HLAVNOVSKÝ ZPRAVODAJ
červen 2016
vydává Obec Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76 Kostelní Hlavno, IČ: 00509213,
e-mail: ou@sudovohlavno.cz, připravila Mgr. Lenka Houdková, reg. MK ČR E 17978

Aktuálně z obce
 Nestává se často, aby se ve Hlavně konalo v jednom roce více svateb. A aby to bylo svateb rovnou
pět, to se snad ještě nestalo (alespoň kam pamět autorky tohoto textu sahá). V lednu se uskutečnila
jedna svatba přímo na obecním úřadě. A nyní v červnu teprve začne to pravé svatební veselí. V pátek
10. června si na zámku v Liblicích řeknou ano Jakub Navrátil s Lucií Nevyhoštěnou. Hned další den,
v sobotu 11. června, si v kapli brandýského zámku Josef Zalabák vezme Lenku Doležalovou a o
týden později, v sobotu 18. června, prožijí svůj svatební den Tomáš Fousek s Veronikou Maškovou.
V sobotu 16. července si na mělnickém zámku vezme Vojtěch Toman Ivetu Zalabákovou. Přejeme
všem novomanželům šťastný společný život.
 Dětský bazárek: bazárek dětského oblečení, bot, hraček a jiných potřeb pro děti a maminky pořádá
dne 11. června od 10 do 14 hodin Hostinec U Sedláčků. Rezervace prodejního místa na e-mailu:
pazderova.lenka@seznam.cz, nebo na tel. č. 606 630 549 nejpozději do 9. 6. 2016.
 Údržba tlakové kanalizace: připomínáme, že o víkendu 18. a 19. června (8 – 17 hodin) bude pan
Krulich provádět údržbu čerpadel a kanalizačních šachet, postavených v rámci 2. etapy stavby
kanalizace v roce 2014. Majitele nemovitostí žádáme, aby umožnili přístup k šachtě a zajistili zdroj
užitkové vody.
 Soutěž 16. okrsku v požárním útoku se letos koná v Sojovicích v sobotu 11. června od 9 hodin.
Sudovo Hlavno budou zastupovat 2 družstva mužů a 2 družstva dětí.

Pozvánka
Svazek obcí Cecemínsko pořádá 4. ročník závodů malých dračích lodí

Pohár Cecemínska

Svazek obcí Cecemínsko zve své občany k účasti na závodech malých dračích lodí - děti,
ženy, muže, smíšené týmy, prostě všechny, kteří mají chuť zkusit něco nového.
Kdy se závod uskuteční: 25. června 2016, Prezence: 9.00 – 9.30 hodin
Tým se skládá z 11 závodníků - 10 lidí pádluje a jeden udává tempo údery do bubnu
Kde se bude závodit: areál přírodního koupaliště Konětopy
Jak bude závod probíhat: závodit se bude na trati dlouhé 200m. V jedné jízdě pojedou
najednou 4 týmy. Každý tým pojede 2 jízdy. Vyhodnocen bude nejlepší čas.
Registrace posádek do 17. června na příslušném OÚ (tel. 724107079,
ou@sudovohlavno.cz). Za obec závodí max. 4 týmy (rozhoduje pořadí přihlášení).

TÁBORÁK
NA KONCI
ŠKOLNÍHO ROKU
Ve čtvrtek 30. června od 17 hodin
na hřišti
Pojďte s námi přivítat prázdniny
a zasoutěžit si
V případě hezkého počasí bude pro děti
připravena pěna
Pořádá obec Sudovo Hlavno
ve spolupráci s myslivci, hasiči a zahrádkáři

Za děti si v průběhu akce zodpovídají rodiče

