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Informační systém obce
Máte-li zájem dostávat informace o dění v obci formou SMS, zašlete textovou zpávu ve znění:
IK SHLAVNO REGISTRUJ z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat na telefonní číslo 605
733 680. Nebo můžete nahlásit své tel. číslo na obecním úřadě a budete do systému zapsáni také. Zasílání
SMS občanům hradí obec.

Aktuálně z obce
 V I. etapě výstavby kanalizace probíhá stavba přípojek na pozemcích občanů. Kromě jedné
nemovitosti jsou u všech ostatních domů začleněných do I. etapy uhrazeny příspěvky na přípojky a
domy budou na kanalizaci napojeny. Do konce srpna mají být přípojky dokončeny a během září bude
požádáno o kolaudaci. Žádáme občany, kteří dosud nepodepsali Dodatek ke Smlouvě o příspěvku na
kanalizaci, aby se dostavili na obecní úřad k podpisu.
 Naší obci se podařilo získat dotaci ve výši 487 tis. Kč na opravu veřejného osvětlení v obci. Oprava
proběhne na podzim, vyměněny budou staré stožáry a svítidla. Současně bude demontováno vedení
místního rozhlasu, který již dosluhuje a v některých ulicích není hlášení slyšet. Do budoucna by obec
chtěla získat dotační prostředky na nový bezdrátový rozhlas. Doporučujeme zaregistrovat si číslo
svého mobilního telefonu do Infokanálu (viz. výše), abyste byli informováni o dění v obci.
 V pátek 26. července v době od 10.30 do 11.30 hodin bude firma pana Vnuka čistit hroby na hřbitově
v Kostelním Hlavně. Cena činí 60 Kč za 1m2. Dále je možno objednat si obnovení zlatého a
stříbrného písma na náhrobku nebo zhotovení nové nápisové desky.
 V obci se našly klíče a ovladač k elektrickému obojku na psa – k doptání na obecním úřadě.
 První srpnový víkend se ve Hlavně koná tradiční pouť. Chybět nebudou atrakce pro děti na návsi a
doma se budou péct pouťové koláčky. K nedělnímu obědu se o pouti ve Hlavně připravují řízky
s bramoborovým salátem či pečená kachna s bramborovým knedlíkem a zelím.
 Ve dnech 19. až 30. srpna bude uzavřen registr řidičů na detašovaném pracovišti v Praze.
 Obecní knihovna je pro čtenáře otevřena každou středu od 18 do 19 hodin.
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Květinová výstava
a

Kuchařská soutěž
Obec Sudovo Hlavno a Český svaz zahrádkářů Sudovo
Hlavno pořádají v sobotu 27. července od 14 do 17 hodin
na sále hostince U Sedláčků
květinovou výstavu a soutěž o nejlepší sýrovou specialitu

Podmínky soutěží:
květinová výstava – zájemci o zařazení do soutěže přineste kytici květin natrhaných
na své zahradě nebo na hlavnovských mezích do hostince od 13.30 do 13.50 hodin
(váza vlastní nebo zapůjčíme)
kuchařská soutěž – tentokrát se soutěží o nejlahodnější jídlo, při jehož přípravě byl
použit sýr (soutěžní výrobek přinést do hostince od 13.30 do 13.50 hodin)
Každá kytice a pokrm dostane soutěžní číslo, hodnotit bude veřejnost.
Vstupné pro ochutnávající návštěvníky je dobrovolné, tak neváhejte a přijďte
ochutnat, přivonět si a dát hlas některé ze sýrových dobrot a oblíbené květině.
Doprovodný program:
 výstava květinových dekorací, zeleniny a ovoce z hlavnovských zahrad
 kroniky k nahlédnutí
 zahradnický obchůdek s letničkami a trvalkami
 v 15.30 hod. proběhnou soutěže pro šikovné kuchařky a kuchaře – soutěže se
může zúčastnit každý, kdo umí pracovat s loupáčkem na zeleninu
 vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v 17 hodin

