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Aktuálně z obce
❖ Ve středu 13. září bude zahájena stavba vodovodu v obci předáním staveniště společnosti PORR a.s.,
která vyhrála výběrové řízení. Náklady budou činit celkem 34 550 240 Kč bez DPH. Výstavba bude
probíhat ve 3. etapách. Na 1. etapu (přivaděč, hlavní řady a vodojem) obec získala dotaci od
Ministerstva zemědělství ČR ve výši 18 134 000 Kč. Finanční prostředky budou obci poskytnuty ihned
poté, kdy je ministerstvo zemědělství obdrží od ministerstva financí, což má být dle sdělení úředníků
v průběhu tohoto měsíce. Spoluúčast obce v 1. etapě k dotaci činí 7 771 000 Kč. Tyto peníze má obec
našetřeny z rozpočtu obce. Dále bude obec ze svého rozpočtu hradit náklady na stavbu vodovodních
přípojek, které v 1. etapě činí 3 118 000 Kč. Na realizaci 2. a 3. etapy se obec rovněž pokusí získat
dotační prostředky. Přehledný situační plán stavby vodovodu je uveřejněn na hlavní straně webu obce.
❖ Společnost ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje vypnutí elektřiny v Sudově Hlavně v termínech: 18. září
(07:30 - 12:15), 19.září (15:30 - 19:30).
❖ Hlavnovští hasiči soutěžili v sobotu 9. září na Memoriálu Josefa Matuny v Kostelním Hlavně.
Dosažený čas požárních útoků mladších žáků, starších žáků a mužů nikdo nepřekonal a naši hasiči si
tak domů přivezli 3 zlatá místa. Blahopřejeme.
❖ Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou informuje veřejnost, že v kostele sv. Petra v okovech
v Kostelním Hlavně se konají mše svaté v těchto dnech: 23. 9., 7. 10., 21. 10. Začátek je v 15 hodin.

Podzimní svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu se uskuteční příští měsíc - v sobotu 28. října.
Odpad je nutno přivézt na náves k pomníku v době od 10.00 do 11.30 hodin. V tomto termínu lze také
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.

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 (nepoškozených a kompletních) a knih
➢ menších funkčních spotřebičů
Věci, které nelze převzít: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný textil.
Sbírka se uskuteční v kanceláři OÚ Sudovo Hlavno, ve středu 4. října (17.30 - 19.30 h.), ve čtvrtek 5.
října (8 - 11 h.) a v pátek 6. října (8 - 11 h.). Věci prosíme zabalit do igelitových tašek, pytlů, krabic, aby
se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Více na www: diakoniebroumov.org

DRAKIÁDA
neděle 8. října v 15 hodin
v Sudově Hlavně na konětopské stráni
pro všechny dětské účastníky je připravena sladká odměna

--------------------------------------------------------------

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ DÝŇOVÉ STRAŠIDLO
A NEJVĚTŠÍ HLAVNOVSKOU DÝNI
Obec Sudovo Hlavno zve všechny děti, rodiče a prarodiče v sobotu 28.
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
dýňová strašidla a vypěstované dýně vystavili na viditelné místo před
dům.

