 16 do 
19 co se do nich vejde !!! 
Proto ještě jednou – „jste výborní kuchaři, 
hlavenečtí – jste prima hosté, návštěvníci 
z okolí“.

za pořadatele Josef Hadrbolec

Sbor dobrovolných hasičů v Hlavenci pořádá

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI / KOLÁŽ
TÉMA: Moje rozkvetlá obec
Věkové kategorie: předškoláci–15 let

Všechny práce (koláž) musí být čitelně označeny takto: 
jméno autora, věk, jméno obce

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 16. 4. 2012
Do tohoto data musí být práce odevzdány v hlavenci 

(Hlavenec č. 7 – Paní Dana Blahnová nebo hostinec U Jelena)

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ BUDOU VYHLÁŠENI 
A OCENĚNI BĚHEM DĚTSKÉHO KARNEVALU V SOBOTU 

21.4.2012 VE 14.00 
 Hlavenec  hostinec U Jelena 

Poděkování
Mnohokrát děkuji kuchařkám, cukrář-
kám, perníkářkám a  všem dalším vý-
borným pomocníkům při organizování 
přátelského setkání s obcí Komňou, kte-
ré proběhlo letos v únoru. Celé odpoled-
ne, díky Vám všem, klaplo na výbornou. 
Jsem moc ráda, že je v  Hlavenci tolik 
ochotných lidí.  J. Smotlachová

DVD z návštěvy Komňanů 

Z  celé akce byla na památku natočena 
dvě DVD. Komenský kameraman p. Sta-
ník zachytil všechna taneční i divadelní 
vystoupení obou obcí i  příjemnou vy-
cházku po Hlavenci včetně společného 
sázení lípy Komňanky – prvního stromu 
českomoravského přátelství. Tato dvě 
DVD nabízíme k prodeji za cenu 150 Kč. 
Info v kanceláři obecního úřadu.

Připravujeme výlet 
pro děti a rodiče
Hlavenecké děti byly pozvány na oslavu 
Dne dětí do obce Skotnice. A tak připra-
vujeme výlet pro děti s rodiči, ale i bez 
rodičů, který se uskuteční o  víkendu 
2.–3. června.
Ve Skotnici se setkáme ještě s  dalšími 
dětmi, a to z obce Poříčí u Litomyšle. Pro 
všechny bude připraven bohatý program 
( hry, společný táborák), bude zajištěno 
jídlo. Děti si určitě užijí legraci a stráví 
příjemný společný víkend. Spát budeme 
všichni společně v  tělocvičně ve spacá-
ku na karimatce. Další přesné informace 
budou zveřejněny v květnu. Srdečně zve-
me všechny na výlet do Moravskoslez-
ského kraje. Zájemci se mohou hlásit na 
obecním úřadě nebo tel. 723 889 277. 
Výlet se uskuteční i  díky hlaveneckým 
rybářům, kteří velmi ochotně přislíbili 
fi nanční příspěvek.

Dárky z Ateliéru 6tej smysl
Potřebujete malý a levný dárek 
pro své přátele, známé a kamará-
dy? Potom přijďte na obecní úřad. 
Atelier 6tej smysl pro nás vytvořil 
několik druhů drobných keramic-
kých výrobků s motivem hlavenec-
kého Jelena. Dárky u nás zakoupí-
te za symbolické ceny, pochlubíte 
se přátelům a zároveň podpoříte 
tvůrčí dílny pro naše kamarády se 
zdravotním postižením ve Staré 
Boleslavi.

