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Staročeské máje 2015
Myslíte si, že je do května daleko? Není – čas kvapí a všichni Hlavenečáci jsou zajisté 
zvědaví, kdy se bude konat oslava Staročeských májů. 
Pro letošek byla zvolena sobota 16. května. Příprava a realizace Staročeských májů se netýkají pouze ha-
sičů, je to tradiční akce celé naší obce. Obracíme se proto na všechny malé i velké Hlavenečáky s prosbou 
o pomoc. Termín tzv. Krepákové párty (stříhání fáborů na věnce a májku), což je činnost pro ženy a dívky 
(mladí muži stříhají drát na vázání), bude sdělen později, ale tradiční akce pro muže – výjezd do lesa pro 
smrk (májka) a jeho čištění bude probíhat ve středu 13.5. v 18.00. V pátek 15.5. v 15.00 vyjedou muži a děti 
do lesa pro břízky a v 19.00 se bude stavět májka. V noci muži rozvážejí břízky po celé obci. V sobotu – po 
ukončení průvodu a odpoledního programu asi v 17.30 – se musí májka opět pokácet a odnést k vítězi 
dražby. Všechny tyto práce vyžadují zapojení všech dobrovolníků. Budeme velmi rádi, když se do příprav 
zapojí i novější obyvatelé Hlavence. Buďme hrdi na to, že i v dnešní hektické době se v naší malé obci daří 
udržovat staré tradice a vychovávejme naše děti i vnuky k tomu, aby byli našimi pokračovateli a dokázali 
krásné hlavenecké tradice udržovat i v budoucnu.

Podrobnější informace k průběhu příprav a samotné oslavy Staročeských májů naleznete  
v dubnu na www.hlavenec.cz a na plakátech. Zdena Zimová
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Výtěžek akce bude použit na obnovu rybníku Hulán 

Výlet do Regensburgu
Pamatujete si ještě na loňský autobusový zájezd 
do Drážďan, který pro nás připravil Jaroslav Zima? 
Každý, kdo se tehdy zúčastnil, si jistě vzpomene na 
krásnou jarní procházku historickým centrem měs-
ta. Obecní výlet za památkami Drážďan měl velký 
úspěch, proto jsme opět požádali J. Zimu, aby pro 
občany obce připravil další poznávací zájezd. Tento-
krát bylo vybráno bavorské město Regensburg ne-
boli Řezno, které leží na řece Dunaj, a jehož histo-
rické centrum je zapsáno na Seznamu historického 
dědictví UNESCO. Společně se tam vypravíme v so-
botu 25. dubna 2015. Cena zájezdu činí 500 Kč/os. 

Pokud máte chuť se s námi vypravit do města, kde 
byl korunován český král Vladislav II. a kde se kro-
mě jiných památek nachází i kamenný most, jenž se 
stal vzorem mimo jiné i pro výstavbu Karlova mos-
tu v Praze 1, přihlaste se na tel. 723 889 277 nebo 
v kanceláři obecního úřadu. 

Všichni společně snad prožijeme příjemný dubnový 
den.

