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Jak třídíme?
Středočeský kraj uspořádal v loňském roce již 5. ročník soutěže pro obce a města s názvem “My třídíme
nejlépe” v třídění využitelných složek komunálního odpadu. Soutěž je součástí projektu „Podpora
dosažení speciﬁckých cílů Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“, který díky aktivnímu
přístupu obyvatel dostává realný smysl a zhodnocení, neboť výrazně přispívá ke zlepšování životního
prostředí v našem kraji.
Sudovo Hlavno se v této soutěží umístilo na pěkném 28. místě z celkového počtu 655 obcí (kategorie obcí
do 499 obyvatel). Soutěž proběhne i letos a k ještě lepšímu umístění Hlavna může pomoci každý z nás.
Stačí pečlivě třídit odpad z domácnosti a do popelnice vyhazovat jen to, co nepatří do některého
z kontejnerů na tříděný odpad. Drobné elektrospotřebiče a použité baterie (tužkové, ploché…) lze vyhodit
do kontejnerů umístěných na chodbě v budově OÚ. Čím více tříděného odpadu se z obce odveze, tím
vyšší je peněžní příspěvek, který obec dostane. Za loňský rok to bylo 25 tis. Kč.
Přehled druhů odpadů a způsob jejich likvidace:
Tříděný odpad
kontejnery na plasty, sklo papír, nápojové kartony
Běžný odpad z domácnosti
popelnice (svoz každý pátek ráno)
Nebezpečný odpad
mobilní svoz 2x ročně dle oznámení
Televizory, kuchyňské elektrospotřebiče
mobilní svoz 2x ročně dle oznámení
Objemný odpad (křesla, matrace, koberce)
kontejner v areálu zemědělské společnosti (pouze na
oznámení OÚ, do areálu není volný přístup)
Železo
kontejner v areálu zemědělské společnosti (1. sobota
v měsíci, 10 – 11 hodin)
Pokud někdo vyklízí půdu, rekonstruuje dům, zkrátka má odpadu více, je potřeba objednat si svůj
vlastní kontejner. Stavební ani jiný odpad rozhodně nepatří někam za ves do příkopu či do křoví!!!

Aktuálně
► Splatnost místních poplatků za odpad a psa
skončila 31. března. Opozdilce žádáme o
neprodlené uhrazení, aby se vyhnuli penalizaci.
►Zima nás letos po mnoha letech opravdu
nešetřila, sněhu napadlo dost, dlouho vydržel a
s jeho odstraňováním bylo hodně práce. Obecní
úřad děkuje všem občanům, kteří si uklízeli
nejen své pozemky, ale pomohli s odklízením
sněhu i na chodnících a v nejbližším okolí svého
domu. O zajištění sjízdnosti místních
komunikací se starali pracovníci ZES kostelní
Hlavno a.s., kterým rovněž patří dík. Nyní už
není po zimě ani památky, jaro je v plném
proudu, a místo hromad sněhu jsou před mnoha
hlavnovskými domy rozkvetlé zahrádky. Obecní
úřad proto vyhlašuje soutěž o nejupravenější
okolí svého domu. Soutěž bude probíhat ode dne
vydání zpravodaje do 31. května. Vyhodnocení
soutěže proběhne začátkem června a tři
nejúspěšnější zahradníci či zahradnice dostanou
odměnu v podobě okrasných dřevin

► Veřejné zasedání zastupitelstva obce Sudovo
Hlavno se koná dne 13. dubna od 17.30 hodin na
sále v Hostinci U Sedláčků. Program: informace
o projektech kanalizace a vodovodu, prodej 4
obecních parcel určených k výstavbě rodinných
domů, seznámení s územním plánem obce.
► Víceúčelové hřiště: klíče od hřiště půjčuje
pan Čurda, děti mají vstup zdarma v určené dny,
dospělí zaplatí 30 Kč (individuální sport,
dvojice), 50 Kč (kolektivní sport – více jak dvě
osoby) za hodinu hry. Hřiště si lze zamluvit
rovněž předem na mob. č. 721 085 760.
Provozní doba

letní období
(1.4. – 30.9.)

zimní období
(1.10. – 31.3.)

pondělí – pátek 8:00 – 20:00 hod. 8:00 – 18:00 hod.
sobota – neděle 9:00 – 21:00 hod. 9:00 – 18:00 hod.

