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Jarní svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 7. května. Odpad je nutno
přivézt na náves k pomníku v době od 7.30 do 9.00 hodin. V tomto termínu je rovněž možné odložit do
do sběrných boxů v budově OÚ drobná elektrozařízení (žehličky, mobily, rádia atd.) a baterie.
 nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.
 elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče (jelikož lednice,
televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou převzaty pouze kompletní)
 pneumatiky – pouze od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky,
traktorové atd.) nebudou převzaty!
 velkoobjemový odpad – např. křesla, pohovky, koberce apod.

Sbírka použitého ošacení
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)
 menší funkční spotřebiče
 knihy
Věci, které nelze převzít: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný textil.
Sbírka se uskuteční v kanceláři OÚ Sudovo Hlavno, ve středu 4. května (8 - 12, 17.30 - 19.30h) a
v pátek 6. května (8 - 10h). Věci prosíme zabalit do igelitových tašek, pytlů, krabic, aby se nepoškodily
transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Více na www: diakoniebroumov.org

Zápisy do mateřských školek
 Konětopy - zápis dětí do mateřské školy se koná dne 12. dubna v době od 13 do 18 hodin v budově
MŠ, Konětopy 42. Přihlášku si lze vyzvednout osobně na OÚ Konětopy nebo elektronicky na webu
www.konetopy.cz.
 Dřísy - zápis dětí do mateřské školy se koná dne 13. dubna v době od 14 do 18 hodin v budově MŠ.
Přihlášku si lze vyzvednout osobně v MŠ Dřísy nebo elektronicky na webu www.msdrisy.eu.
 Kostelní Hlavno - zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech 9. a 10. května v budově MŠ.
Přihlášku si lze vyzvednout osobně v MŠ Kostelní Hlavno.

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

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Sraz účastníků v 18 hodin u obecního úřadu. 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 7. května na Písečáku Myslivecké sdružení
Sudovo Hlavno. Začátek v 6.30 hodin, cena povolenky 100 Kč, občerstvení zajištěno.

SDH Sudovo Hlavno pořádá v sobotu 14. května na hřišti

19. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka

zahájení v 11 hodin, občerstvení pro návštěvníky i soutěžící zajištěno

HLAVNOVSKÉ MÁJE
se budou konat v sobotu 21. května - průvod s koňským přežením, juchači,
družinou vladyky Sudy a dětmi vyjde v 15 hodin od obecního úřadu