J. Smotlachová
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Hasičský život a novinky 2014 /2015
Nejdůležitější akcí roku 2014 byla pro hlavenecké hasiče osla-
va 125. výročí založení SDH Hlavenec. Netradiční soutěž byla 
součástí důstojné oslavy tohoto významného výročí. Při slav-
nostním nástupu byli oceněni nejstarší hasiči a současní aktivní 
členové sboru. O průběhu celé akce jsme psali v listopadovém 
čísle Občasníku.
V  roce 2014 byla úroda soutěží pro hlavenecké hasiče chudá. 
Muži a ženy se zúčastnili pouze 6ti soutěží, protože došlo k tech-
nickým závadám na obou stříkačkách, které si vyžádaly náročné 
opravy a tím i finance. Přestože nás zradila technika, přibyly do 
naší sbírky pohárů další kousky. 10.5. na 17. ročníku Memoriá-
lu Jana Hlaváčka v Sudově Hlavně se umístily ženy na 1. místě 
a muži na 2. místě. Na soutěži 16. okrsku SDH 7.6. se umístily 
ženy na 3. místě a  muži na 8. 28.6. z  Horního Slivna přivezli 
muži putovní pohár za 1. místo a ženy se umístily na 3. místě. 
Ovčáry-Nedomice pořádaly 5.7. netradiční soutěž, Hlavenec se 
umístil na 6. a 7. místě. V Košátkách 12.7. jsme slavili úspěch – 
muži, ženy B a žáci A přivezli do Hlavence dokonce 3 putovní 
poháry za 1. místa!, žáci B získali 2. místo a ženy A 6. místo.
6.9. na Memoriálu Josefa Matuny v Kostelním Hlavně ženy zís-
kaly pohár za 2. místo a muži za 3. místo a mladší žáci zaslou-
ženě vybojovali pohár za 1. místo. A právě tato soutěž byla po-
slední, kde se daly použít hlavenecké stroje. 13.9. na Netradiční 
soutěži v  Hlavenci  – tedy bez použití stříkaček  – získali muži 
z Hlavence pohár za 2. místo, ženy byly 3.
a starší žáci se umístili na 1. místě. Oba stroje jsou již v pořádku, 
takže jakmile bude možnost používat vodu, může tréninková 
příprava všech hasičských družstev začít. 
Chtěla bych jménem celého představenstva SDH Hlavenec podě-
kovat všem soutěžícím mužům, ženám a žákům za bojového du-
cha a vzornou reprezentaci obce Hlavenec.
Velmi si ceníme toho, že se družstva našich mladých hasičů a ha-
siček zapojila do soutěží a pomáhají při přípravě a realizaci všech 
akcí pro děti i dospělé.

Změny v představenstvu SDH Hlavenec:

9. 1. 2015 se konala výroční valná hromada našeho hasičského 
sboru, při které došlo k velkým změnám v představenstvu SDH 
Hlavenec. Na vlastní žádost odstoupil z  funkce starosty sboru 

Václav Toman, z funkce náměstků starosty Petr Janoušek a Josef 
Blahna ml. Na vlastní žádost odstoupil také člen výboru Petr 
Raban. Všem čtyřem bych chtěla jménem výboru za jejich do-
savadní dlouholetou činnost pro sbor poděkovat a věřím, že pro 
sbor budou pracovat i nadále. Z funkce hospodářky odstupuje 
na vlastní žádost paní Lenka Houdková. Všichni odstupující zů-
stávají řádnými členy SDH Hlavenec.

Valnou hromadou byli všemi hlasy zvoleni: nový starosta SDH 
Hlavenec – Jiří Kastner, 1. náměstek – Tomáš Petrův, 
2. náměstek – Zdeněk Syrový, hospodářka – Jaroslava Syrová. 
Novými členy představenstva byli zvoleni Antonín Pasovský 
ml., Jaroslav Vlček a Pavel Zigáček.
Ostatní členové představenstva zůstávají beze změn: velitel SDH 
Hlavenec – Josef Blahna nejml.,
zástupce velitele a preventista – Aleš Horčík, jednatelka a kroni-
kářka – Zdeňka Zimová, referentka žen – Petra Vítková 
a členové představenstva – Dana Blahnová a Václav Toman.
Nová Kontrolní a revizní komise pracuje ve složení Josef Blahna 
ml. – předseda a členky Jindřiška Pasovská st. a Helena Svači-
nová ml.

Plán práce SDH Hlavenec na rok 2015

Kromě zvyšování odbornosti na školeních pro rozhodčí, velitele 
a strojníky a účasti na soutěžích 16. okrsku i mimo něj, připravu-
jí členové hasičského sboru společenské akce pro děti i dospělé.
První akcí pro děti bude Malířská soutěž na téma ZOO. Vítězo-
vé jednotlivých věkových kategorií budou vyhlášeni během Dět-
ského karnevalu, který se bude konat 28.3. od 14.00 v hostinci 
U Jelena.
Další akce jsou uvedeny v přehledu akcí v hostinci U Jelena.

