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Aktuálně z obce
➢ Od soboty 28. září platí upravené jízdní řády společnosti ROPID, které jsou ovlivněny částečným
zprůjezdněním silnice II/610 mezi obcemi Dřevčice a Podolanka. Z důvodu tradičního konání Národní
Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi bude v sobotu 28. září přerušen provoz autobusů mezi
autobusovým stanovištěm ve Staré Boleslavi a Komenského náměstím v Brandýse nad Labem a dojde
k mimořádné úpravě jízdních řádů pro tento den. Detailní informace naleznete na webu obce a na
stránkách dopravní společnosti.
➢ Průjezd obcí Nedomice bude až do 6. listopadu uzavřen z důvodu opravy povrchu hlavní silnice.
➢ Kolaudace 2. etapy stavby vodovodní sítě proběhne dne 8. října za účasti úředníků odboru životního
prostředí MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Po kolaudaci řadů budou osazovány vodoměry a
uzavírány smlouvy na odběr pitné vody.
➢ Obec získala dotaci ve výši 484.000 Kč z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje na
profinancování nákladů na stavbu 2. etapy vodovodu.
➢ Hlavnovští hasiči předvedli na dvou posledních soutěžích letošní sezóny skvělé výkony. Z Memoriálu
Josefa Matuny v Kostelním Hlavně si přivezli mladší žáci bronzové medaile, starší žáci zlaté a stříbrné
medaile, ženy získaly stříbro a muži se umístili na 5. místě. Na hasičské soutěži ve Dřísech vybojovali
mladší i starší žáci zlaté medaile a putovní poháry, druhé družstvo starších žáků skončilo na pěkném 4.
místě. První místo mladších žáků je opravdu úctyhodný výkon, protože v této kategorii mohou soutěžit
děti až do 11 let a v hlavnovském družstvu převažují předškoláci a prvňáčci. Dlouhodobě výborné
výsledky jsou zásluhou vedoucího dětského kolektivu a jeho kolegů, kteří se dětem na trénincích věnují
a předávají jim své zkušenosti. Velké poděkování za zajištění materiálního vybavení patří Zdeňkovi
Křížovi, který soutěžní družstva dětí finančně podporuje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRAKIÁDA
neděle 6. října od 15 hodin na konětopské stráni v Sudově Hlavně

Podzimní svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 5. října. Odpad je nutno
přivézt na náves k pomníku v době od 8.30 do 10.30 hodin. V tomto termínu je rovněž možné odložit
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 5. října v ranních hodinách budou členové TJ Kostelní Hlavno sbírat v naší obci kovový šrot.
Železo připravte v 7.30 hodin na chodník před dům k odvozu.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ DÝŇOVÉ STRAŠIDLO
A NEJVĚTŠÍ HLAVNOVSKOU DÝNI
Obec Sudovo Hlavno zve všechny děti, rodiče a
prarodiče v neděli 13. 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.

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

