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Aktuálně z obce
➢ V úterý 22. května budou pracovníci Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj řešit s pozvanými
majiteli nemovitostí nesoulad údajů zakreslených v katastru nemovitostí se skutečným stavem. Jednání
budou probíhat od 9.30 do 18 hodin v hasičské zbrojnici.
➢ V letošním roce bude májový smrk zdobit hlavnovskou náves tři týdny. Postaví se už na začátku měsíce
a kácet se bude na konci května při ukončení májového průvodu.
➢ Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 24. a 25. května. Hlasovací lístky voliči obdrží
do poštovní schránky nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb.
➢ Zápis dětí do mateřské školy v Kostelním Hlavně proběhne ve dnech 9. a 10. května od 12:30 do 15
hodin v budově MŠ. Přihlášku si lze vyzvednout osobně v MŠ Kostelní Hlavno nebo elektronicky na
webu www.zskostelnihlavno.cz.
➢ Na letošním ročníku Memoriálu Ladislava Báči v Čelákovicích obsadili mladší žáci 5. místo z patnácti
soutěžních týmů a starší žáci 5. a 6. místo ze čtrnácti soutěžních družstev.

Hlavnovské Máje
čtvrtek 2. května
pátek 3. května
sobota 25. května

kácení a přeprava smrku, sraz v 17 hodin na návsi
zdobení smrku, v 16 hodin na návsi
stavění smrku, v 17 hodin na návsi
májový průvod, začátek v 16 hodin u hasičské zbrojnice

Pozvánky

Obec a hlavnovské čarodějnice pořádají 30. dubna pro děti i dospělé

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sraz účastníků v 18 hodin na fotbalovém hřišti
Košťata s sebou, čarodějnický hábit na sebe!
Požární dozor zajišťuje jednotka JPO III/1 obce Sudovo Hlavno

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pro děti a dospělé pořádá Myslivecký spolek Sudovo Hlavno
v sobotu 4. května na Písečáku
Začátek v 6.30 hodin, cena povolenky 100 Kč, občerstvení zajištěno

