ČERVEN 2016

ČÍSLO 3

ROČNÍK 12

P R O G R A M O S L AV 6 3 0 L E T O B C E H L AV E N E C
PÁTEK 17. 6. 2016
■ 17:00 Vernisáž výstavy „Hlavenec
v proměnách času“
■ 17:30 Zahájení
– Pěvecké vystoupení: Terezka Matulová, klavírní
doprovod Veronika Matulová
– Monika Jedličková
– Slovo kurátorky výstavy a kronikářky obce
Zdeňky Zimové
– slavnostní přípitek

SOBOTA 18. 6. 2016  SETKÁNÍ RODÁKŮ
■ Zahájení – úvodní skladba „Sousedská“:
Barbora Smotlachová – housle, Veronika
Matulová – klavír
■ Zdravice hostů: senátorka Ing. Veronika
Vrecionová, Poslankyně Mgr. Nina Nováková
■ Zdravice starostky: Ing. Jarmila Smotlachová
■ Vystoupení dětského souboru „Hlavenecké
zvonečky“ pod vedením Veroniky Matulové
■ Vítání rodáků obce Hlavenec

■ Promítání archivních záběrů
■ Film o obci
■ Vystoupení souboru „Hlavenecké zvonečky“
Slovem bude provázet moderátorka Českého rozhlasu
Plzeň Iva Kokešová

PROGRAM NA HŘIŠTI U KŘÍŽKU:
■ 15:00 Divadélko Kůzle – „S chutí do toho“:
hudební pořad plný písniček, úkolů
a tancování nejen pro děti , ale i pro celou
rodinu.
■ 17:00 Přívoranka a Josef Zíma – koncert pro
pamětníky
■ 19:00 Artmosphere – kapela pro mladou
generaci
■ 21:00 Jelen – kapela pro všechny
Po celé sobotní odpoledne můžete využít
k projížďce po obci koňské spřežení, nebo se
můžete na Hlavenec podívat z ptačí perspektivy.
Vysokozdvižná plošina bude umístěna u Hubertusu.

Svazek obcí Cecemínsko pořádá

4. ročník „Závodů malých dračích lodí“

POHÁR CECEMÍNSKA
Svazek obcí Cecemínsko zve své občany k účasti na
Závodech malých dračích lodí – děti, hasiče, ženy, muže,
prostě všechny, kteří mají chuť zkusit něco nového.

Od 1. května do naplnění kapacity
Již tři roky působíme jako rodinná školička s celodenním
režimem. V maximálním počtu 14 dětí klademe důraz na
individuální potřeby každého dítěte.

Těšíme se na nové kamarády, přijďte se podívat,
přijďte si pohrát!

hlavenecek@gmail.com
www.hlavenecek.cz
T: 724 876 439

Kdy se závod koná: 25. 6. 2016, prezence: 9.00–9.30 hodin
Jak sestavit tým: tým se skládá z 11 závodníků – 10 lidí pádluje
a jeden udává tempo údery do bubnu
Kde se bude závodit: areál přírodního koupaliště Konětopy
Jak bude závod probíhat: závodit se bude na trati dlouhé 200 m.
V jedné jízdě pojedou najednou 4 týmy. Každý tým pojede 2 jízdy.
Bude vyhodnocován nejlepší čas.
Registrace posádek do 17. 6. 2016 na příslušném obecním úřadu.
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Komunitní kompostárna je otevřena
v areálu zahradnické firmy ASTRA
zahrady v měsících duben-říjen:
pondělí 16:00–18:00
denně 07:00–07:30
nebo po telefonické domluvě :
Andrea Štěpařová tel. 603 242 804
Eva Nohejlová
tel. 728 823 271

Biologický odpad nepatří do popelnic,
ale do kompostu!

