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Šťastné a poklidné prožití adventního času, vánočních svátků a mnoho zdraví
v roce příštím Vám přejí zastupitelé.
Aktuálně z obce a obecního úřadu
 POZOR SOUTĚZ: Místní hospodyňky, přineste po ochotnickém divadle na náves, kde se
budou zpívat koledy, vzorek napečených vánočních dobrot (kdo ještě nemá pečeno, může
přinést třeba oblíbený piškot). Autorky tří nejchutnějších dobrot budou odměněny.
 V sobotu 10. prosince se bude konat tradiční Vítání občánků – dětí, které se narodily v naší obci.
Letos budeme vítat tři děti.
 U křížku mezi Hlavny bylo zprůchodněno ucpané potrubí dešťové kanalizace. Tímto by mělo být
odstraněno namrzání tající vody, k němuž zde v minulých letech docházelo vždy v předjaří.
 Na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (na oupoře - při silnici na Dřísy) byl přistaven další
kontejner na plasty. V průběhu prosince sem přibude i další kontejner na sklo a tetrapacky. Žádáme
občany bydlící ve spodní části Hlavna, aby využívali i toto stanoviště k odkládání odpadů.
 Svoz velkých pneumatik od nákladních aut a traktorů (bez disků) se uskuteční v pátek 9. prosince
od 8 do 8.30 hodin. Pneumatiky je nutno přivézt před budovu hasičské zbrojnice.

Pozvánky
Obec Sudovo Hlavno pořádá
v sobotu 10. prosince na návsi

Obec Sudovo Hlavno pořádá
v neděli 1. ledna 2012

ZPÍVÁNÍ U ZVONIČKY

NOVOROČNÍ BĚH
Z HLAVNA DO HLAVNA

* zpívat budou členové
chrámového sboru Václav působícího při
kostele Panny Marie ve Staré Boleslavi
* 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 hodin)

Závod odstartuje v 11 hodin od Kožešnické
ulice, soutěžit můžou děti a dospělí na
trati dlouhé 1.200 m.
Povolený styl: běh, mírný poklus,
procházková chůze 
Ceny pro nejrychlejší běžce, svařené víno
a čaj pro všechny.
Přijďte si zaběhat, nebo jen fandit a
popřát si se sousedy a známými šťastný
nový rok nad sklenkou novoročního
svařeného vína.

S čerty
nejsou žerty

pohádka v podání
ochotnického souboru Hlavnováček
(na motivy pohádky S čerty nejsou žerty od autorů:
Hynek Bočan, Jiří Just, Irena Pavlová)

sobota 10. prosince 2011 od 17.00 hodin
Sudovo Hlavno, hostinec U Sedláčků
vstupné dobrovolné

