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Šťastné a poklidné prožití adventního času, vánočních svátků
a mnoho zdraví v roce příštím přejí zastupitelé.
Pozvánky
Obec Sudovo Hlavno pořádá
v sobotu 13. prosince na návsi

SETKÁNÍ U ZVONIČKY

Obec Sudovo Hlavno pořádá
ve čtvrtek 1. ledna 2015

NOVOROČNÍ BĚH
Z HLAVNA DO HLAVNA

* ochutnávka nejen vánočního cukroví
* svařené víno a čaj na zahřátí
Přijďte se vánočně naladit, ochutnat cukroví,
zazpívat si koledy…
Začátek akce po skončení divadla (cca v 18 h.)

Závod pro děti a dospělé odstartuje v 11 hodin od
Kožešnické ulice, trati měří 1,2 km. 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.

Publikace o obci
Po dvou letech sbírání podkladů vydává Obec
Sudovo Hlavno za podpory Fondu hejtmana
Středočeského kraje knihu s názvem Rok na vsi.
Podtitul Střípky z historie a současnosti
čtenářům napovídá, na co se můžou těšit. Popis
vzniku osídlení na území Hlavna, vyprávění o
životě lidí na vsi od pradávna až do současnosti,
výpisky a fotografie z kronik místních spolků.
Pohled na obec očima architekta, záznamy
z matričních knih a urbářů, vzpomínky
pamětníků na dětství prožité na vsi a mnoho
dalšího je zaznamenáno pro příští generace.
Knížku si lze koupit na OÚ, cena činí 200 Kč.

Aktuálně z obce
 Od 14. prosince platí nové jízdní řády. Na linkách jezdících do Sudova Hlavna byly provedeny
drobné posuny odjezdů některých spojů z důvodu zlepšení návaznosti na další spoje.
 Na konci listopadu byla dokončena oprava veřejného osvětlení v obci. Při výměně stožárů byly
demontovány také hodiny na návsi, které projdou během zimních měsíců opravou, a na jaře budou
vráceny na své místo. Hodiny na návsi ukazují čas již 18 let a mimo oprav zastaveného hodinového
strojku nebyla dosud prováděna žádná větší údržba.
 Občané naší obce budou mohou využívat pečovatelskou službu města Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav. Ceník úkonů a podmínky využívání jsou uveřejněny na webových stránkách obce.
 POZOR SOUTĚZ: Místní hospodyňky, přineste po ochotnickém divadle na náves vzorek
napečených vánočních dobrot (kdo ještě nemá pečeno, může přinést třeba oblíbený piškot).
Autorky tří nejchutnějších dobrot budou odměněny.

Slunce, seno
a pár facek
aneb

Slunce, seno, Hlavno

představení v podání ochotnického souboru
Hlavnováček ze Sudova Hlavna
(na motivy díla: Slunce, seno a pár facek,
autoři scénáře: Zdeněk Troška, Petr Markov)

sobota 13. prosince 2014 od 17 hodin
Sudovo Hlavno, hostinec U Sedláčků
vstupné dobrovolné

