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Vážení občané,
předkládám Vám krátký přehled akcí, které bychom v nejbližších letech rádi v Hlavenci realizovali. Uskutečnění těchto
projektů je přímo závislé na množství financí, které se nám podaří získat do rozpočtu obce. Doufáme, že budeme při podávání jednotlivých žádostí o dotace úspěšní.
Co tedy připravujeme:
1. Oprava chodníků II. etapa – tento projekt je připraven ke stavebnímu povolení (od kapličky až k domu L. Kvapila), pokusíme
se získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, pokud bude v květnu tento dotační titul vypsán. S realizací je počítáno ke konci roku 2017.
2. Oprava pěší cesty ve Slepandě – máme připravený projekt k ohlášení stavby, který budeme nyní konzultovat s Policií ČR. Slepanda
zůstane uzavřena pro motorová vozidla, ale stane se důstojnou pěší cestou, která propojí „starý a nový Hlavenec“.
3. Zateplení bytového domu – připravujeme projekt na zateplení fasády bývalé obecní školy, projekt je již před dokončením.
Žádat budeme o dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Realizace je plánována do konce roku 2018.
4. Výměna tepelného zdroje v hostinci U Jelena – po revizi nevyhovujícího kotle na tuhá paliva zastupitelstvo rozhodlo o přípravě projektu na výměnu zdroje tepla. Budeme hledat dobré řešení vytápění jak šenku, tak i sálu hostince. Zákon nám stanovuje
výměnu nevyhovujícího kotle do roku 2022, pokusíme se kotel vyměnit nejpozději do konce roku 2019.
5. Hlavenecká tůň – v současné době se zpracovává studie proveditelnosti hlavenecké tůně v místě prameniště Hlaveneckého potoka. V rámci zadržení co největšího množství vody v krajině bychom rádi vytvořili malou vodní plochu. Finanční prostředky
na realizaci se pokusíme čerpat ze Státního fondu životního prostředí, termín realizace odhadujeme na roky 2018–2020.
6. Oprava chodníků III. etapa – v roce 2017 bude připraven projekt na opravu poslední části chodníků v obci (od kapličky až
k domu J. Štěpaře). Předpokládaná realizace v roce 2018 dle získání dotace z SFDI.
J. Smotlachová

Hasičské zpravodajství 2016/2017
Na Valné hromadě SDH Hlavenec, která se konala 2.12.2016, byla všemi hlasy
přítomných schválena změna na pozici hospodář. Na vlastní žádost odstoupila ze
své funkce dosavadní pokladní Jaroslava Syrová a na její místo přechází Monika
Vlčková, která dosud pracovala jako členka Kontrolní a revizní komise. Novou
členkou Kontrolní a revizní komise byla zvolena Markéta Beranová. Výbor SDH
Hlavenec děkuje Jaroslavě Syrové za její dlouholetou práci pro sbor.
Dle usnesení z této Valné hromady byli potvrzeni ve svých funkcích - starosta: Jiří
Kastner, náměstkové starosty: Tomáš Petrův a Zdeněk Syrový, velitel SDH Josef
Blahna nejml., velitel jednotky Václav Toman, jednatelka a kronikářka Zdeňka Zimová, preventista Aleš Horčík, referentka žen Petra Vítková, výzbrojní náčelník
Antonín Pasovský ml., pokladní Monika Vlčková, členové výboru - Dana Blahnová, Jaroslav Vlček, Pavel Zigáček. Kontrolní a revizní rada – předseda Josef Blahna ml., členky Jindřiška Pasovská st. a Markéta Beranová.

Vyznamenání v roce 2016:

■ Za velké osobní nasazení, aktivní práci pro sbor i obec Hlavenec v předchozích
letech i v roce 2016 udělilo
Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav
Medaili Za příkladnou práci a Medaili Za věrnost 10 let Daně Blahnové
Stužku Za věrnost 30 let Josefu Blahnovi ml.
■ Za velké osobní nasazení, aktivní práci pro sbor i pro obec Hlavenec v předchozích letech i v roce 2016 udělilo
Krajské sdružení hasičů Středočeského kraje Čestná uznání Aleši Horčíkovi, Petru Janouškovi, Jiřímu Kastnerovi
Ocenění předala náměstkyně starosty OSH Mladá Boleslav a starostka obce
Sudovo Hlavno – paní Lenka Houdková.

