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Informační systém obce
Máte-li zájem dostávat informace o dění v obci formou SMS, zašlete textovou zpávu ve znění:
IK SHLAVNO REGISTRUJ z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat na telefonní číslo 605
733 680. Nebo můžete nahlásit své tel. číslo na obecním úřadě a budete do systému zapsáni také. Zasílání
SMS občanům hradí obec.

Podzimní svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečných odpadů se koná v sobotu 22. listopadu. Odpad je nutno přivézt na náves k pomníku
v době od 8 do 9.45 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 nelze odvézt: 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 1. října (8 - 12, 17.30 - 19.30h), dále
v pátek 3. října (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
 Ve 2. polovině září začala v obci plánovaná oprava veřejného osvětlení, při níž dojde k výměně
v zemi uloženého kabelového vedení, starých stožárů a svítidel. Po dobu výkopových prací je
dočasně omezeno používání chodníků v místech stavebních prací. Děkujeme za respektování prací,
veřejná prostranství budou uvedena do původního stavu v nejkratším možném termínu. Akce je
podpořena dotací z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 487.222 Kč.
 Zprávy od dobrovolných hasičů: během pozdního léta absolvovali hlavnovští hasiči několik soutěží.
Výsledky: soutěž v Klášterci nad Orlicí – 6. místo v požárním útoku, bronzovou medaili v soutěži
Železný hasič získal Lukáš Mikšovský, memoriál J. Matuny v Kostelním Hlavně – muži 7. místo,
soutěž v Hlavenci – muži A 1. místo, muži B 5. místo, ženy 2. místo, mladší žáci 2. místo, soutěž ve
Dřísech – muži A 2. místo, muži B 4. místo.

DRAKIÁDA
V neděli 5. října od 15 hodin se budou na konětopské stráni pouštět
draci. Pro všechny účastníky je připravena sladká odměna.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
a
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ DÝŇOVÉ STRAŠIDLO
A NEJVĚTŠÍ HLAVNOVSKOU DÝNI
Obec Sudovo Hlavno zve všechny děti, rodiče a prarodiče
v sobotu 1. listopadu v 17 hodin na podzimní lampionový průvod
vesnicí, při kterém se budou vybírat nejhezčí dýňová strašidla a
největší dýně. Sraz účastníků je před obecním úřadem, lampiony
(včetně svíčky a tyčky) bude možné zakoupit na místě za 40 Kč.
Soutěžící žádáme, aby svá dýňová strašidla a vypěstované dýně vystavili
na viditelné místo před dům.