Obecní tábor 
na Křivoklátsku
Letní prázdniny se kvapem blíží, 
a  pro tože se na ně všichni moc těší-
me, už vymýšlíme, jak je co nejlépe 
strávit. V  letošním roce se chystáme 
na letní tábor do křivoklátských lesů, 
do kraje rybníků a  krásné přírody. 
Termín konání obecního tábora je 
od 4. do 11. srpna 2012. Pokud máte 
chuť si s námi o prázdninách užít tro-
chu legrace a dobrodružství, jste vítá-
ni. Vyplňte přihlášku a nejpozději do 
13. dubna ji odneste na obecní úřad. 
Už se na všechny děti moc těšíme.
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To jsem z toho jelen!
Vaše názory, nápady, reklamy…

Otevíráme v Občasníku novou rubriku s názvem To jsem z toho 
jelen. Je určena všem, kteří chtějí sdělit nějaký svůj názor nebo 
nápad ostatním. Osmělte se a pište 

Ještě jednou k třídění odpadu v Hlavenci
Je až nepochopitelné, jak to, že máme tak nízké procento separace odpadu. 
V roce 2009 nebo 2008 se naše obec umístila na 10. místě v soutěži My tří-
díme nejlépe mezi téměř 650 Středočeskými vesnicemi do pětseti obyvatel. 
Dodnes nechápu, jak je to možné s tak špatným tříděním. V roce 2011 jsme na 
50. místě. Ale to jen tak pro zajímavost. Jsem přesvědčena, že třídění odpadu 
v  jednotlivých rodinách je otázkou pohodlnosti. Je o tom, kdo jak je ochoten 
věnovat čas likvidaci SVÉHO odpadu. Jsem si jistá, že se i v naší obci najdou 
rodiny, které vytřídí i přes 80% odpadu. Proč je jich ale tak málo? Český Hlave-
nec : 14,6% vytříděného odpadu, slovenské Palárikovo 78% (v roce 2010). Ten 
kontrast! A přitom je to tak jednoduché. Vyčlenit si kousek prostoru ve své do-
mácnosti a veškerý odpad roztřídit a po naplnění nádob odnést do kontejneru 
na tříděný odpad, kuchyňské zbytky na kompost. A není to o žádné ekologické 
fanatičnosti. Je to o tom, uvědomit si, že když už vytvořím odpad (nejlepší je 
ho vůbec netvořit, ale to je dnes dost obtížné, když je v obalu téměř vše, co 
si jdete koupit), měla bych ho co nejlépe zlikvidovat= zrecyklovat= dát znovu 
k využití. Když se dá z 30 PET lahví vyrobit jedna fl eeceová bunda nebo z 650 
hliníkových plechovek rám na kolo (nápoje v hliníku je ale nejlepší nekupovat, 
výroba obalu je tak neekologická, že pití ani nemůže chutnat), nebo z rozbitých 
elektrospotřebičů (i těch nejmenších) využít drahé kovy, tak proč bych je k vý-
robě neposkytla? A navíc se uleví životnímu prostředí, tedy nám, kteří v něm 
žijeme, když se sníží těžba surovin, potřebných k výrobě úplně nového výrobku. 
Zkusme být méně pohodlní a zkusme výrazně zlepšit třídění odpadu v domác-
nosti, v lepším případě ho vůbec netvořme.

Andrea Štěpařová

Vážení spoluobčané
Tak jsme si konečně dočkali, máme tu opět jaro, trávíme více času v přírodě. 
Dovolte mi, abych Vám napsala moji zkušenost. Po vyjížďce na kole jsme se 
vraceli domů a již z dálky jsem viděla oblaka kouře ve spodní části obce. Lidé 
žijící v dolíku, jsou v určité nevýhodě. Kouř se tam drží déle a jinak dobrý les 
tomu jen napomáhá. Nemám nic proti hrabání suché trávy spíše naopak, však 
prosím, nepalme tento vynikající kompost, který se zúročí až za několik let. 
Jestli jsou to větve, odvezme to raději na místní sběr organického odpadu, díky 
za tu možnost již nemusíme dělat ohýnky a tak plnými doušky, prosím, vychut-
návejme jaro, jak se patří.
Ale ještě přijdou chladné dny a s tím i večerní přitápění. Pod rouškou tmy se dá 
topit vším možným. Ale nepodřezáváme si tak větev sami pod sebou? Nestačilo 
by lépe recyklovat a tím nezradit sami sebe. Ve fi nále se to vyplatí nám všem.