Činnost v roce 2016:

V roce 2016 žili hasiči stejně jako celý Hlavenec přípravami a realizací oslavy,
sjezdu rodáků a výstavy fotografií k 630 let od první písemné zmínky o Hlavenci.
Kromě výrazné pomoci při těchto akcích hasiči uspořádali 8 společenských akcí

pro děti i dospělé, zúčastnili se 9 brigád. Pomáhali také profesionálním hasičům
z HZS Stará Boleslav při dopravní nehodě - při odklízení padlého stromu na vozovce mezi Hlavencem a Kostelním Hlavnem.

Účast na soutěžích:

Bohužel jsme se i v roce 2016 potýkali s mnoha problémy. Stejně jako v roce 2015
došlo k soutěžnímu výpadku mladých hasičů a hasiček. Velmi těžce se sestavilo
jedno družstvo mužů a pouze jedno družstvo žen. Zůstalo nám také jediné družstvo žáků.
Družstvo žen zaslouží velký obdiv, protože se nenechalo odradit, a zasloužilo se o největší soutěžní úspěch v roce 2016 – ženy obhájily putovní pohár
v Horním Slivně, v soutěži 16. okrsku SDH se umístily na 3. místě.
Muži se umístili v Horním Slivně a v Košátkách na 1. místě.

A co nás čeká v roce 2017?

Účast na soutěžích 16. okrsku SDH a v okolních obcích, vzdělávací akce pro velitele a strojníky. Z pracovních akcí a prevence je v plánu vyčištění požární nádrže
a okapů v obci – dle zájmu občanů, sběr železného šrotu, revize hasicích přístrojů.
Program všech hasičských společenských akcí naleznete v tomto čísle občasníku
v hromadném přehledu hlaveneckých akcí pro rok 2017.

Několik vět na závěr:

Jménem hlaveneckých hasičů bych chtěla poděkovat zastupitelstvu obce
Hlavenec v čele se starostkou Ing. Jarmilou Smotlachovou za celoroční
podporu a výraznou pomoc našemu sboru.
Poděkování si také zaslouží za ochotu a velkou pomoc při hasičských akcích
nejen všichni aktivní hasiči, ale i ti, co nejsou občany Hlavence a nejsou (zatím?? ) ani členy našeho hasičského sboru. Jsou to Andrea Kašparová,
Vojtěch Klimenta a Monika Jedličková.
Je velká škoda, že nám momentálně chybí družstva mladých hasičů a hasiček, kteří
v minulých letech byli velmi úspěšní. Chybí nám i další žáci. Stárneme. Do Hlavence
se přistěhovalo několik mladých rodin, velmi bychom uvítali, kdyby se i noví občané
Hlavence zapojili do hasičského života v naší obci.
Zdena Zimová
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KOTLÍKOVÁ dotace

Sběrné nádoby na použité rostlinné oleje

První kolo kotlíkové dotace, které bylo ve Středočeském kraji otevřeno loni na jaře, bylo beze zbytku vyčerpáno. Otevření druhého kola
předpokládá Kraj během dubna 2017. Na webových stránkách krajského úřadu byl během února vyvěšen nový formulář pro druhé kolo
kotlíkové dotace. Na základě rozhodnutí ze Státního fondu životního
prostředí mohou podávat žádosti pouze žadatelé, kteří chtějí realizovat výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné zdroje na OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle výhradně na biomasu. Všechny potřebné
dokumenty jsou ke stažení na stránkách Středočeského kraje http://
www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle. Lhůta pro vyplacení kotlíkové dotace je počítána 45 pracovních dnů od kontroly a doručení všech požadovaných podkladů od žadatelů (závěrečná
dokumentace).
Připomeňme si, že od 1. 9. 2022 bude zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní
třídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000).

