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Aktuálně z obce
 Začátek prosince patří ve Hlavně tradičně Barborám a čertům. V sobotu 3. prosince budou chodit
Barbory a v pondělí 5. prosince je vystřídají čerti s Mikulášem a andělem. Navečer obchází celou ves,
navštěvují rodiny s malými dětmi a za odříkanou básničku či zazpívanou písničku podarují děti
pamlsky, které jim připraví rodiče. Tyto adventní zvyky se ve Hlavně dodržují již mnoho desítek let.
Vychází z lidové tradice, kdy v českých zemích chodily večer před svátkem svaté Barbory dívky bíle
oděné, někde pouze mlčky, jinde nahlas pronášely říkání nebo i zpívaly písně. Přitom nadělovaly
drobné dárky dětem. O dva dny později, v předvečer svátku svatého Mikuláše, chodil Mikuláš v
biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem a byl doprovázen anděly a čerty. Andělé s Mikulášem
roznášeli dárky, čerti se starali o symbolické trestání a strašení zlobivých dětí. Tyto adventní zvyky byly
jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávaly příliš hodnotné a trvalé dary, ale spíše jen nějaké
pamlsky nebo malé dárky pro štěstí. Někdy děti našly mezi dárky kousek uhlí nebo dřívko. Říkalo se, že
to bylo za zlobení.
 POZOR SOUTĚZ: Místní hospodyňky, přineste 10. prosince po ochotnickém divadle na náves
vzorek napečených vánočních dobrot (kdo ještě nemá pečeno, může přinést třeba oblíbený
piškot). Autorky tří nejchutnějších dobrot budou odměněny.

Výměna občanských průkazů
V průběhu měsíce února 2017 končí většině obyvatel Sudova Hlavna platnost občanského průkazu.
O vystavení nového občanského průkazu je třeba požádat na pracovišti MěÚ Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, které se nachází v budově radnice ve Staré Boleslavi. Pracovnice úřadu vás zde vyfotografuje a
sepíše příslušnou žádost. Výměna občanského průkazu je zdarma. S sebou si vezměte původní občanský
průkaz a pokud jste se narodili v Praze, tak rovněž rodný list. O výměnu občanského průkazu je nutno
požádat minimálně 30 dní před koncem platnosti. Úřední hodiny: pondělí, středa 8:00 - 17:00 (polední
přestávka 12:00 - 12:30), úterý, čtvrtek 8:00 - 15:30 (polední přestávka 12:00 - 12:30). Návštěvu si lze
zarezervovat na konkrétní datum prostřednictvím objednávkového systému na www.brandysko.cz.

Pozvánky
O první adventní neděli bude v 16.30 hodin na návsi rozsvícen vánoční strom. Ve zvoničce si můžete
prohlédnout betlém a pro děti zde bude připravena kouzelná schránka na dopisy Ježíškovi. Hlídat ji
bude anděl. Nezapomeňte si s sebou přinést zvonečky.
Obec Sudovo Hlavno pořádá
v sobotu 10. prosince na návsi

SETKÁNÍ U ZVONIČKY

Obec Sudovo Hlavno pořádá
v pátek 1. ledna 2017

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, trať měří 1,2 km. Povolený styl: běh,
mírný poklus, procházková chůze. Ceny pro vítěze,
svařené víno a čaj pro všechny. Přijďte si zaběhat,
nebo jen fandit a popřát si se sousedy šťastný nový rok
nad sklenkou novoročního svařeného vína.

Jak utopit Dr. Mráčka
aneb
Konec vodníků v Čechách

představení v podání ochotnického souboru
Hlavnováček ze Sudova Hlavna
autoři originálu díla - Miloš Macourek, Václav Vorlíček, Petr Markov,
autoři písně „Znala panna pána“ - Vítězslav Hádl, Petr Markov
kulisy: Irena Lankašová, Vlasta Martinec, Martin Bosák

sobota 10. prosince 2016 od 17 hodin
Sudovo Hlavno, hostinec U Sedláčků
vstupné dobrovolné

