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Svoz azbestu
Mobilní svoz odpadu obsahujícího azbest (eternit) se uskuteční ve čtvrtek dne 19. června v době od 9.15
do 9.30 hodin. Odpad je nutno přivézt na náves k pomníku. Svoz zajišťuje společnost AVE CZ odpadové
hospodářství.

Hlavnovské máje
Po dlouhých sedmnácti letech se ve Hlavně opět konaly máje s průvodem. Na přípravách se podílelo
několik generací místních lidí. Ve čtvrtek dojeli silní muži do lesa pro smrk a na návsi jej zbavili kůry za
asistence pamětníků, kteří pomáhali stavět smrk už před více než dvaceti lety. V pátek strom ozdobily
mašlemi z krepového papíru hlavnovské slečny i vdané ženy a za pomoci moderní techniky byla májka
vztyčena na návsi. V sobotu ve 3 hodiny odpoledne zahájil hlavnovské máje sám vladyka Suda poté, co
dostal od starostky obce svolení k pořádání májů a převzal vládu nad vsí. Průvod prošel celou vesnicí,
družina vladyky Sudy kráčela v čele průvodu společně s dětmi nesoucími svoji malou májku. Nechyběli
ani členové místních spolků - hasiči, myslivci, zahrádkáři a samozřejmě místní lidé. Na pořádek během
průvodu dohlížel vladykův neohrožený zbrojnoš Martinec a kovář byl připraven okovat koňské spřežení,
kdyby toho bylo třeba. Juchači navštívili každý dům, aby si s jeho majiteli připili na zdar májových oslav
a do kroku všem vyhrávali muzikanti z kapely Přívoranka. Na závěr zatančily děti na návsi májové
tanečky. Velké poděkování patří všem, kteří pomáhali máje připravit, dále všem lidem, místním a
přespolním, kteří se jich zúčastnili, přišli do průvodu a pomohli tak obnovit jednu krásnou tradici. Tak
zase za rok ve Hlavně na májích…

Pozvánka - Dračí lodě
Závody dračích lodí pořádá svazek obcí Cecemínsko v sobotu 21. června od 10 hodin na konětopském
novém jezeře. Sudovo Hlavno bude reprezentovat 5 družstev závodníků.

TÁBORÁK
NA KONCI
ŠKOLNÍHO ROKU
V pátek 27. června od 17 h. na hřišti
Pojďte s námi přivítat prázdniny
a zasoutěžit si (míčové hry, střelba…)
V případě hezkého počasí bude pro děti
připravena barevná pěna
Pořádá obec Sudovo Hlavno
ve spolupráci s myslivci, hasiči a zahrádkáři

