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Aktuálně z obce
❖ Začátek prosince patří ve Hlavně tradičně Barborám a čertům. V neděli 3. prosince budou vesnicí
chodit Barbory a v úterý 5. prosince je vystřídají čerti s Mikulášem a andělem. Navečer obchází celou
ves, navštěvují všechny 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.
❖ POZOR SOUTĚZ: Místní hospodyňky, přineste 9. 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.

Výstavba vodovodu v obci
Již dva měsíce probíhá v obci výstavba 1. etapy obecního vodovodu. Ve skále staví firma PORR a.s. zemní
vodojem. Budou zde dvě nádrže o celkovém objemu 150 m3 obsypané zeminou a malý obslužný domek.
U Konětop (za starým jezerem) se na hlavní vodovod, který vede ze Dřís do Konětop, napojuje přivaděč
vody do naší obce. Hlavní řad povede do skály do vodojemu a současně z něho povedou přípojky a řady
do dalších ulic. Stavět se má do poloviny prosince, následovat bude zimní technologická přestávka a cca
od poloviny ledna (dle počasí) budou stavební práce pokračovat. První etapa by měla být hotova do konce
května 2018.
V průběhu stavby dochází ke zhoršení průjezdu na místních komunikacích. Protože v zemi už je tlaková
kanalizace, musí se před pokládáním vodovodního potrubí dělat mnohem více sond, aby nedošlo ke střetu
sítí. Žádáme proto občany, aby v místech stavby omezili parkování na veřejném prostranství. Do některých
částí obce se vzhledem k výkopovým pracím nedostala komunální technika pro výsyp popelnic. Děkujeme
všem za vstřícnost, že popelnice přistavili až k hlavní silnici, odkud mohly být vysypány. Pokud nebudou
v příštím týdnu ulice průjezdné, zajistí přesun popelnic k hlavní silnici zaměstnanci stavební firmy. Nádobu
postačí vyndat před plot jako obvykle.

Pozvánky
V sobotu 2. 12 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. Společně
s dětmi také ozdobíme vánoční stromek.
Obec Sudovo Hlavno pořádá
v sobotu 9. prosince na návsi

SETKÁNÍ U ZVONIČKY

Obec Sudovo Hlavno pořádá
v pátek 1. ledna 2018

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.

Lotrando a Zubejda

představení v podání ochotnického souboru
Hlavnováček ze Sudova Hlavna
autoři originálu díla – Zdeněk Svěrák (scénář, texty písní), Karel Smyczek (scénář, režie),
Jaroslav Uhlíř (hudba)

sobota 9. prosince 2017 od 17 hodin
Sudovo Hlavno, hostinec U Sedláčků
vstupné dobrovolné