S přáním dobrých dnů pro všechny přej Františka Zlínská

NOVÍ HLAVENEČÁČCI
19. 1. 2012 se narodil Šimon Hadrbolec

13. 3. 2012 se narodila Karolínka Lomová

VÝZNAMNÁ JUBILEA
11. 5. oslaví 70 let Anna Ludvíková

Všem srdečně blahopřejeme a do dalších let 
přejeme mnoho štěstí a zdraví.

SPOLEČENSKÉ AKCE

BŘEZEN
  31. 3. 18.30
SOBOTA

S ČERTY NEJSOU ŽERTY – 
divadelní představení nejenom 
pro děti (hraje divadelní spolek 
ze Sudova Hlavna)

DUBEN
  7. 4. 14.00
SOBOTA

VELIKONOČNÍ JARMARK – 
pořádá XTET

  13. 4. 19.30
PÁTEK

CESTOVATELSKÝ HLAVENEC

  14. 4. 9.00
SOBOTA

BABETTA CUP

  21. 4. 14.00
SOBOTA

DĚTSKÝ KARNEVAL A SOUTĚŽ 
PRO DĚTI (KOLÁŽ)

  22. 4. 9.00
NEDĚLE

SBĚR ELEKTROODPADU 
s nohejbalisty

  28. 4. 9.00
SOBOTA

HASIČSKÁ SOUTĚŽ Pro 
družstva mladších a starších 
žáků (Čelákovice)

  28. 4. 9.00
SOBOTA

HLAVENEC X PŘIŠIMASY, 
nohejbalový zápas

  30. 4. 19.00
SOBOTA

ČARODĚJNICE A LAMPIONOVÝ 
PRŮVOD

KVĚTEN
  1. 5. 10.00
ÚTERÝ

ÚKLID OBCE - sraz u kapličky

  12. 5. 
SOBOTA

MEMORIÁL JANA HLAVÁČKA 
hasičská soutěž – Sudovo Hlavno

  12. 5. 9.00
SOBOTA

HLAVENEC X ŠACUNG C, 
nohejbalový zápas

  26. 5. 9.00
SOBOTA

HLAVENEC X VAVŘINEC, 
nohejbalový zápas

  26. 5. 
SOBOTA

STAROČESKÉ MÁJE

ČERVEN
  2.–3. 6. 
SO-NE

VÝLET pro děti a rodiče 
(nebo bez rodičů) do Skotnice 
na Den dětí

  9. 6. 
SOBOTA

HASIČSKÁ SOUTĚŽ 16. okrsku 
SDH / Skorkov

H
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Mobilní svoz 
nebezpečných 
odpadů a odpadů 
určených ke 
zpětnému odběru

Rádi bychom Vás informovali o mobilním svozu nebez-
pečných odpadů, který proběhne v sobotu 12. 5. 2012. 
Na  určených stanovištích mohou občané bezplatně 
předat pracovníkům svozové fi rmy následující odpad:
  nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, 

lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpou-
štědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, 
monočlánky, atd.

  elektrospotřebiče (doporučujeme odevzdat nohej-
balistům dne 22. 4. 2012) – lednice, televize, monito-
ry, zářivky, drobné elektrospotřebiče
–  jelikož lednice, televize a monitory patří do sys-

tému zpětného odběru, budou tyto elektrospo-
třebiče převzaty pouze kompletní

  pneumatiky – pneumatiky – od osobních automo-
bilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená 
s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

Stanoviště Čas

Dolní Hlavenec – u zrcadla 11:05 – 11:15

autobusová zastávka 11:20 – 11:30

u obchodu 11:35 – 11:45

Upozornění: 
V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebu-
de přebírán od občanů z kapacitních důvodů objemný 
odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se 
o nebezpečný odpad!

