HLAVNOVSKÝ ZPRAVODAJ
září 2018
vydává Obec Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76 Kostelní Hlavno, IČ: 00509213,
e-mail: ou@sudovohlavno.cz, připravila Mgr. Lenka Houdková, reg. MK ČR E 17978
Podzimní svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 6. října. Odpad je nutno
přivézt na náves k pomníku v době od 8.30 do 10.45 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 a bez disků – ostatní pneumatiky (to znamená s
disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!
4. velkoobjemový odpad – např. křesla, pohovky, koberce apod.
V sobotu 6. října v ranních hodinách budou členové TJ Kostelní Hlavno sbírat v naší obci kovový šrot.
Železo připravte v 7 hodin na chodník před dům k odvozu.
Aktuálně z obce
❖ Obec nabízí k pronájmu hostinec Na Plovárně za cenu 1.500 Kč měsíčně (bez energií). Prostory
budou volné od 1. prosince. Podrobné informace jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu.
❖ Od začátku nového školního roku došlo na základě dohody obcí Cecemínska k prodloužení trasy
spoje linky 669, který jede ve 13.05 ze Staré Boleslavi až do Sudova Hlavna. Děti tak již nemusí
chodit pěšky ze Dřís.
❖ Znovu připomínáme majitelům automobilů, aby využívali k parkování garáže a dvory svých
nemovitostí, nikoli místní komunikace, kde zaparkovaná vozidla brání plynulému průjezdu
zemědělské a hasičské techniky, popelářům.
❖ Smlouvu na dodávku pitné vody z obecního vodovodu má uzavřeno již 38 majitelů rodinných domů
v obci. Cena za 1 m3 činí 53,18 Kč.
❖ Společnost ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje vypnutí elektřiny v obci dne 2. října od 7:30 do 17 hod.
❖ Drakiáda se koná v neděli 7. října od 15 hodin na konětopské stráni.
❖ V den státního svátku 28. října v 16 hodin si připomeneme 100 let od vzniku samostatného státu
slavnostním položením věnců k pomníkům na návsi za účasti členů sboru dobrovolných hasičů.
Přijďte si s námi připomenout tento významný den.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAMPIONOVÝ PRŮVOD 😊 SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ DÝŇOVÉ STRAŠIDLO
A NEJVĚTŠÍ HLAVNOVSKOU DÝNI
Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče v neděli 14. 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. Dýňová
strašidla a vypěstované dýně prosíme vystavit na viditelné místo před dům.

Obec Sudovo Hlavno
pořádá u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa
dne 27. října 2018 v hostinci U Sedláčků výstavu s názvem

Jedno století na vsi
Výstava připomene život v obci v uplynulých sto letech.
K vidění budou historické fotografie, kroniky, dobové předměty používané dříve
v hospodářství. Dozvíte se, jaká řemesla provozovali hlavnovští chalupníci.
Ochutnáte tradiční dobroty, které pekly naše babičky a prababičky.

15.00 hodin

zahájení výstavy, vystoupení dětí Základní a mateřské školy Kostelní Hlavno,
hudební vystoupení

15.30 hodin

prohlídka výstavy, ochutnávka tradičních lidových jídel

17.00 hodin

posezení s hudbou pana Dědiny

20.00 hodin

ukončení akce

Z akce budou pořizovány fotografie pro prezentaci společenské činnosti obce na webu a v obecní kronice

