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Šťastné a poklidné prožití adventního času, vánočních svátků,
a mnoho zdraví v roce příštím přejí zastupitelé
Aktuálně z obce
❖ Obecní úřad zajistí v rámci podpory místních spolků v sobotu 14. prosince autobus na ochotnické
divadlo do Konětop. Autobus bude odjíždět z hlavnovské návsi v 16 hodin, zpátky pojede od
konětopské hospody v 19 hodin. Podobně bude zajištěna doprava na myslivecký a zahrádkářský ples,
které se budou konat v sousedním Kostelním Hlavně. Přesný čas odjezdu autobusu na plesy najdete na
pozvánce, kterou budou členové spolků dávat do poštovních schránek.
❖ Obec poskytla Římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou dar ve výši 30.000 Kč na opravu kostela
sv. Petra v okovech v Kostelním Hlavně.
❖ V sobotu 30. listopadu uspořádala obec společně s paní hostinskou z obecní hospůdky historicky první
předvánoční jarmark. Akce to byla krásná, hojně navštívená. Děti si mohly v tvořivých dílničkách
nazdobit perníčky, vyrobit přáníčka a ozdoby. Trhovci a trhovkyně, do kterých se po dobu jarmarku
převtělili někteří místní obyvatelé, nabízeli nejrůznější zboží. Velké poděkování patří všem, kteří se na
organizaci jarmarku podíleli, a návštěvníkům, kteří akci podpořili drobným nákupem u trhovců.
❖ Po dobu Adventu a vánočních svátků zdobí letos náves také osvětlená zvonička. Uvnitř zvoničky je
betlém, který pro Hlavno vyrobili manželé Lankašovi. Najděte si v předvánočním shonu čas na krátkou
večerní procházku a nahlédněte na návsi do rozsvícených oken zvoničky.

Pozvánky
Betlémské světlo budeme rozdávat o Štědrém dni na návsi u zvoničky
od půl jedenácté do jedenácti hodin. Přineste si lucerničku a svíčku.

Obec Sudovo Hlavno pořádá dne 1. ledna 2020

NOVOROČNÍ BĚH Z HLAVNA DO HLAVNA

Závod pro děti a dospělé odstartuje v 11 hodin od Kožešnické ulice, trať měří 1,2 km. Povolený styl: běh,
mírný poklus, procházková chůze☺. Ceny pro vítěze, svařené víno a čaj pro všechny. Přijďte si zaběhat,
nebo jen fandit a popřát si se sousedy šťastný nový rok nad sklenkou novoročního svařeného vína.