V uplynulém roce jsme vás informovali o problému s tuky a oleji
z domácností, které jsou vylévány do obecní kanalizace. Tento odpad rozhodně do kanalizačních vod nepatří (stejně jako vlhčené
ubrousky, kterými utíráme dětem zadečky), usazuje se v potrubí
a v čerpadlech a je příčinou mnoha havárií. Kam tedy s ním? Obec
uzavřela smlouvu s firmou, která zajistí zpětný odběr a likvidaci
použitých jedlých olejů a tuků rostlinného původu z domácností.
V místech kontejnerových stání na tříděný odpad ve spodní části
obce a u hospody byly umístěny dvě sběrné nádoby (popelnice), do
kterých je možno vyhodit plastové láhve s olejem pečlivě uzavřené,
aby nedošlo k znečištění nádob.
Přepálený olej a tuk ze smažení a fritování po vychladnutí vlijete
do plastové láhve, kterou uzavřete a vhodíte do připravené nádoby v místech sběru tříděného odpadu. Velmi jednoduché a hlavně
velmi potřebné. Tímto zacházením s agresivním odpadem uchráníme náš obecní majetek – kanalizaci – před jeho ničením. Je třeba si
uvědomit, že veškeré opravy kanalizačních čerpadel, potrubí i jímek
zaplatíme všichni ve zvýšeném stočném.

Haló, tady kontrola…

aneb Revize kotlů na tuhá paliva měla být provedena do konce roku 2016!
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu)
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného
zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou měli splnit do konce roku 2016. Do konce roku 2016
musel každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu
a provozu (revizí). Včetně úplně nových kotlů a také topenišť s krbovou vložkou, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem od 10 kW výše Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vaší obce s rozšířenou působností (MěÚ Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav) vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše
20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
„Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je
v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za vámi
domů…. Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly již běžně provádí, zákon tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými
revizemi chceme zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění
a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po
celé ČR,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt
Dědič.
Povinné revize ze zákona o ochraně ovzduší, celorepublikové
kotlíkové dotace financované z OPŽP 2014–2020, zákaz provozu těch nejstarších kotlů v roce 2022 a kontroly spalovaného
materiálu přímo v domácnostech zaměřené na dnes nepostihnutelné notorické znečišťovatele ovzduší – to jsou 4 kroky Ministerstva životního prostředí k lepšímu ovzduší v České republice.
Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na
stáří spalovacích zdrojů v ČR významně podílí na nadlimitních
koncentracích znečišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lidských sídlech. Na znečištění ovzduší rakovinotvorným benzo(a)
pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až 90 %.

topenářské techniky. Další seznam revizních techniků vedený
Klastrem Česká peleta je k dispozici také na stránkách MŽP.
Případně se můžete ohledně kontaktu obrátit na obecní úřad.

Jak sehnat revizního technika

K přestupkům a pokutám

Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle
na tuhá paliva. Ten by vám měl poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke
hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků,
který vede Asociace podniků topenářské techniky, najdete na
stránkách MŽP. Seznam vznikl po dohodě mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR, která jej zaštiťuje skrze Asociaci podniků

Jak bude kontrola probíhat

Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho
celistvost a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní technici poskytnou další poradenskou
a konzultační činnost, tedy doporučí postupy k zajištění dalšího
bezproblémového a hospodárného provozu (např. eliminování
nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo), případně další
opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci nebo
doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádobu, zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka zabere zhruba
hodinu, její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600-1500 Kč, záleží především na dojezdové
vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revize vám technik
vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu.
Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší pak stanovuje přestupky.
U nich platí, že při provozování kotle nesplňujícího emisní požadavky po 1. 9. 2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc
korun. Pokud se provozovatel kotle neprokáže po 31. 12. 2016
dokladem o kontrole technického stavu a provozu, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky,
kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
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OBECNÍ KRONIKA VYPRÁVÍ

aneb Čtyři roky se sedmičkou na konci

•
•
I HLAVENECKÉ ŽENY
A DÍVKY MOHOU OSLAVIT
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
ve středu 8.3.2017

•
•
•

od 16.00 (do???)
v hostinci U Jelena

•


Objednávky a vstupné 150,- Kč (cena za pohoštění)
u paní hostinské do 6.3.2017

V HLAVENECKÉM REMÍZKU,
BUDEME SI NA BLÍZKU
aneb
Dosadba aleje Skorkovské
Spolek Zelené srdce s podporou obce zve všechny
přírodomilce k jarní výsadbě stromů.
Budeme pokračovat v dosadbě dubů v aleji
Skorkovská (dle hlavnovského pojmenování)
a také ovocných stromků v sadu Pod školou.
Současně se vzpomínkou na Toníka Štěpaře
zavěsíme v sadu několik nových ptačích budek
(Tondova budka 2017), které si děti opět budou
moci pomalovat.