Milí Hlavenečáci, 
těšíme se, že se s vámi budeme setkávat nejen na hasičských 
akcích. Pokud budete mít na hasiče požadavky, nápady, nabíd-
ky, můžete za námi přijít na některou z pravidelných schůzí, 
které se konají vždy první pátek v měsíci od 19.00 v hostinci 
U Jelena.

Zdena Zimová 

Kompostéry do domácností 
Obec Hlavenec získala prostřednictvím Dobrovolného svazku 
obcí Cecemínsko dotaci z Operačního programu životní pro-
středí na projekt „Kompostéry do domácností“.
Od 1.ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpa-
dech, která nařizuje obci oddělený sběr biologického odpadu 
rostlinného důvodu. Odpady z údržby zahrad nelze likvidovat 
spolu s komunálním odpadem, ale je potřeba tento biologický 
odpad odvézt do komunitní kompostárny či ho uložit v domá-
cím kompostéru. Pokud při svozu komunálního odpadu ( svoz 
klasických popelnic) bude posádkou nalezen ve Vaší nádobě 
jakýkoliv bioodpad, Vaše nádoba nebude vyvezena. Z tohoto 
důvodu si může každý občan (majitel nemovitosti) požádat 
o přidělení vlastního kompostéru.

Kompostéry budou vydávány ve dvoře čp.3 v těchto termínech:
Pátek 20. března 2015 15:00 – 18:00
Pátek 3. dubna 2015 15:00 – 18:00

Novinky z mateřského centra Hlaveneček
Zápis do nového roku:
Mateřské centrum Hlaveneček letos čeká už třetí zápis. I přes to, že nám 
v druhém roce kapacita školky téměř nestačila, chystáme na uvolněná mís-
ta po starších kamarádech nové kolo zápisu na školní rok 2015/2016. Zápi-
sy budou probíhat od termínu 20. 4. do 31.5., nebo do naplnění kapacity. 

Prázdninový provoz nejen pro děti z MC Hlaveneček:
Stejně jako v loňském roce, prázdninový provoz  Hlavenečku  plánujeme 
ve třech týdenních táborových turnusech. Na základě zkušeností z loň-
ského léta, i ten letošní tábor bude nabízet pestrý program. Každý týden 
bude jinak tematicky zaměřený, každý den bude plný her a soutěží v pří-
rodě. Na památku si malí táborníci opět namalují vlastní tričko a na závěr 
týdne opečeme buřtíky a jiné pochoutky na táborovém ohni.

Termíny letního tábora Hlaveneček 2015:
1. turnus, 20. 7. – 24. 7., 2. turnus, 27. 7. – 31. 7., 3. turnus, 17. 8. – 21. 8. 

V případě Vašeho zájmu, sledujte naše webové stránky, nebo pište na 
hlavenecek@gmail.com.

Veronika Matulová, vedoucí MC Hlaveneček

mailto:hlavenecek@gmail.com
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Hlavenecký SEMAFOR
Řízení motorových vozidel se v  sílícím provozu stává čím dál tím více ná-
ročnější činností. Většina zvýšených nároků a plná zodpovědnost je přitom 
kladena právě na řidiče. Naučíme-li se v dnešním provozu správně pohybo-
vat a budeme-li tuto dovednost dále rozvíjet, dojde ke značnému snížení 
možných rizik a tím i snížení počtu dopravních nehod. A tak jsme se rozhodli 
do Hlaveneckého občasníku zařadit cyklus dopravně informačních článků. 

K jejich napsání jsme oslovili pana JUDr. Jaroslava Čurdu, který si před lety založil vlastní 
autoškolu a je tak s dopravními předpisy a jejich aktualizacemi v každodenním kontaktu.
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                     provádíme výuku těchto skupin 
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Přeprava dítěte v autě - použití dětské autosedačky.  
 
