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Malé ohlédnutí za letošním rokem…
 Nejvýznamnější akcí letošního roku byla výstavba 1. etapy tlakové kanalizace, postaveno bylo
3.718m hlavních řadů a 82 přípojek
 Leden – Poprvé jsme si mohli sami rozhodnout o tom, kdo se stane na příštích 5 let prezidentem
České republiky, v naší obci přišlo volit 58% voličů (2. kolo)
 Únor – Masopustní zábava se poprvé konala v sobotu místo v tradiční úterý, změna termínu
přilákala mnohem více masek
 Březen – Za slunečného a mrazivého počasí proběhlo v sobotu 24. března na návsi focení členů
sboru dobrovolných hasičů do kalendáře, vydaného u příležitosti oslav 130. výročí založení sboru
 Duben – Velikonoční pondělí letos připadlo na první duben, o posledním dubnu se ve skále pálily
čarodějnice
 Květen – Po mnoha letech se ve Hlavně zase zdobila a stavěla májka
 Červen – Hlavnovským katastrem vede nová naučná stezka
 Červenec – Nad skálou na Kozím plácku bylo upraveno odpočivadlo a všichni, kdo chodí rádi na
houby na Dlouhý běh, nebo na procházku do přírody, si tu můžou odpočinout a posedět
 Srpen – První srpnovou neděli se konala tradiční pouť, na návsi postavili své atrakce a stánky
komedianti, doma se pekly pouťové koláče
 Září – 2. září začala škola také pro 4 hlavnovské prvňáčky
 Říjen – Předčasné volby do PSP ČR přivedly k volební urně v naší obci 56% voličů
 Listopad – Už popáté se sešli na sále hostince U Sedláčků hlavnovští pamětníci, aby si
zavzpomínali (tentokrát na školní léta) a pobavili se (opět za účasti pana Dědiny)
 Prosinec – Naši ochotníci z Hlavnováčku letos zahráli pohádku Hrátky s čertem, po divadle se na
návsi ochutnávalo cukroví

Co nás čeká v roce 2014…





Hned, jak počasí dovolí, bude pokračovat výstavba tlakové kanalizace
Na jaře proběhne oprava veřejného osvětlení
Místní komuníkace u obecních parcel dostane nový povrch
Myslivci, hasiči, zahrádkáři, sportovci a ochotníci vás opět pozvou na své plesy, zábavy,
soutěže, představení

Hlavnovská statistika
 Narodili se: Patrik Sůra, Pavlína Vlachová, Václav Zajíček, Lucie Filová, Rozálie Stránská
 Životní jubileum oslavili: 70 let – Zdeňka Beránková, Věra Ryková, Antonie Hlaváčková,
Antonín Beránek, 75 let – Alena Bejdlová, 85 let – Josef Horálek, Miroslav Gürtler, 90 let –
Bedřiška Bystrá, 100 let – Božena Karbulková
 V průběhu roku 2013 nás navždy opustili tito hlavnovští občané: Ladislav Mareček, Božena
Karbulková, Karel Dytrych, Marie Bosáková, Jarmila Marečková

Obec Sudovo Hlavno pořádá
ve středu 1. ledna 2014 tradiční

NOVOROČNÍ BĚH
Z HLAVNA DO HLAVNA
Závod pro děti i dospělé odstartuje v 11 hodin od Kožešnické ulice, trať je dlouhá 1.200 m. Povolený
styl: běh, mírný poklus, procházková chůze 
Ceny pro nejrychlejší běžce, svařené víno a čaj pro všechny.
Přijďte si zaběhat, nebo jen fandit a popřát si se sousedy a známými šťastný nový rok nad
sklenkou novoročního svařeného vína.

Šťastné a poklidné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví v roce příštím Vám přejí hlavnovští zastupitelé