►ČEZ Distribuce, a. s. oznamuje, že dne 8.
dubna v době od 8 do 15 hodin nepůjde v celé
obci elektřina.

Obec Sudovo Hlavno vyhlašuje pro všechny malé i velké fotografy z Hlavna i odjinud fotosoutěž
„HLAVNOVSKÉ MOMENTKY“. Cílem této soutěže je získat zajímavé pohledy na vesnici a její okolí,
stavby, místní obyvatele, společenské události, apod.
Náměty pro fotografie:
příroda, polní cesty, náves, zvonička, křížky, rodinné domy starší i nové, stodoly, špýchary, zajímavé
stavební prvky historické venkovské architektury, život v obci – děti a dětské hřiště, velikonoční tradice,
sport….
Podmínky soutěže:
fotografie (barevné i černobílé) budou přijímány buď rovnou vyvolané (formát 10 x 15 cm i větší)
nebo v elektronické podobě (formát JPG) e-mailem na adresu: ou@sudovohlavno.cz, poštou nebo je
lze přinést osobně (na CD, flash) na obecní úřad
věk fotografa 6 – 99 let
1 autor může zaslat maximálně 3 fotografie
ke každé fotografii musí být přiloženo jméno jejího autora a název snímku
fotosoutěž probíhá od 1. do 30. dubna 2010, v květnu se uskuteční výstava soutěžních fotografií
zasláním soutěžních fotografií účastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění a dalšímu
použití fotografií organizátorem soutěže
Vyhodnoceno bude 5 nejhezčích fotografií, jejich autoři obdrží věcné ceny.

Obec Sudovo Hlavno vyhlašuje malířskou soutěž s názvem „ZVONIČKA - Jak ji vidím já.“
Soutěž je určena pro děti ve věku: 1. kategorie 5 – 8 let, 2. kategorie 9 – 12 let, 3. kategorie 13 – 16 let
Podmínky soutěže:
obrázek zachycující historickou dominantu hlavnovské návsi - zvoničku musí být na čtvrtce o
rozměru A4 nebo A3, druh použitých barev (pastelky, voskovky, tempery, vodovky, uhlové křídy…).
na zadní straně díla uveďte čitelně jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště
obrázky se odevzdávají do 30. dubna 2010 na obecním úřadě, v květnu se uskuteční výstava
soutěžních obrázků.
Vyhodnoceno bude 6 nejzajímavějších obrázků, jejich autoři obdrží hezké ceny.

KAM S VAŠÍM
ODPADEM?
PAPÍR

PLASTY

SKLO

NÁPOJOVÉ
KARTONY

PATŘÍ

NEPATŘÍ

noviny, časopisy, reklamní letáky,
kartony, sešity, papírové obaly,
krabice roztrhané na menší kusy,
balicí papír, lepenka, kancelářský
papír, sešity, obálky

do kontejneru nepatří mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný
papír, uhlový a voskovaný papír,
použité plenky

sešlápnuté PET lahve, plastové
nádoby a lahve, plastové kelímky,
sáčky a fólie, čisté plastové obaly
od mléka, jogurtů a ostatních
mléčných výrobků, plastové tašky,
prázdné plastové obaly od
šamponů, kosmetiky a čistících
prostředků

do kontejneru nepatří bakelit,
guma, PVC, linoleum,
pneumatiky, novodurové trubky,
plastové obaly od chemikálií olejů
a barev

bílé nebo barevné sklo, vymyté
skleněné láhve, zavařovací
sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatří keramika,
porcelán, autosklo, drátěné sklo a
zrcadla

vypláchnuté krabice od džusů,
mléka apod.

do kontejneru nebo stojanu
nepatří nápojové kartony se
zbytky potravin