Zákonná úprava 
 
Užití dětských autosedaček upravuje § 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích. Podle tohoto zákona jsou dětské autosedačky ve 
voze povinné na všech typech komunikací pro děti, které měří méně než 150 cm 
nebo mají hmotnost menší než 36 kg . Za upevnění autosedačky a připoutání dítěte 
odpovídá vždy řidič.  
 
Nikdy nezapomínejte, že  
 

• Náraz při rychlosti již 8 km/h může mít pro nepřipoutané dítě smrtelné 
následky. 

• Náraz při rychlosti 50 km/h bez dětské sedačky odpovídá pádu z výšky 10 
metrů -  je to tedy stejný hazard, jako když necháte dítě na parapetu 
otevřeného okna ve třetím patře. 

• Nezajištěné děti v autě umírají při nehodě 7x častěji než děti zabezpečené v 
autosedačce.  

• Je smrtelně nebezpečné cestovat s dítětem na klíně nebo v náručí – v případě 
nárazu jej nebudete schopni udržet. 

• Nikdy neumísťujte dětskou sedačku, kde dítě sedí čelem vzad, na přední 
sedadlo spolujezdce vybavené airbagem. Dbejte, aby v takovém případě byl 
airbag vypnut.  

 

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou 
zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích.
Od nového roku se v souvislosti se shora označenou novelou mění systém převodu 
vozidel, zápis nových vozů do registru vozidel a další související dopravní agenda. 
Cílem novely je odstranit nedostatky stávající úpravy, které spočívaly zejména v nedodržo-
vání a obcházení povinností při zápisu vlastníka nebo provozovatele vozidla. Docházelo k si-
tuacím, kdy bylo vozidlo zaregistrováno na nového vlastníka bez jeho vědomí nebo na sebe 
nový vlastník vozidlo vůbec nepřepsal. To způsobovalo nemalé problémy zejména v přípa-
dech, kdy nový vlastník v souvislosti s provozem vozidla porušoval příslušné právní předpisy.
Novela zákona, která je účinná od 1. 1. 2015 jednoznačně určuje, kdo je za vozidlo od-
povědný a  to jak při soukromém prodeji, tak i  nákupu tzv. ojetiny z  autobazaru. Novela 
zprůhlední proces přepisů ojetých vozidel, zjednoduší přihlašování vozidel dovezených ze 
zahraničí a zmenší prostor pro případné podvody. Zabrání sporům, kdo zaplatí likvidaci sta-
rého vozidla. 

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad.
■ Změnu provozovatele vozidla v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z po-

hledu prodávajícího. 
■ Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke 

stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.
■ Na úřad můžete přijít společně (původní i nový majitel) nebo jen jeden z Vás. Nepřítomný 

však musí zmocnit plnou mocí s  úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde 

(v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Další 
možností je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.

Jaké doklady potřebuji k přihlášení.
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince) 
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel 
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla) 
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) 
Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla – ne starší než 14 dnů 

Pozor na polopřevody, které jsou k 1. 1. 2015 zrušeny a hrozí Vám trvalé 
a nevratné vyřazení vozidla z provozu !
Jedná se o vozidla mající v registru vozidel a ve velkém technickém průkazu stále statut tzv. 
polopřevodu, neboť majitel takového auta jej na sebe při koupi nepřevedl. 
Pokud tedy vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno před-
chozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka 
a provozovatele do registru silničních vozidel. 
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. 
Se zánikem vozidla je spojen i  zánik pojištění. Pokud vozidlo nebude pojištěno, protože 
z hlediska zákona v registru zaniklo a budete s ním jezdit, hrozí Vám v prvém případě poku-
ta ve správním řízení od pěti do čtyřiceti tisíc korun, ve druhém případě budete muset po 
nehodě uhradit celou způsobenou škodu a v takovém případě může jít i o milionové částky. 

Jaké doklady potřebuji k přihlášení.
Občanský průkaz 
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla) 
Doklad o pojištění 
Protokol o evidenční kontrole
Doklad o platné technické prohlídce vydané STE a SME
Plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je 
v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na registr a sdělit, kde se vozidlo nachází 
a jaký je účel jeho využití. 
Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. 
V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost 
nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. 
Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provo-
zu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je 
skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz. shora uvedené polopřevody).