Super dětský den
První červnový víkend prožily některé hlavenecké děti Super dětský den v naší spřátelené obci Poříčí u Litomyšle. V sobotu ráno jsme vyrazili vláčkem do České Třebové
a poté autobusem do rekreační základny v Mladočově. Připraven byl pro nás velmi
pestrý zábavný program, chutné občerstvení, ale hlavně jsme byli vřele přijati místními obyvateli. Do Poříčí přijely také děti z další obce Skotnice, a tak jsme se opět
po roce všichni sešli, vždyť už to bylo naše páté společné setkání. Na podvečer byla
připravena hra i pro dospělé účastníky, kterou hlavenecké družstvo bezkonkurenčně
vyhrálo. Přenocovali jsme v chatkách jako na táboře. Byl to krásný a pohodový výlet
do Pardubického kraje, jen nás mrzelo, že byl o tento výlet ze strany Hlaveneckých tak
malý zájem. Škoda, jistě by se to každému dítěti velmi líbilo. Příští rok se stává pořadatelem naše obec, tak se snad dáme opět dohromady a neuděláme si před ostatními
ostudu.
J. Smotlachová

POZVÁNKA
Obec Hlavenec Vás srdečně zve na

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
„HLAVENEC V PROMĚNÁCH ČASU“
kterou budou zahájeny oslavy 630 let
od první písemné zmínky o naší obci.

Vernisáž výstavy se koná
v pátek 17. června 2016 v 17.00
v hostinci U Jelena.
Výstava potrvá do 31. 7. 2016 a bude
přístupná během otevírací doby
hostince U Jelena.

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V SOJOVICÍCH
Sbor dobrovolných hasičů
v Hlavenci pořádá

Pohádkový les pro děti

v sobotu 11. 6. 2016 se sjela na okrskovou hasičskou soutěž družstva mužů, žen
a žáků z SDH 16. okrsku. Absolutním vítězem se stala družstva ze Sojovic, která
vyhrála ve všech kategoriích. Naši muži i ženy přivezli poháry za pěkná třetí
místa (… asi se budou muset dokoupit do hospody police :-)). Blahopřejeme!

pod názvem

„Ať žijí duchové!“

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN – ZÁŘÍ 2016

v sobotu 20. srpna 2016 ve 14.00

ČERVEN

(spodní část obce - hasičské hřiště)

Na závěr se všichni pobavíme při
sletu duchů a společném stavění
hradu Hubrtník.

pátek
sobota

OSLAVY 630 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O OBCI HLAVENEC
17. 6. 17.00 Vernisáž výstavy o historii a současnosti Hlavence
18. 6. 11.00 Setkání rodáků a zahájení oslav k 630. výročí obce

sobota

25. 6. 09.00 Dračí lodě – závody na jezeře Konětopy

SRPEN

V sobotu 27. 8. 2016

sobota

se koná již 6. ročník
dne otevřených dveří na farmě
R. a J. Smotlachových

sobota
sobota

U NÁS NA DVOŘE
ANEB 6. RAJSKÝ DEN
Na návštěvníky čeká kromě
prohlídky zeleninových porostů
též farmářský trh, projížďky na
koni či chytání ryb. Pro děti je
přichystáno divadelní představení
a výtvarné dílničky pod vedením
Ateliéru Šestý smysl.

HLAVENECKÁ POUŤ ANEB SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
PŘI HUDBĚ
20. 8. 14.00 Pohádkový les pro děti – Ať žijí duchové
20. 8. 18.00 Mše svatá (v kapličce)
20. 8.

ZÁŘÍ
Termín bude určen
později

Memoriál Josefa Matuny – hasičská soutěž v Kostelním
Hlavně

Nohejbal Hlavenec / 2. liga MUŽI – skupina A
červen
18. 6. 10.00 SK Nohejbal Hlavenec × TJ Dynamo nadace ČEZ, České Budějovice (hraje se doma)
25. 6. 10.00 SK Nohejbal Hlavenec × TJ Pankrác (hraje se doma)
červenec
2. 7. 14.00 NK Janovice × SK Nohejbal Hlavenec (hraje se venku)
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