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Aktuálně z obce
 V minulém zpravodaji jsme hned v prvním článku konstatovali, že se letos ve Hlavně konalo snad
nejvíce svateb v jednom roce. Skončili jsme u čísla 5, ale dnes můžeme toto číslo s potěšením navýšit
a popřát mnoho štěstí dalším novomanželům, Lence a Miloslavu Konečným, kteří byli oddáni
9. července na zámku v Brandýse nad Labem.
 V sobotu 23. července se na místním hřišti koná fotbalový turnaj. Sportovci zvou příznivce fotbalu
k návštěvě turnaje a k podpoře hlavnovských týmů. Občerstvení zajištěno.
 Přijďte se podívat v neděli na výstavu - letos se květinové dekorace ponesou v levandulovém tónu.
 Tradiční pouť s atrakcemi a zábava se uskuteční o prvním srpnovém víkendu 6. a 7. srpna.
 Umístění hlavnovských družstev na 4. ročníku závodů dračích lodí: Mladí hasiči/2. místo, Hasiči
Sudovo Hlavno/4. místo, Turbo Hlavno/3. místo, Hlavnovské krásky/3. místo. V závodě o pohár
Cecemínska skončilo družstvo hasičů na 2. místě. Děkujeme všem týmům za účast a výbornou
reperezentaci naší obce.
 Připomínáme, že ve Hlavně máme celkem 3 místa na odkládání tříděného odpadu: u silnice na Dřísy
(na oupoře), u lip naproti obchodu a na návsi před bývalým areálem JZD. Pokud je některý kontejner
přeplněný, prosíme, nenechávejte odpad na zemi, ale odneste jej kousek dál, do dalšího kontejneru.
Nejvíce naplněné bývají kontejnery u lip naproti obchodu a odtud je to opravdu jen pár kroků na náves,
kde jsou kontejnery vždycky volné. Jsme rádi, že hlavnovští občané odpad zodpovědně třídí, v rámci
Cecemínska patříme mezi obce s nejvyšším podílem tříděného odpadu na občana.
 A ještě jedno připomenutí a žádost si dovolujeme napsat. Hromádky zeleně, které odváží brigádníci
obecním traktůrkem, by měl tvořit jen bioodpad z veřejných prostranství a předzahrádek. Plevel a trávu
ze zahrad u rodinných domů by si lidé měli kompostovat na svém pozemku, dávat do domovních
kompostérů, které obec v loňském roce zajistila, nebo je lze odvézt na plácek u obecního sadu, odkud
je bioodpad pravidelně odvážen do kompostárny v Košátkách. Děkujeme za spolupráci.

Vodovod
Vzhledem ke stále se zmenšujícím zásobám spodní vody a jejich dlouhodobě špatné kvalitě, kdy většina
vody v domovních zdrojích nesplňuje hygienické parametry pro pitnou vodu, rozhodlo zastupitelstvo obce
o vybudování obecního vodovodu za pomoci dotačních prostředků. Projekt na přivaděč, hlavní řady a
vodojem je dokončen. Voda bude do obce přivedena přívodním potrubím z katastru obce Konětopy (zdroj
vody je z centrálního vodojemu na Cecemíně, nad obcí Všetaty, který náleží ke skupinovém vodovodu
KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy - Mělník). Ve skále, vedle vysílače mobilního signálu, bude zahlouben
zemní vodojem pro zásobování obce. Hlavní řady budou rozvedeny v ulicích a z nich povedou jednotlivé
vodovodní přípojky. Vodoměrné šachty budou umístěny na dvorech u rodinných domů. Obec zajistí
zpracování projektové dokumentace na stavbu vodovodních přípojek. Projektant pan Jiří Filler navštíví
jednotlivé nemovitosti a připraví dokumentaci pro stavební úřad. Náklady spojené s vypracováním projektu
na vodovodní přípojku a jejím následným vybudováním ponese obec. Na základě smluvně zajištěného
souhlasu majitele nemovitosti, požádá obec o stavební povolení na vodovodní přípojku a následně zajistí
její zřízení. Po dokončení stavby přípojky si majitel na své náklady napojí na vodoměrnou šachtu potrubí
z domu, provozovatel osadí vodoměr a bude uzavřena smlouva a odběru pitné vody. V případě, že majitel
domu bude chtít nemovitost napojit později, zůstane vodovodní přípojka zaslepená a bez vodoměru.
Napojení na obecní vodovod je dobrovolné. Stavba vodovodu bude rozdělena na etapy a realizována podle
finančních možností obce. Rozsah první etapy bude zvolen s ohledem na technické řešení a zájem občanů
o napojení hned po výstavbě. Zájemce o vodovodní přípojku žádáme, aby se dostavili v níže uvedených
dnech na OÚ Sudovo Hlavno, kde se zapíší do seznamu žadatelů, který bude předán projektantovi.
Neděle: 24. 7. od 9 do 11 hodin, pondělí 25. 7. od 8 do 11.30 hodin, středa 27. 7. od 8 do 12 hodin,
odpoledne od 17.30 do 19.30 hodin (případně po telefonické domluvě v jiném termínu).

Květinová výstava
a

Kuchařská soutěž
téma: Dobroty z listového těsta
Obec Sudovo Hlavno a Český svaz zahrádkářů Sudovo Hlavno
pořádají v neděli 24. července od 15 do 17 hodin
na sále hostince U Sedláčků
květinovou výstavu a kuchařskou soutěž
na téma: Dobroty z listového těsta (slané, sladké, s masem,
zeleninou, ovocem – fantazii se meze nekladou)

Podmínky soutěží:
Květinová výstava – zájemci o zařazení do soutěže přineste kytici květin natrhaných
na své zahradě nebo na hlavnovských mezích do hostince od 14.30 do 14.50 hodin
(váza vlastní nebo zapůjčíme)
Kuchařská soutěž – letos se soutěží o nejchutnější pokrm z listového těsta (soutěžní
výrobek přinést do hostince od 14.30 do 14.50 hodin).
Každá kytice a pokrm dostane soutěžní číslo, hodnotit bude veřejnost. Vstupné pro
ochutnávající návštěvníky je dobrovolné, tak neváhejte a přijďte ochutnat, přivonět
si a dát hlas některé z připravených dobrot a oblíbené květině.
Doprovodný program:
 výstava květinových dekorací, zeleniny a ovoce z hlavnovských zahrad
 vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v 17 hodin