Šťastnou cestu a bezpečný návrat domů, přeje Jaroslav Čurda.

A jak vnímají Hlaveneček naši malí kamarádi a jejich rodiče?
Jak probíhá běžný den v Hlavenečku? 
Co se děti učí a jak tráví každodenní chvilky 
v přírodě? 
Možná to nejlépe vystihnou právě rodiče 
dětí, které naši školku navštěvují…

Maminka Sárinky:
„Školička je báječná! Tety úžasné, je na nich 
vidět, že je práce s dětmi baví a dělají to 
rády. Mně i Sárince se líbí každodenní pestrý 
program, už se nám doma kupí krásné vý-
robky. Největším oceněním pro všechny, kdo 
se o děti starají, může být Sárinčina otázka 
každé ráno: Kdy už půjdeme do školky? :-)
Děkujeme všem!!“

Maminka Ondráška:
„Proč jsme s Hlavenečkem spokojení? Když 
jsem školku viděla poprvé, připadalo mi, že 

je maličká a že je v ní málo hraček oproti 
státní školce, kterou jsme znali od staršího 
syna. Dneska už vím proč! Protože zatímco 
ve státní školce učitelky působí spíš jako 
dozor nad hrajícími si dětmi (což ani jinak 
není možné při počtu 20 a více dětí na jednu 
učitelku), a proto potřebují hodně hraček, 
v Hlavenečku je to jiné – děti si tam také 
hrají, ale není to jejich hlavní náplní. Ony se 
tam totiž rozvíjejí – paní učitelky k ním mají 
individuální přístup, mohou si dovolit s nimi 
malovat vodovkami, prstovými barvami, učit 
děti stříhat nůžkami, hrají si divadlo atd. 
Když vedu syna do Hlavenečku, je mi jako 
bych ho dávala někomu známému do rodiny. 
Někomu, komu věřím a vím, že o něj bude 
dobře postaráno. Někomu, ke komu se syn 
rád vrací.“ 

Maminka Péti:
„Už kolikrát jsem Vám všem v Hlavenečku 
chtěla moc poděkovat „za to, že jste“. Děkuji 
za Váš individuální, rodinný přístup k dětem. 
Za Vaši dobrou a kvalitní práci s nimi. Za to, 
že máte keramiku (tvůrčí rozvoj). Za to, že 
jste každý den na procházce – báječné ná-
pady vytvořených místeček – U Zajíce, U Ča-
rodějnice, Ke Krmelci. Za dobrou předškolní 
přípravu, které si všimla i paní doktorka na 
5-ti leté prohlídce. Za logopedii a první an-
glická slovíčka. Prostě za vše, co děláte pro 
naše děti. 

Také bych chtěla poděkovat Vaší obci a vede-
ní obce, že umožnili vznik Hlavenečku, že Vás 
podporují a tím podporují to nejdůležitější, 
co máme a to jsou naše děti…“

http://www.mdcr.cz
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Historický okamžik hlaveneckého nohejbalu
nastává v letošním roce vstupem „Áčka“ do soutěže 2. ligy. Přestože Hlavenec loni na podzim 
v kvalifikaci do ligy nepostoupil, bylo mu místo nabídnuto jako prvnímu „pod čarou“ z dů-
vodů odstoupení druholigového družstva Plazy. Hlavenec po krátkém váhání nabídku přijal 
a začátkem dubna zahájí svou ligovou kariéru. V současné chvíli řeší technické a finanční 
podmínky nutné při účasti družstva v 2. lize. A tak se dole na hřišti upravuje zázemí tak, aby 
vznikla šatna pro hosty, ale i pro kvalifikovaného rozhodčího, kterého si družstvo na každý 
zápas musí pozvat a také zaplatit. Buduje se povinná sprcha pro hostující družstvo, upravuje 
se hřiště tak, aby odpovídalo ligovým předpisům. Jedná se s novými sponzory o finanční 
podpoře hlaveneckého nohejbalu, neboť 2. liga je jiná liga i v rovině finanční.
Naše družstvo se představí v úplně nových dresech a první utkání se odehraje již v sobotu 
4. dubna. Podle počasí se bude hrát buď na hřišti, nebo v tělocvičně ve Staré Boleslavi. Hla-
venečtí nohejbalisté zvou srdečně všechny na svá ligová utkání, a že se bude na co dívat, je 
předem jisté. V prvním zápase se od 10 hod. utkají s družstvem Liapor Karlovy Vary. V dalších 
zápasech to budou družstva Mnichovo Hradiště, Čelákovice, Horažďovice, Slaný, Chabařovi-
ce, Dynín.