Prosíme o striktní dodržování předávaných odpadů. 
Děkujeme.

Sběr velkoobjemového odpadu 
Sběr velkoobjemového odpadu proběhne stejně 
jako v uplynulých letech prvního května v rámci 
již tradičního úklidu naší obce. 

Kontejnery budou přistaveny v pondělí 30.  dubna 
v odpoledních hodinách do dvora čp. 3 a odveze-
ny budou ve středu 2. května ráno. 

Do těchto kontejnerů patří odpad, který nelze ji-
nak třídit a který se pro svoji velikost nevejde do 
běžných popelnic. V žádné případě do kontejne-
rů nepatří nebezpečný odpad, svoz tohoto odpa-
du proběhne v sobotu 12. května.

EKO lísteček
Hlavenec téměř NEtřídí!
Podle záznamů společnosti Ave, která v  naší obci zajišťuje 
svoz komunálního i separovaného odpadu v roce 2011 každý 
občan Hlavence vyprodukoval 384,99 kg odpadu (bez velko-
objemového a nebezpečného). Z toho vytřídil 56,35 kg, tedy 
14,6%! Celorepublikový průměr je 20%, Německo a Ra kous ko 
třídí 50%, ve slovenském městě Palárikovu dokonce 78%.
V  roce 2013 dojde s  největší pravděpodobností ke stopro-
centnímu navýšení částky za uložení komunálního odpadu 
na skládky. Již nyní obec doplácí za každého občana více 
než pět set korun ročně za likvidaci odpadu. Snad každému 
rozumnému člověku musí být jasné, že toto nelze provo-
zovat do nekonečna. Je více než pravděpodobné, že bude 
obec nucena zvyšovat paušální částku občanovi, tak jak se jí 
budou zvedat náklady na likvidací jeho odpadu. A to vzhle-
dem k dnešní náročné ekonomické situaci společnosti určitě 
nebude příjemné. Jedinou možností, jak uniknout dalšímu 
navyšování poplatků je snížení produkce odpadu obecně 
a  zvýšením recyklace již vyprodukovaného. V  naší obci je 
možné třídit téměř všechny komodity. V následující tabulce 
jsou přehledně uvedeny možnosti třídění v naší obci. 

komodita Frekvence sběru/
množství

místo

Plasty směsné Celoročně / 6x kontejner 

1000lt

u kalu 2x, u hospody 1x, 

bytovky 1x, na dolejšku 2x

Papír Celoročně/4x kontejner 

1000lt

u kalu 1x, u hospody 1x, 

bytovky 1x, na dolejšku 1x

Sklo barevné Celoročně/4x kontejner 

1000lt

u kalu 1x, u hospody 1x, 

bytovky 1x, na dolejšku 1x

Tetrapack (krabice 

od mléka, džusů)

Celoročně/1x kontejner 

1500lt

na dolejšku 1x

Kovy drobné 

(plechovky)

Celoročně/3x kontejner 

220lt

u kalu, u hospody, 

na dolejšku

Kovy velké 2x ročně zajišťuje Sbor 

dobrovolných hasičů

Drobný 

elektroodpad

Celoročně/1x kontejner 

50lt

Obecní úřad

Elektroodpad 2x ročně Zajišťuje Sportovní klub 

Nohejbal Hlavenec (nově 

od letošního roku)

Baterie drobné Celoročně/2x kontejner 

10lt

Obecní úřad, obchod 

potravinami

Textil 1x ročně /množství 

neomezené

Zajišťuje Diakonie 

Broumov

Bioodpad 

(tráva, listí, větve)

Duben-říjen (nebo po 

dohodě)

Komunitní kompostárna 

na dolejšku za kravínem

Velkoobjemový 

odpad

1-2x ročně Dvůr č.p. 3

Nebezpečný odpad 2x ročně u zrcadla, zastávka, 

u potravin


