HLAVNOVSKÝ ZPRAVODAJ
květen 2020
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

Aktuálně z obce a okolí
❖ Od 1. května začala rybářská sezóna na Písečáku. Místní povolenku opravňující k chytání ryb si lze
zakoupit u pana Marečka, mob. č. 602 684 662. Cena povolenky: pro děti 400 Kč, pro dospělé 600 Kč.
Tradiční a oblíbené rybářské závody se uskuteční pravděpodobně až v pozdějším termínu.
❖ Dezinfekci Anti-COVID si lze přijít doplnit dle potřeby na OÚ v úředních hodinách. S sebou si přineste
původní obal.
❖ Na okraj sadu lze i v letošním roce vozit bioodpad. Prosíme o dodržování odděleného ukládání trávy,
listí, plevele (vlevo) a větví do průměru 6 cm (vpravo). Připomínáme, že hnůj, prkna, kmeny stromů
ani pařezy do bioodpadu nepatří!
❖ V obci byl ukončen provoz automatu na pitnou vodu. Po zavedení obecního vodovodu do většiny domů
byl jeho provoz velmi ztrátový.
❖ Dětské hřiště má nový vchod z místní komunikace. Vrátka jsou hned vedle budovy obecního úřadu.
Přibyl také nový plot, který odděluje technický dvůr u hasičské zbrojnice a haly.
❖ Od 11. května bude opět otevřena hospůdka Na Plovárně (zatím jen předzahrádka).
❖ Od 14. května začne fungovat kadeřnictví v budově OÚ. Prosíme návštěvníky o dodržování všech
hygienických opatření.
❖ V červnu započne 3. etapa výstavby obecního vodovodu. Majitele nemovitostí bude kontaktovat
stavbyvedoucí firmy PORR a.s. a dohodne s nimi termín stavebních prací na jejich pozemku.
❖ Oprava prašné místní komunikace naproti bytovce bude zahájena také v červnu.
❖ Ve skále vzniklo za vydatné pomoci členů rodiny Zlatníkových, kterým patří velké poděkování, nové
odpočinkové místo s lavičkou, jezírkem a záhonem s okrasnými rostlinami. Až půjdete na procházku
do našeho největšího kopce
, můžete si zde posedět a odpočinout.
Jarní svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Jarní svoz odpadů proběhne ve dvou termínech. V sobotu 16. května bude na náves přistaven kontejner
pouze na velkoobjemový odpad (např. křesla, pohovky, koberce, nábytek apod.). Odpad bude od občanů
přebírán v době od 8.00 do 11.00 hodin. Nebezpečné odpady nebudou v tento den přebírány!
O měsíc později, v sobotu 13. června, se uskuteční svoz nebezpečných odpadů a také velkoobjemového
odpadu. Odpad je nutno přivézt na náves k pomníku v době od 8.00 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.
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ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a
onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců.
Termín zápisu: 12. 05. 2020
Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji dostatečně
dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, a to
od 02. 05. 2020 do 12. 05. 2020.

Mgr. Jitka Potměšilová
ředitelka školy

Podrobné informace a všechny formuláře najdete na webových stránkách
školy: www.zskostelnihlavno.cz

