HLAVNOVSKÝ ZPRAVODAJ
listopad 2010

vydává OBEC SUDOVO HLAVNO, Sudovo Hlavno 15, 294 76 Kostelní Hlavno,
IČ: 00509213, e-mail: ou@sudovohlavno.cz, připravila Bc. Lenka Houdková, reg. MK ČR E 17978

Svoz nebezpečných odpadů
Podzimní svoz nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 27. listopadu. Odpad je nutno přivézt před
budovu hasičské zbrojnice v době od 8 do 10 hodin. V tomto termínu je rovněž možné odložit do
obecních kontejnerů umístěných v areálu zemědělské společnosti velkoobjemový odpad a železo, do
sběrných boxů v budově OÚ drobná elektrozařízení a baterie.
1/ nebezpečný odpad - oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
2/ elektrospotřebiče - kompletní lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
3/ pneumatiky – pouze od osobních automobilů bez disků. Ostatní pneumatiky nebudou převzaty!

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Sudovo Hlavno
Zvolení členové
Pořadí zvolení

1.
2.
3.
4.
5.
Náhradníci
1.

Jméno a příjmení

věk

Pořadí na hlas. lístku

Počet získaných hlasů

Lenka Houdková
Václav Tomášek
Josef Čurda
Josef Zalabák
Miroslav Zima

35
53
69
52
35

1.
2.
4.
3.
5.

139
132
127
119
95

Jana Kučerová

34

6.

76

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Číslo kandidáta

Jméno a příjmení

3.
6.

PaeDr. Milan Němec
Ing. Veronika Vrecionová

Počet získaných hlasů

24
30

Aktuálně
►Aktuální letecký snímek Sudova Hlavna
(formát A3, zalaminováno) si lze zakoupit za
200 Kč v kanceláři obecního úřadu.
►Lampionový průvod a soutěž o nejhezčí
dýňové strašidlo se konají již tuto sobotu
30. října od 16.30 hod.
►Společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádá majitele
a uživatele pozemků o pokácení a okleštění
stromoví a jiných porostů v blízkosti

elektrických rozvodných zařízení (termín: 1. 10.
až 15. 11.). Celý text je na úřední desce obce.
► Dne 20. října byly na zasedání sněmovního
Podvýboru pro heraldiku a vexilologii schváleny
obecní symboly Sudova Hlavna – znak a vlajka.
► SDH Sudovo Hlavno: V neděli 17. října
uspořádali hlavnovští hasiči výlet pro děti do
ZOO a Dinoparku v Plzni.

Střípky z hlavnovské historie – z místních pověstí
O světýlkách
Mezi Dřísy a Sudovým Hlavnem se rozkládaly dříve rozsáhlé bahnité a močálovité pastviny. Na nich se
zejména v podzimních večerech proháněla světýlka nebo bludičky. Kdysi navečer šel Stránský ze Sudova
Hlavna do Dřís ke svému švagrovi vypůjčit si necky na zabíjení. Když se pozdě vracel domů, objevila se
v pastvách náhle světýlka a počala kol něho v divokém reji tančiti. Stránskému se hrůzou zježily vlasy na
hlavě a byl mokrý jako myš. Tanec bludiček byl divější a divější. V zoufalství padl chalupník na zemi a
necky na sebe přiklopil. Ale světýlka tančila po neckách dál. Ráno uviděl na spodku necek vypálené
stopy. Doma se mu všichni divili. Hrůzou mu vlasy zbělely jako mléko.

Kuchařská soutěž

BRAMBORIÁDA
Obec Sudovo Hlavno pořádá
v sobotu 6.listopadu od 15 hodin
na sále hostince U Sedláčků soutěž
o nejchutnější jídlo z brambor

Podmínky soutěže:
Soutěžit může kdokoli, soutěžní výrobek – slaný či sladký pokrm, jehož
podstatnou část tvoří brambory (množství–aby mohlo ochutnat více
návštěvníků) přinést do hostince do 14.30 hod. Hodnotit bude veřejnost
podle chuti. Pro vítěze jsou připraveny praktické ceny do kuchyně.
Vstupné pro ochutnávající návštěvníky je dobrovolné. Přijďte ochutnat,
pobavit se a dát hlas některé z bramborových dobrot.
Doprovodný program:
o výstava fotografií z tradičních akcí, které se ve Hlavně
konají
o výstava fotografií 20 nejhezčích dýňových strašidel – vítěze
vyberou návštěvníci
o slavnostní vyhlášení vítězů dýňové a bramborové soutěže
proběhne v 17.30 hodin

