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Jarní svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečných odpadů se koná v sobotu 18. května. Odpad je nutno přivézt na náves k pomníku
v době od 8 do 9.30 hodin. V tomto termínu je rovněž možné odložit do obecních kontejnerů umístěných
v areálu zemědělské společnosti velkoobjemový odpad (nikoli stavební suť) a železo, do sběrných boxů
v budově OÚ drobná elektrozařízení a baterie.
1. nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
2. elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče (jelikož lednice,
televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou převzaty pouze kompletní)
3. pneumatiky – pouze od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky,
traktorové atd.) nebudou převzaty!

Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Sudovo Hlavno vyhlašuje
sbírku použitého ošacení:
 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1m2, NE odřezky a zbytky)
 domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky) vše nepoškozené
 peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 nepoškozené obuvi
 hraček (nepoškozené a kompletní)
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí), dále znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční v kanceláři OÚ Sudovo Hlavno, ve středu 15. května (8 - 12, 17.30 - 19.30h) a
v pátek 17. května (8 - 10h). Věci prosíme zabalit do igelitových tašek, pytlů, krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní
na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org

Aktuálně z obce
 V I. etapě výstavby kanalizace byly dokončeny všechny hlavní řady a výtlak podél silnice na Dřísy.
Přípojky k jednotlivým domům se začnou stavět od června.
 Hlavnovští zahrádkáři pořádají v pátek 10. května zájezd do divadla v Mladé Boleslavi na představení
Limonádový Joe. Vstupenka stojí 180 Kč / 200 Kč, doprava zajištěna (odjezd autobusem z návsi
v 18 hodin). Vstupenku si zájemci mohou zakoupit na obecním úřadě.
 Zahradnický kroužek pořádá v neděli 28. dubna další tvořivou dílničku pro všechny děti – tentokrát
budeme stavět v hmyzí dům. Sraz je ve 14 hodin před hasičskou zbrojnicí.
 Obecní úřad připravuje vydání knihy o naší vesnici. Pokud máte doma staré fotografie Hlavna,
rodného domu nebo jiné dokumenty vztahující se k historii obce a spolků zde působících, budeme
rádi, když nám je zapůjčíte k okopírování.
 Hlavnovští hasiči budou v neděli 28. dubna provádět výsadbu stromů v podél cest v obci. Mimo jiné
bude nově vysázena lípa nad krchovskou cestou, kterou někdo během letošní zimy schválně zlomil.
Komu tahle lumpárna udělala radost se, bohužel, zjistit nepodařilo. Doufáme, že ostatní stromky,
které úřad každoročně do přírody vysazuje za pomoci místních lidí, budou mít větší štěstí a nikdo si
na nich nebude zkoušet dokázat svou sílu.
 Slavnostní otevření naučné turistické stezky za účasti samotného vladyky Sudy se koná ve středu
8. května. Sraz je u křížku u krchovské cesty ve 14 hodin. Pro děti je připravena soutěž o Hlavně.

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

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Sraz účastníků je v 18 hodin u obecního úřadu. Program: průvod s čarodějnicemi do
skály, soutěže, volba nejhezčí čarodějnice, zapálení velkého ohně, občerstvení.
Košťata s sebou, čarodějnický hábit na sebe!!!

Požární dozor zajišťuje jednotka JPO III obce Sudovo Hlavno

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

Sbor dobrovolných hasičů Sudovo Hlavno
pořádá v sobotu 11. května na hřišti v Sudově Hlavně

16. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka
a oslavy 130. výročí založení sboru
Začátek soutěže v 11.30 hodin. Během akce se bude prodávat kalendář
hlavnovských hasičů na rok 2014, jehož zakoupením přispějete na další činnost
sboru. Občerstvení pro návštěvníky i soutěžící zajištěno.

