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Aktuálně
 V sobotu 7. listopadu budou fotbalisté z TJ ZD Kostelní Hlavno sbírat v naší obci kovový šrot.
Železný odpad připravte v 9 hodin na chodník před dům k odvozu.
 V rámci státní zakázky bude společnost GEONIKA, .s.r.o. během měsíce října provádět v obci a okolí
plošný geofyzikální průzkum. Jedná se o lehké nedestruktivní metody průzkumu, které nepoškozují
dotčené pozemky, na nichž je měření realizováno. Geofyzikální průzkum bude prováděn s ohledem
na vlastnická práva ve smyslu zákona č. 62/1988Sb. O geologických pracech, a zákona č. 40/1964 Sb.
Občanský zákoník. Během průzkumu nedojde na pozemcích k žádným škodám ani k nepovolenému
vstupu na oplocené zahrady.
 Společnost ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků na povinnost provést
v době vegetačního klidu (nejpozději do 15. listopadu) odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
 V průběhu měsíce října dojde k opravě zvoničky na návsi. Opraveny budou vnější i vnitřní omítky,
které trpí vzlínající vlhkostí, dále střešní plášť včetně ozdobných dřevěných prvků, které vyrobí
místní truhlář pan Aim. Křížek a mříže na věži zvoničky dostanou nový nátěr. Stavební úpravy zajistí
firma pana Komorouse za Staré Boleslavi. Celková cena oprav činí 187 tis. Kč bez DPH.
 V poslední době se v obci množí případy otrávených koček zřejmě v důsledku požití jedu na hubení
hlodavců. Žádáme proto majitele nemovitostí, aby dávali jed na místa nepřístupná domácím zvířatům,
případně použili klasické pastičky na myši.

Podzimní svoz odpadu
Svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 7. listopadu. Odpad je
nutno přivézt na náves k pomníku v době od 8 do 9 hodin. V tomto termínu je rovněž možné odložit do
do sběrných boxů v budově OÚ drobná elektrozařízení (žehličky, mobily, rádia atd.) 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!
4. velkoobjemový odpad – např. křesla, pohovky, koberce apod.

Poskytování příspěvku na docházku dětí do soukromé školky
Vzhledem k nedostatku volných míst v obecní Mateřské škole Kostelní Hlavno rozhodlo zastupitelstvo
obce poskytovat měsíční příspěvek ve výši 800 Kč rodičům, jejichž dítě bude navštěvovat soukromou
mateřskou školu, kde je školkovné několikanásobně vyšší (měsíční poplatek za denní docházku do obecní
MŠ činí 300 Kč, do soukromé školky od 4.000 Kč). Základní podmínky poskytnutí příspěvku: trvalý
pobyt obou rodičů a dítěte v Sudově Hlavně, doložení rozhodnutí o nepřijetí dítěte v MŠ Kostelní Hlavno.
Bližší informace jsou k dispozici na obecním úřadě. Zastupitelstvo obce se svým rozhodnutím snaží
pomoci rodinám s dětmi tak, aby se rodič po skončení rodičovské dovolené mohl vrátit do zaměstnání.

Úřad práce informuje
Na základě změn příslušných zákonů dochází v průběhu roku 2015 k výměně průkazů osob se zdravotním
postižením. Tato výměna však byla zahájena ode dne 1. 4. 2015 a potrvá do 31. 12. 2015.
Dle výše uvedené změny mají nárok na přechod průkazu OZP tito držitelé:
- současní držitelé platných průkazů mimořádných výhod (papírové průkazy TP, ZTP, ZTP/P) mají
nárok na průkaz OZP podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. 1. 2014.
Symbol na průkazu OZP, který označuje závažnost postižení (TP, ZTP, ZTP/P), odpovídá stupni
přiznaných mimořádných výhod (I., II. III. stupeň).
- držitelé platného průkazu OZP vydaného podle § 34 nebo § 35 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění
účinném do 31. 12. 2013 (průkazy vydané z titulu příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na péči
nebo samostatného správního řízení o průkaz OZP), mají taktéž nárok na průkaz OZP podle
zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1.1.2014.
Výše uvedené osoby uplatní nárok na průkaz OZP podáním vyplněného tiskopisu „Žádost o přechod
nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“ na pracovišti Úřadu práce České republiky – krajské
pobočce v Příbrami, kontaktním pracovišti Praha – východ, Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00
Praha 7 (tel. 950 151 343) nebo na našem dislokovaném pracovišti v Říčanech na adrese 17. listopadu
392, Říčany (tel. 950 151 705, 950 151 706). Dále je třeba předložit aktuální fotografii o rozměru 35 x 45
mm dle požadavků na fotografie pro vydání občanského průkazu. Nárok na výměnu se dále prokáže
předložením průkazu mimořádných výhod vydaného podle předpisů účinných přede dnem 1. ledna 2012
nebo průkazu osoby se zdravotním postižením vydaným podle § 34 nebo § 35 zákona č. 329/2011, o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném
přede dnem 1. ledna 2014.
Přechod nároku bude po prokázání výše uvedených skutečností automatický, bez správního řízení a
nového posuzování zdravotního stavu. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením je osoba povinna
uplatnit a prokázat nejpozději do 31. prosince 2015, jinak tento nárok zaniká.

DRAKIÁDA
V neděli 18. října od 15 hodin se budou na konětopské stráni pouštět draci. Pro
všechny účastníky je připravena sladká odměna.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ DÝŇOVÉ STRAŠIDLO A
NEJVĚTŠÍ HLAVNOVSKOU DÝNI
Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče v sobotu 24. října v 18 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 dýňová
strašidla a vypěstované dýně vystavili na viditelné místo před dům.