Družstvo B
Hlavenecké „Béčko“ má už své stálé místo v  Okresním přeboru Mladá Boleslav. A  nejinak 
tomu bude i  v  letošní sezóně. V  Hlavenci se tak můžeme těšit i  na čtvrteční nohejbalové 
zápasy. Budou se konat v odpoledních hodinách a první zápas proběhne v druhé polovině 
dubna.

Žáci
I v letošním roce je přihlášeno hlavenecké žákovské družstvo do středočeské žákovské soutě-
že. Doufejme, že se jim povede stejně dobře jako loni, kdy se v celkovém hodnocení umístili 
na druhém místě z osmi družstev a kdy také Pavlík Svačina triumfoval v Krajském přeboru 
jednotlivců a přivezl do Hlavence zlatou medaili.
8. března se žáci (tentokrát pouze mladší: Svačina Pavel, Hubinka Tadeáš, Blahna Franti-
šek) nově zúčastnili turnaje trojic celorepublikové soutěže Pohár Českého nohejbalového 
svazu. A nevedli si vůbec špatně, když jim o jediný bod uteklo třetí místo a umístili se tak 
na čtvrtém z osmi družstev. Gratulujeme a přejeme hlavně hodně zápalu do hry po celou 
nadcházející sezónu.

DĚTI NAROZENÉ V ROCE 2015
Anežka Horáková 9. ledna 2015

Michaela Krupová 12. ledna 2015

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Jiří Mikuláš 2. března 2015

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

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI POŘÁDÁ

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SOBOTA 18. DUBNA 2015

od 9:00 hod. 
(prosíme o přípravu sběru před vrata)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI POŘÁDÁ PRO DĚTI  

V SOBOTU 28.3.2015 VE 14.00 

Kromě obvyklých soutěží bude součástí 
programu vyhlášení  

a ocenění vítězů MALÍŘSKÉ SOUTĚŽE

pro děti
 na téma „ZOO“ 

(Termín odevzdání prací: 24.3.2015) 

Oceněné budou všechny masky 
ZVÍŘÁTEK.  

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  

KALENDÁŘ AKCÍ BŘEZEN – ČERVEN 2015
BŘEZEN

pátek 20. 3. 20:00 Rybářský ples
pátek 27. 3. 19:30 Horoucí Antarktida - Cestovatel-

ský Hlavenec s Márou Holečkem 
sobota 28. 3. 14:00 Dětský karneval a Malířská 

soutěž – Téma: ZOO

DUBEN
sobota 25. 4. Celodenní výlet do 

Regensburgu
sobota 18. 4. 9:00 Sběr železného šrotu 
čtvrtek 30. 4. 18:00 Čarodějnice a lampionový 

průvod

KVĚTEN
sobota 16. 5. 12:30 STAROČESKÉ MÁJE  

(13.5. v 18.00 výjezd na smrk,  
15.5. v 15.00 výjezd na břízky 
a v 19.00 stavění májky)

sobota 23. 5. Memoriál Jana Hlaváčka – 
hasičská soutěž (Sudovo Hlavno)

ČERVEN
sobota 20. 6. Houštecký cyklomaraton
pátek 26. 6. Noční hasičská soutěž (hasičské 

cvičiště – spodní část obce)

mailto:obec.hlavenec@hlavenec.cz