Kdy: sobota 4. března 2017
Sraz: v 10:00 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)
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 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1927
6. dubna byl založen při zdejším hasičském sboru žákovský
a ženský odbor
Měsíc květen byl velmi studený. 13.5. a 14.5. začal padati sníh ve velikých vločkách, opakovaly se vánice a padaly
i kroupy, které stromoví v zahradách i plodinám polním
značně ublížily. V létě bylo počasí převážně suché. Obilí
i řepa sklizeny téměř bez deště. Ozim pěkně vychází, úroda
byla velmi pěkná, cena obilí slušná.
1937
Dne 6. března oslaveny 87. narozeniny presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka společně se školou a místní tělovýchovnou jednotou Sokol.
Pro žákovskou školní kuchyni zakoupila školní rada nový
sporák za 450 Kč.
Dne 28. října uspořádána místní osvětovou komisí oslava za
součinnosti školy a všech místních spolků. Průvod se ubíral
k pomníku padlých. Zde položeny věnce a kytice.
Byla zasypána veřejná studna před č.p. 9, poněvadž překážela frekvenci. Dřevěná pumpa veřejnou dražbou prodána.
1947
Dne 8. května velká oslava druhého výročí ukončení druhé
světové války.
Dne 28. května uspořádána oslava narozenin pana presidenta Dr. Edvarda Beneše všemi místními korporacemi
v hostinci pana Václava Silného.
Lesní dělníci uspořádali svůj ples v hotelu Hubertus a čistý výdělek 1 950 Kč věnovali obci na zavedení místního rozhlasu.
Od května panovala až do pozdního podzimu vedra až
40 stupňová. Úroda na polích byla minimální, hrozil hlad
a bída. Pozdní podzimní deště pomohly hospodářům s vypětím sil zorati a zaseti ozimy.
Koncem roku zavěšen na kapličku nový zvonek. Starý byl
Němci odebrán na válečné úkony.
Počet obyvatel v Hlavenci činil koncem roku 349 obyvatelů.
1957
20.1. po půlnoci se na severu objevila polární záře. Nejdříve
převládala jasná barva rudá, která přecházela do odstínu fialového a růžového, místy zeleného.
Květnové noční mrazíky poškodily květy na ovocných stromech a rané brambory.
Od půlky června nastalo parné a suché počasí. Teplota na
slunci dosáhla až 45°. 10. června přišla doba dešťů. 1. září
oslaveny dožínky
V září se objevila v č.p. 56 slintavka a kulhavka. Tato nebezpečná epidemie se dále nerozšířila. Občanstvo isolováno ve
vsi, děti nešly do školy.
Pokračování v příštím čísle Občasníku

Výlet do rodinného pivovaru
V sobotu 8. dubna 2017 pořádá obec výlet do Zichoveckého pivo
varu. Pivovar se nachází v obci Zichovec nedaleko města Slaný.
Ochutnáme čtyři druhy piva, Krahulík 10 – světlé výčepní, Krahulík
12 – světlý ležák, Černé 13 – tmavý speciál a Magor – polotmavý spe
ciál. Prohlédneme si malý pivovar a posedíme v místní restauraci.
Přihlášky prosím, nejpozději do 15. 3. 2017 na tel 723 889 277. Cena
200 Kč/os – částka bude použita k uhrazení autobusové dopravy.
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VÍTÁME NOVÉ OBČÁNKY
27. 11. 2016 Viktorie Blahnová
15. 12. 2016 Dominika Lukšíková
10. 2. 2017 Nela Chadrabová
Dětem i jejich rodičům přejeme
šťastný, rodinný život, hodně lásky
a vzájemného porozumění.

