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Aktuálně z obce
➢ Kontejner na tetrapacky byl přesunut od obchodu na náves. Na jeho místo byl přidán další kontejener
na papír. Na náves byl navíc přidán další kontejner na plast.
➢ V obci probíhá 2. etapa výstavby vodovodní sítě. V horní části ulice se řeší problém se skalnatým
podložím, které neumožňuje položení potrubí vodovodních přípojek protlakem.
➢ Společnost ČEZ oznamuje, že dne 10. července v době od 7.30 do 15.30 hodin nepůjde v obci elektřina
u těchto domů: 11, 117, 12, 124, 125, 191, 28, 29, 3, 30, 33, 34, 36, 4, 41, 49, 5, 6, 64, 67,
7, 74.
➢ Zahradníci z Hlavence provedli zdravotní řez stromů na dětském hřišti a na dalších místech v obci.
➢ Pošta v Kostelním Hlavně bude mít ve dnech 28. 6. – 4. 7. upravenou otvírací dobu. 28. 6. od 8 do 11
hodin, 1. 7. od 13 do 16 hodin, 2. 7. od 8 do 12 hodin, 3. 7. od 14 do 17 hodin, 4. 7. od 8 do 12 hodin.
➢ Na okrskové soutěži, která se konala 8. června v Sojovicích, obsadili mladší žáci 2. místo, starší žáci 1.
a 2. místo, ženy 2. místo a muži 1. místo. O týden později na závodech malých dračích lodí na
konětopském jezeře obsadili obsadili muži 1. místo, ženy 2. místo, děti 2. místo, smíšené družstvo 4.
místo. Pohár Cecemínska vyhráli také hlavnovští muži. Blahopřejeme!
Pozvánky

Květinová výstava a piknik v trávě
na Plovárně
Obec Sudovo Hlavno a Český svaz zahrádkářů Sudovo Hlavno
pořádají v neděli 14. července od 15 do 17 hodin na zahrádce u Plovárny
Na co se můžete těšit…
❖ prosecco a koláčky na uvítanou
❖ výstava květinových dekorací ze sušených květin a lučního kvítí
❖ floristka Martina předvede ukázku vázání kytic

TÁBORÁK
NA KONCI
ŠKOLNÍHO ROKU
Pátek 28. června od 17 hodin na hřišti
Pojďte s námi přivítat prázdniny
a zasoutěžit si
V případě hezkého počasí bude pro děti
připravena pěna a skákací hrad
Pořádá obec Sudovo Hlavno
ve spolupráci s myslivci, hasiči a zahrádkáři

Za děti si v průběhu akce zodpovídají rodiče
Z akce budou pořizovány fotografie pro prezentaci společenské
činnosti obce na webu a v obecní kronice

