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Aktuálně
► Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce
Sudovo Hlavno dne 8. 11. byli do funkcí
zvoleni: Lenka Houdková (starostka obce),
Václav Tomášek (místostarosta obce), Josef
Čurda (stavební komise), Josef Zalabák
(předseda kontrolního výboru), Miroslav Zima
(předseda finančního výboru).
► V pondělí 6. 12. předala v Praze při
slavnostním setkání předsedkyně Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky paní
Miroslava Němcová starostce a místostarostovi
Sudova Hlavna dekret o udělení znaku a vlajky
obce.
► V sobotu 11. 12. se bude konat tradiční
Vítání občánků – dětí, které se narodily v naší
obci. Letos budeme vítat tři holčičky a jednoho
chlapečka.
► V roce 2011 dojde ke zvýšení místního
poplatku za odpad. Dospělí zaplatí 500 Kč za
osobu, děti do deseti let včetně 300 Kč.

Chalupáři zaplatí 500 Kč za dům určený nebo
sloužící k rekreaci. Navýšení je provedeno
v závislosti na zdražení služeb společnosti Ave,
která v obci zajišťuje odvoz odpadů.
► POZOR SOUTĚZ: Místní kuchařky,
přineste po ochotnickém divadle na náves,
kde se budou u stromečku zpívat koledy,
vzorek napečených vánočních dobrot (kdo
ještě nemá pečeno, může přinést třeba
oblíbený piškot). Autorky čtyř nejchutnějších
dobrot budou odměněny.
► V sobotu 27. listopadu se konal
v Konětopech pod záštitou dobrovolného
svazku obcí Cecemínsko turnaj ve stolním
tenise. Sudovo Hlavno reprezentoval čtyřčlenný
tým pod vedením Petra Langa. V souboji šesti
družstev z ostatních členských obcí Cecemínska
vybojovali hlavnovští tenisté výborné 3. místo.

Pozvánky
Obec Sudovo Hlavno pořádá
v sobotu 11. prosince na návsi

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

Obec Sudovo Hlavno pořádá
1. LEDNA 2010

NOVOROČNÍ BĚH
Z HLAVNA DO HLAVNA

* zpívání koled
* ochutnávka nejen vánočního cukroví
* svařené víno a čaj na zahřátí

Přijďte se vánočně naladit, ochutnat
cukroví, zazpívat si koledy…
Začátek akce po skončení ochotnického divadla
(cca v 18.00 hodin)

Závod odstartuje v 11 hodin od Kožešnické
ulice, soutěžit můžou děti a dospělí na
trati dlouhé 1.200 m
Není důležité vyhrát, ale doběhnout do
cíle (případně dojít)!!!
Přijďte
si
protáhnout
tělo
po
silvestrovské noci, nebo jen fandit a
popřát si se sousedy a známými šťastný
nový rok nad sklenkou novoročního
svařeného vína.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje
Zastupitelstvo obce Sudovo Hlavno

PRINCEZNA
ZE MLEJNA
aneb
HRÁTKY S OLDŘICHEM

pohádka v podání ochotnického souboru Hlavnováček
sobota 11. prosince 2010 od 17.00 hodin
Sudovo Hlavno, hostinec U Sedláčků
vstupné dobrovolné