Den dětí tří vesnic
Hlavenec – Poříčí – Skotnice
Pořadatelství tradičního Dne dětí pro tři obce připadlo
v letošním roce Hlavenci. V minulých letech byl pro naše
děti i rodiče vždy připraven velmi bohatý program, a tak
bychom se tentokrát rádi blýskli i my hlavenečtí. Zapište
si dopředu do svých diářů termín 3.–4. června 2017. Scénář je zatím pracovní, ale chystáme plavbu lodí po Vltavě v historické části Prahy a poté program her a soutěží
v CHKO Kokořínsko. Ubytování je rezervováno v chatkách
ve Lhotce u Mělníka. Doprava bude pro místní zajištěna
z Hlavence.
Zájemci se mohou již nyní přihlásit, budeme rádi znát Váš
zájem o tuto akci. Také přivítáme Vaši pomoc při přípravě
a organizaci tohoto dne.

Obecní tábor
Zadov – Churáňov 2017

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V HLAVENCI
POŘÁDÁ PRO DĚTI

V SOBOTU

18.3.2017

VE

14.00

 HLAVENEC  HOSTINEC U JELENA 

Kromě obvyklých soutěží bude součástí
programu vyhlášení
a ocenění vítězů MALÍŘSKÉ SOUTĚŽE
pro děti

na téma „Indiánské léto“

(Termín odevzdání prací: 10.3.2017)

Oceněny budou všechny
indiánské masky.
Vstupné na tuto akci je dobrovolné

Školní rok je zatím v plném proudu, ale my již myslíme na
prázdniny. A kdo by na ně nemyslel? Těšíme se na horké
letní dny a na koupání, ale o letošním táboře nám to
zřejmě nevyjde. Chystáme se do srdce Šumavy, krásného
pohoří, kde je průměrná teplota vždy o 5 st. C nižší než
všude jinde v České republice. Nám to však nevadí, poznáme opět jinou část naší země, kde jsme dosud nebyli.
Obecní tábor se uskuteční v termínu ne 30. 7. až ne 6. 8.
2017. Ubytováni budeme v Horské chatě „Cihelny“ v centru významného horského střediska Zadov-Churáňov
v nadmořské výšce 1000 m n.m. v samém centru Národního parku Šumava.
Cena tábora pro hlavenecké děti 800 Kč. Přihlášku spolu se zálohou 400 Kč je nutné odevzdat nejpozději do
15. dubna 2017 v kanceláři obecního úřadu.
Doprava na Šumavu bude autobusem z Hlavence.

Martinem Klimentou

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
proběhne v sobotu 25. 3. 2017

Severní Korea je velkolepá a velkolepě prázdná. Diktátorská dynastie zotročuje ke svým hrátkám
a zájmům zbytek národa. Přijměte pozvání na přednášku o této tajemstvím opředené zemi, kterou
Martin Klimenta navštívil 4x v posledních dvou letech. Podívejme se společně do Pchongjangu
i do míst, která jsou zahraničním návštěvníkům dostupná jen zřídka. Severní Korea je nejen bizarní
a smutná, ale také plná jedinečných přírodních krás…

stanoviště

čas

dolní Hlavenec – u zrcadla

10:25 – 10:55

Autobusová zastávka

11:00 – 11:30

U obchodu

11:35 – 12:05

Bližší informace získáte ve vývěsce obce či
na webových stránkách www.hlavenec.cz.

S

Neuvěřitelná
Severní Korea

Pátek 24.3.2017 od 19:30
Hostinec U Jelena Hlavenec

Výtěžek akce bude použit na obnovu rybníku Hulán

Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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K ALENDÁŘ AKCÍ 2017

(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

BŘEZEN
středa

8. 3.

16:00

Oslava MDŽ (objednávky do 6.3. u paní hostinské)

sobota

11. 3.

20:00

Rybářský ples

sobota

18. 3.

14:00

Dětský karneval a malířská soutěž pro děti na téma „Indiánské léto“. Vstupné dobrovolné.

pátek

24. 3.

19:30

Cestovatelský Hlavenec – beseda a promítání s Martinem Klimentou – „Neuvěřitelná Severní Korea“

pátek

31. 3.

