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Aktuálně z obce
 V sobotu 12. listopadu budou členové TJ Kostelní Hlavno sbírat v naší obci kovový šrot. Železo
připravte v 9 hodin na chodník před dům k odvozu.
 Několik posledních týdnů se na chodníku u kontejnerů na tříděný odpad naproti obchodu vždy
v pondělí objeví krabice s různým druhem odpadu: větve, listí (patří na vyhrazené místo pro bioodpad
u sadu), dlaždičky (stavební odpad není dle příslušných předpisů považován za komunální odpad a
majitel nemovitosti jej musí likvidovat sám na své náklady), vyjetý olej (nebezpečný odpad – svoz je
pořádán 2x ročně), vysloužilý fritovací hrnec (drobné elektrozařízení – mobilní box je na OÚ nebo lze
odevzdat v rámci svozu nebezpečných odpadů) apod. Prosíme rodinu, která nám kolem kontejnerů
vytváří malou skládku, aby od tohoto zvyku upustila a odkládala odpad tam, kam patří.

Podzimní svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 12. listopadu. Odpad je
nutno přivézt na náves k pomníku v době od 8.45 do 9.45 hodin. V tomto termínu je rovněž možné odložit
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.

Pozvánky
 Myslivecký spolek Sudovo Hlavno uspořádá v sobotu 12. listopadu od 20 hodin v hostinci U Sedláčků
posvícenskou zábavu. K tanci zahraje skupina Karyna Band.
 Tradiční setkání hlavnovských pamětníků se letos uskuteční v neděli 4. prosince od 15 hodin.
 Premiéru ochotnického divadla chystají ochotníci na sobotu 10. prosince.

Revize kotlů
Níže uvádíme informace k povinným revizím kotlů.
Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím
osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k
jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a
provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně
způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s
pokyny výrobce a tímto zákonem.
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit
provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31.
prosince 2016.
(zdroj: zákon č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší)
Komentář: Kdo topí doma v kotli na tuhá paliva (uhlí, dřevo…) o tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, má jednou za dva roky povinnost zajistit revizi tohoto kotle od osoby, která má příslušné oprávnění.
První revize má být provedena do 31. 12. 2016 a to i u nově zakoupených kotlů.
Konkrétního proškoleného technika na určitý typ kotle lze najít např. na www.aptt.cz. Vytištěný seznam je
rovněž k dispozici v kanceláři OÚ.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ DÝŇOVÉ STRAŠIDLO
A NEJVĚTŠÍ HLAVNOVSKOU DÝNI
Obec Sudovo Hlavno zve všechny děti, rodiče a
prarodiče v sobotu 29. 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
50 Kč.
Soutěžící žádáme, aby svá dýňová strašidla a
vypěstované dýně vystavili na viditelné místo před dům.

