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Svoz nebezpečného odpadu s azbestem
V pondělí 27. srpna proběhne jednorázový svoz nebezpečného odpadu, který obsahuje azbest (eternitové
desky apod.). Svoz pro obec zajišťuje spol. AVE CZ odpadové hospodářství. Odpad je nutno přivézt v
pondělí době od 17 do 18 hodin k budově hasičské zbrojnice.

Soutěž Vesnice roku Středočeského kraje
S radostí oznamujeme, že Hlavno získalo v letošním krajském kole soutěže Vesnice roku 2012 Cenu
naděje pro živý venkov, tzv. duhovou stuhu. Tato cena je každoročně udělována za nejlepší místní
spolkový život a občanskou společnost v obcích. Diplom za Cenu naděje pro živý venkov byl zástupcům
Sudova Hlavna slavnostně předán dne 21. července 2012 v obci Kamýk nad Vltavou, která se stala
Vesnicí roku 2012 ve Středočeském kraji. S cenou je spojena finanční odměna pro obec.
Velký dík patří členům místních spolků a všem občanům, kteří nás přišli podpořit při prezentaci obce.

Aktuálně z obce
 Během prázdnin byla provedena revize herních prvků na dětském hřišti. Na základě zpracované
revizní zprávy budou provedeny potřebné opravy. Na všech prolézačkách byl také obnoven nátěr.
 Sudovo Hlavno požádalo společně s obcemi Dřísy a Hlavenec o členství v místní akční skupině
Vyhlídky, o.s., která sdružuje obce v okrese Mělník. Místní akční skupiny působí po celém území
ČR a jejich prostřednictvím lze čerpat dotace z fondů Evropské unie na nejrůznější projekty. Aby
byly potřeby obyvatel co nejlépe zmapovány, je součástí tohoto čísla zpravodaje přiložený dotazník,
o jehož vyplnění vás žádáme. Vyplněný dotazník je možno odevzdat do tzv. krabičky přání
v kanceláři OÚ. Základní koncepcí místních akčních skupin je sdružovat kromě obcí také
podnikatele, neziskové organizace a jednotlivce. Tyto subjekty mohou rovněž požádat o členství.
Bližší informace zájemcům sdělíme na obecním úřadě nebo je lze nalézt na www.vyhlidky.cz.
 Stavební záležitosti: projekt na vybudování místní komunikace k novým obecním parcelám a projekt
na opravu chybějící dlažby v uličce vedle pomníku padlým ve 2. světové válce jsou podány na
příslušný úřad ke schválení. Realizace by měla proběhnout na podzim. Na podzim bude také
opravena Kožešnická ulice.
 Dovolená: V době od 27. srpna do 7. září bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
Otevřeno bude ve středu 29. srpna od 17.30 do 18.30 hodin.

Květinová výstava
a

Cukrářská soutěž
Obec Sudovo Hlavno a Český svaz zahrádkářů Sudovo
Hlavno pořádají v sobotu 25.srpna od 14 do 17 hodin
na sále hostince U Sedláčků
květinovou výstavu a soutěž o nejlepší dezert s ovocem

Podmínky soutěží:
květinová výstava – zájemci o zařazení do soutěže přineste kytici květin natrhaných
na své zahradě nebo na hlavnovských mezích do hostince od 12.30 do 13.30 hodin
(váza vlastní nebo zapůjčíme)
kuchařská soutěž – tentokrát se soutěží o nejlahodnější sladký dezert s ovocem
(soutěžní výrobek přinést do hostince od 12.30 do 13.30 hodin)
Každá kytice a dezert dostane soutěžní číslo, hodnotit bude veřejnost.
Vstupné pro ochutnávající návštěvníky je dobrovolné, tak neváhejte a přijďte
ochutnat, přivonět si a dát hlas některé ze sladkých dobrot a oblíbené květině.
Doprovodný program:
 výstava květinových dekorací, fotografie z akcí konaných ve Hlavně,
hlavnovské kroniky k nahlédnutí
 zahradnický obchůdek s letničkami a trvalkami
 prodej medu od místního včelaře
 v 15.30 hod. proběhnou soutěže pro šikovné kuchařky – soutěže se může
zúčastnit každý, kdo umí pracovat s loupáčkem na zeleninu
 vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v 17 hodin