20:00

„Dívčí válka“ – divadelní představení (Hálek Nymburk)

DUBEN
sobota

8. 4.

Výlet do pivovaru Zichovec (pořádá obec Hlavenec)

sobota

22. 4.

„Den Země“ – úklid obce

sobota

22. 4.

10:00

SK Nohejbal Hlavenec X NK Dynín (hřiště Vrtiland)

sobota

29. 4.

dopol.

Sběr železného šrotu

sobota

29. 4.

odpol.

Vítání hlaveneckých občánků

neděle

30. 4.

Čarodějnice a lampionový průvod

KVĚTEN
sobota

6. 5.

10:00

SK Nohejbal Hlavenec X SDH Hradecko (hřiště Vrtiland)

sobota

13. 5.

sobota

13. 5.

středa

17. 5.

Příprava Staročeských májů – výjezd na smrk

pátek

19. 5.

Příprava Staročeských májů – výjezd na břízky, zdobení věnců a májky, stavění májky

sobota

20. 5.

STAROČESKÉ MÁJE

sobota

27. 5.

Obecní tajný výlet

sobota

27. 5.

Memoriál Jana Hlaváčka (Sudovo Hlavno – hasičská soutěž)
10:00

10:00

SK Nohejbal Hlavenec X SK Liapor Witte Karlovy Vary „B“ (hřiště Vrtiland)

SK Nohejbal Hlavenec X TJ Dynamo ČEZ České Budějovice „B“ (hřiště Vrtiland)

ČERVEN
Víkend 3. 6. – 4. 6

DEN DĚTÍ ANEB SETKÁNÍ TŘÍ VESNIC. Hlavenec – Poříčí u Litomyšle – Plavba lodí po Vltavě,
Kokořínsko – ubytování v chatkách ve Lhotce u Mělníka – návštěva skalního obydlí, hry v přírodě
Okrsková hasičská soutěž (datum a místo bude upřesněno)

sobota

17. 6.

sobota

24. 6.

10:00

SK Nohejbal Hlavenec X TJ Sokol Slaný (hřiště Vrtiland)
Houštecký cyklomaraton
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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ČERVENEC
sobota

2. 7.

10:00

SK Nohejbal Hlavenec X Slovan Chabařovice (hřiště Vrtiland)

17. 7. – 21. 7.

Tábor DC Hlaveneček (1. turnus)

30. 7. – 6. 8.

Obecní tábor Šumava Zadov – Churáňov, Chata Cihelny

SRPEN
sobota

19. 8.

Hlavenecká pouť a mše

21. 8. – 25. 8.
sobota

26. 8.

neděle

27. 8.

Tábor DC Hlaveneček (2. turnus)
Pohádkový les

10:00

SK Nohejbal Hlavenec X TJ Pankrác (hřiště Vrtiland)

ZÁŘÍ
Sobota

2. 9.

Rajský den aneb U nás na dvoře – farma Smotlacha (den otevřených dveří na zemědělské farmě)
Memoriál Josefa Matuny (Kostelní Hlavno – hasičská soutěž, datum bude upřesněno později)

ŘÍJEN
sobota

28. 10.

Hasičské dýňování a lampionový průvod

LISTOPAD
Výlet pro seniory – datum a místo bude upřesněno později

PROSINEC
pátek

1. 12.

19:00

Valná hromada SDH Hlavenec

sobota

2. 12.

14:00

Mikulášská nadílka

neděle

3. 12.

16:00

Rozsvícení vánočního stromu – 1. adventní neděle

sobota

26. 12. 10.00

Štěpánské koulení zelí (turisticko-kulinářský výšlap do okolí Hlavence)

STUDIO HELLA
nabízí

Gelové nehty
Manikúra
Pedikúra
Gelové nehty na nohou
Parafínové zábaly GEL LAK
Kontakt:
Helena Svačinová
Tel.: 602 734 163

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE
Irena Brejchová, Hlavenec 143
PROVOZOVNA LÁZNĚ TOUŠEŇ
Na Panském 518, tel.: 775 158 344
www.uctobrejchova.cz
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