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Aktuálně z obce
Tento týden je ve znamení Májů. Ve čtvrtek 24. května pojedou místní muži do lesa pro smrk. Sraz je v 17
hodin na návsi. V pátek 25. května v 16 hodin zveme hlavnovské dívky a ženy na zdobení smrku a břízek.
V 17 hodin bude smrk za pomoci jeřábu postaven. V sobotu průvod začíná v 15 hodin u hasičské zbrojnice
slavnostním přivítáním vladyky Sudy s družinou. Protože se nám ves rok od roku zvětšuje a není v silách
účinkujících ani doprovázejících diváků obejít celou obec, bude letos průvod kratší a nebudou se obcházet
jednotlivé domy. Průvod půjde v čele s vladykou, jeho chasou a kapelou Přívoranka od hasičské zbrojnice
přes Daliborku k Plovárně, kde se můžete těšit na veselé taneční vystoupení vladykových družek. Chybět
nebudou ani staročeské dobroty pro všechny pocestné. Od Plovárny půjde průvod kolem velkého kalu na
náves k májce, kde se bude opět tančit. Kdo má zájem vyhrát smrk, může si zakoupit soutěžní lístek (cena
50 Kč). Lístky se budou prodávat před začátkem průvodu u hasičské zbrojnice. Srdečně zveme k účasti na
této akci.

Hlavnovští hasiči
Hlavní soutěžní sezóna začíná hasičům vždy na jaře. Místní sbor má už za sebou tři soutěže. Mladí hasiči
se v dubnu zúčastnili Memoriálu Ladislava Báči v Čelákovicích, kde se mladší umístili na 7. místě, starší
na 5. místě.
V sobotu 12. května uspořádali naši hasiči již 21. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka a tentokrát měli
zastoupení ve všech soutěžních kategoriích, protože po několika letech cvičilo také družstvo žen. Výsledky:
mladší žáci - 5. místo, starší žáci - 2. místo, ženy - 4. místo, muži A - 3. místo, muži B - 10. místo. V rámci
memoriálu si hlavnovští hasiči připomněli 135. výročí od založení spolku. Od Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska obdržel sbor při této příležitosti Medaili za mimořádné zásluhy.
O týden později soutěžili hasiči v areálu Proboštských jezer ve Staré Boleslavi na 20. ročníku Soutěže o
staroboleslavský putovní pohár. Zde skončili mladší žáci na 6. místě, starší žáci vyhráli zlatý pohár, muži
byli čtvrtí a ženy získaly bronzový pohár za 3. místo. Blahopřejeme!

Dračí lodě
Svazek obcí Cecemínsko zve své občany k účasti na Závodech malých dračích lodí
Kdy se závod uskuteční: sobota 23. června 2018
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 200m. V jedné jízdě pojedou
najednou 4 týmy. Každý tým pojede 2 jízdy. Bude vyhodnocován nejlepší čas.
Registrace posádek do 15. 6. na příslušném OÚ (tel. 724107079, ou@sudovohlavno.cz).
Za každou obec budou závodit max. 4 týmy (rozhoduje pořadí přihlášení).

