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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 12. prosince na návsi

SETKÁNÍ U ZVONIČKY

Obec Sudovo Hlavno pořádá
v pátek 1. ledna 2016

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.

Aktuálně
 V pondělí 7. prosince bude zahradnická firma provádět v obci údržbu veřejné zeleně. Prořezány
budou lípy podél kalu, dále smrky před bývalým areálem JZD a tůje naproti hospodě, jejichž větve
zasahují do vedení nízkého napětí. U vrby rostoucí na návsi za pomníkem dojde ke snížení koruny
z důvodu napadení kořenového systému hnilobou. Předejde se tak riziku vyvrácení stromu a poničení
pomníku.
 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.
 Svoz azbestu: svoz odpadu s obsahem azbestu (eternitové desky apod.) se uskuteční v pondělí
14. prosince. Odpad je nutno přivézt na náves k pomníku v době od 16 do 17 hodin.

Vodovod - anketa
Letošní rok byl dalším v pořadí, kdy kvůli vysokým teplotám a nízkému objemu srážek pokračoval
úbytek vody ve studních. Obec má připraven již několik let projekt na stavbu vodovodu. Náklady jsou
odhadovány ve výši cca 30 mil. Kč. Pro realizaci stavby by bylo nezbytné získat dotaci a alespoň 50 %
nemovitostí, které se na vodovodní síť napojí. Při nižším počtu napojených domů, je provoz finančně
náročný. Před rozhodováním o tom, zda má obec podat žádost o dotaci, potřebujeme proto znát váš názor
v této věci. Žádáme vás o vyplnění dotazníku a odevzdání do schránky ve dveřích obecního úřadu.
Odpovědět lze i prostřednictvím mailu na ou@sudovohlavno.cz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dům číslo popisné:…………..
….. Máme zájem o vodovodní přípojku a budeme vodu odebírat
….. Máme zájem o vodovodní přípojku jako rezervní zdroj, ale nebudeme se zatím napojovat
….. Nemáme zájem o vodovodní přípojku, vyhovuje nám současný zdroj vody pro dům
….. Nemáme zájem o vodovodní přípojku, uvažujeme o domovním vrtu
Odpovídající variantu označte křížkem X

S TEBOU
MĚ BAVÍ SVĚT

představení v podání ochotnického souboru
Hlavnováček ze Sudova Hlavna
(na motivy díla: S tebou mě baví svět, autorka scénáře: Marie Poledňáková)
(kulisy: Irena Lankašová, Vlasta Martinec, Martin Bosák)

sobota 12. prosince 2015 od 17 hodin
Sudovo Hlavno, hostinec U Sedláčků
vstupné dobrovolné

