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Aktuálně z obce
❖ Přijďte se podívat v neděli 16. července v 15 hodin do místního hostince na výstavu – po loňské úspěšné
výstavě věnované levandulím budou letos květinové dekorace vytvořeny z lučních květin. Dále budou
vystaveny orchideje a další pokojové rostliny, pěstované doma. Pokud máte doma zajímavou
pokojovou rostlinu, můžete ji také přinést na výstavu. Soutěžní část květinové výstavy patří jako
tradičně kyticím uvázaným z květin rostoucích na hlavnovských zahradách a v okolí obce. Kuchařská
soutěž je letost na téma Rohlíčky.
❖ V sobotu 22. července se na místním hřišti koná fotbalový turnaj. Sportovci zvou příznivce fotbalu
k návštěvě turnaje a k podpoře hlavnovských týmů. Občerstvení zajištěno.
❖ Tradiční pouť s atrakcemi a večerní pouťová zábava se uskuteční o prvním srpnovém víkendu 5. a 6.
srpna.
❖ Umístění hlavnovských družstev na 5. ročníku závodů dračích lodí: Mladí hasiči/3. místo, Hasiči
Sudovo Hlavno/2. místo, Turbo Hlavno/9. místo v kategorii smíšených družstev, Hlavnovské krásky/4.
místo. V závodě o pohár Cecemínska skončilo družstvo hasičů na 2. místě. Děkujeme všem týmům za
účast a výbornou reperezentaci naší obce.
❖ Soutěž 16. okrsku v požárním útoku se letos konala 10. června ve Skorkově. Hlavnovští hasiči zde
dosáhli výborných výsledků – muži a mladší žáci zvítězili ve svých kategoriích, starší žáci získali
stříbrné medaile. Blahopřejeme.
❖ Na kraji aleje je již druhým rokem zřízeno místo na odkládání zeleně určené ke kompostování (plevel,
tráva ze zahrad, ořezané větve keřů a stromů apod.). Připomínáme, že sem nepatří pařezy, větve o
průměru větším než 6 cm. Dále sem nepatří hnůj od hospodářských zvířat. Prosíme o dodržování
pokynů.

Nabídka pracovního místa
Společnost ČSAD přijme do pracovního poměru řidiče a řidičky. Nástupní plat až 32 000 Kč/měs. + 25 000
Kč při nástupu! Řidičák sk. D zdarma!. Bližší informace: p. Jakoubek tel. 315 671 659, p. Trochta tel. 326
911 522, nebo na adrese : ČSAD Střední Čechy, a.s. U Přístavu 811, 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav
https://youtu.be/2DQkKP0jjJc e-mail : csadsc@csad-me.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LETNÍ BRIGÁDA – THIMM Obaly, k.s. VŠETATY
Zajímá Vás proces vzniku obalů z vlnité lepenky v moderním výrobním prostředí na plně automatických
strojích? Přihlaste se na brigádu!
Podmínky: plnoletost, minimální délka brigády 3 týdny, práce v třísměnném provozu, mzdové ohodnocení:
150,- Kč / hodina.
Kontakt – Iveta Bartošová, tel.: +420 315 617 181, e-mail: iveta.bartosova@thimm.cz

Květinová výstava
a

Kuchařská soutěž
téma: Rohlíčky
Obec Sudovo Hlavno a Český svaz zahrádkářů Sudovo
Hlavno pořádají v neděli 16. července od 15 do 17 hodin
na sále hostince U Sedláčků
květinovou výstavu a kuchařskou soutěž
na téma: Rohlíčky (slané, sladké, s masem, zeleninou…)

Podmínky soutěží:
Květinová výstava – zájemci o zařazení do soutěže přineste kytici květin natrhaných
na své zahradě nebo na hlavnovských mezích do hostince od 14.45 do 14.55 hodin
(váza vlastní nebo zapůjčíme)
Kuchařská soutěž – letos se soutěží o nejchutnější rohlíčky (soutěžní výrobek přinést
do hostince od 14.45 do 14.55 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 orchidejí, pokojových květin, květinových dekorací, zeleniny a ovoce
z hlavnovských zahrad
❖ vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v 17 hodin

