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Kanalizace
V tomto měsíci započne 1. etapa výstavby tlakové kanalizace. Do podzimu příštího roku budou na
společnou čistírnu odpadních vod v obci Dřísy napojeny domy v části obce od dříské silnice až k návsi.
Detailní plánek rozsahu 1. etapy bude vyvěšen na úřední desce obce a na webu. Všechny domácnosti,
kterých se stavba týká, dostanou do poštovní schránky během ledna 2013 podrobné informace. Na stavbu
výtlaku, hlavních řadů a přípojek budou použity finanční příspěvky od majitelů domů zahrnutých v 1.
etapě a peníze z rozpočtu obce. Příspěvky na přípojky od ostatních občanů budou ponechány na účtu obce
do doby zahájení 2. etapy. Stále probíhá jednání s ministerstvem zemědělství o přidělení dotace na
výstavbu kanalizace. Žádost je zde již rok zaregistrována a zařazena do tzv. zásobníku projektů. Bohužel,
do dnešního dne nedostalo ministerstvo zemědělství od ministerstva financí zatím žádné peníze, které by
mohlo obcím a městům na stavbu kanalizací přidělovat.

Aktuálně z obce
 V pondělí 3. prosince budou ve Hlavně opět chodit Barbory. Tento tradiční zvyk se v naší vesnici
dodržuje již více než 50 let. Mladé dívky se vpředvečer svátku svaté Brabory převlékají do bílých
hábitů a navštěvují domy, kde bydlí trodiny s malými dětmi. Děti jim poví básničku nebo zazpívají,
slíbí, že budou hodné a budou poslouchat maminku a tatínka. Barbory je podarují sladkostmi, které
pro děti připraví rodiče. V balíčku bývá kromě cukroví a ovoce také kus dřívka nebo jeden brambor,
které symbolizují pokárání za nepošlušnost. Na letošní chození Barbor se do Hlavna přijedou podívat
i pracovnice mladoboleslavského muzea, které shromažďují materiály o tradičních venkovských
zvycích v našem regionu. Dva dny po Barborách budou ve Hlavně chodit také čerti, Mikuláš a anděl.
Rodiče, nezapomeňte připravit pro své děti balíček sladkostí a užijte si s dětmi návštěvu tradičních
poslů Vánoc.
 Týdeník 5 + 2 dny si lze zdarma vyzvedávat v budově Obecního úřadu Sudovo Hlavno (stojan je
umístěn na chodbě před kadeřnictvím). Nové číslo zde bude připraveno pro čtenáře vždy v pátek.
 Sbor dobrovolných hasičů Sudovo Hlavno pořádá v sobotu 12. ledna 2013 na sále hostince
U Sedláčků výroční členskou schůzi. Začátek jednání je v 17 hodin.
 V letošním ročníku soutěže o nejhezčí dýňové strašidlo zvítězili: Tesařovi z Kožešnické ulice,
Velanovi, Opatovi, Věra Horáková a Hepnarovi. Největší dýni vypěstovali Tremlovi. V nejširším
místě měřila 202 cm. Všem vítězům blahopřejeme.
 Vždy první sobotu v měsíci od 9 do 10 hodin mají občané obce možnost odložit do kontejnerů na
velkoobjemový odpad a na železo nepotřebné věci v přiměřeném množství. Do kontejnerů nepatří
stavební suť. V budově obecního úřadu jsou umístěny mobilní boxy na baterie a drobná
elektrozařízení (žehličky, fény apod.).
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sudovo Hlavno se koná ve čtvrtek 20. prosince 2012 od 17
hodin na sále hostince U Sedláčků.
 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 17. listopadu oslavili manželé Věra a Jaroslav Rykovi ze Sudova Hlavna zlatou svatbu. Na
obecním úřadě byli slavnostně oddáni a obnovili si svůj manželský slib.
 Nové knížky do obecní knihovny dodají v rámci výměnného fondu z mladoboleslavské knihovny dne
17. prosince. Obecní knihovna je otevřena každou středu od 18 do 19 hodin.

Byl jednou
jeden krÁl

pohádka v podání
ochotnického souboru Hlavnováček ze Sudova Hlavna
(na motivy pohádky Byl jednou jeden král od autorů: Jiří Brdečka, Jan Werich,
Oldřich Kautský, Bořivoj Zeman)

sobota 15. prosince 2012 od 17.00 hodin
Sudovo Hlavno, hostinec U Sedláčků
vstupné dobrovolné

Obec Sudovo Hlavno pořádá
v sobotu 15. prosince na návsi

Obec Sudovo Hlavno pořádá
v úterý 1. ledna 2013

ZPÍVÁNÍ U ZVONIČKY

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 18.30 hod.)

Závod pro děti i dospělé odstartuje v 11 hodin od
Kožešnické ulice, trať je dlouhá 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.

Šťastné a poklidné prožití adventního času, vánočních svátků a mnoho zdraví
v roce příštím Vám přejí hlavnovští zastupitelé.

