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Jarní sázení stromů a úklid
V sobotu 1. května od 10 hodin (sraz před OÚ v 9.45) budeme společně s hasiči, myslivci, zahrádkáři,
sportovci a sousedy z Hlavence sázet stromy podél polní cesty v aleji. Zároveň proběhne úklid obce od
odpadků. Na hranicích katastrů obou obcí budou vysazeny dvě památeční lípy srdčité. Akce je dotována
částkou 20 tis. Kč z Nadace Partnerství. Budeme rádi, když nám s výsadbou a úklidem přijdete pomoci,
každé ruce navíc i ty dětské jsou vítány!!!
Protože se stromy budou sázet dál za vesnicí,
vyplatí se vzít si kolo (rýč, pracovní rukavice).
Pro všechny pomocníky bude připraveno
občerstvení.

Svoz nebezpečných odpadů
Jarní svoz nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 15. května. Odpad je nutno přivézt před budovu
hasičské zbrojnice v době od 8 do 10 hodin. V tomto termínu je rovněž možné odložit do obecních
kontejnerů umístěných v areálu zemědělské společnosti velkoobjemový odpad a železo, do sběrných boxů
v budově OÚ drobná elektrozařízení a baterie.
1/ nebezpečný odpad - oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky, atd.
2/ elektrospotřebiče - lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
3/ pneumatiky – pouze od osobních automobilů bez disků. Ostatní pneumatiky nebudou převzaty!

Aktuálně
► Mgr. Jan Tejkal připravuje pro Hlavno
návrhy obecních symbolů – znaku a vlajky.
Návrhy si bude možné prohlédnout a vyjádřit se
k nim dne 15. 5. na sále hostince U Sedláčků.
►V sobotu 22. května se koná Memoriál Jana
Hlaváčka na místním hřišti. Družstva dětí, mužů
a žen zde budou soutěžit v požárním útoku.

►Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se konají 28. 5. (14 – 22 hodin)
a 29. 5. (8 – 14 hodin) v budově OÚ Sudovo
Hlavno. Hlasovací lístky obdrží voliči
nejpozději 3 dny před volbami do poštovní
schránky.

Pozvánka

Kuchařská soutěž

Salátové mámení

Obec Sudovo Hlavno a kulturní komise pořádají v sobotu 15. května od 15 hodin na sále
hostince U Sedláčků soutěž o nejchutnější salát.
Zároveň proběhne výstava obrazů hlavnovské zvoničky malovaných dětmi a fotografií zaslaných do
soutěžě Hlavnovské momentky – vítězové soutěží budou vyhlášeni v 18 hodin. Vyhodnoceny budou i
nejupravenější předzahrádky.
Podmínky soutěže:
Soutěžit může kdokoli, kdo udrží vařečku v ruce
Soutěžní výrobek (přiměřeně velká mísa salátu – aby mohlo ochutnat více návštěvníků) přinést do
hostince ve 14 hodin, každý výrobek dostane soutěžní číslo, hodnotit bude veřejnost podle chuti
Fantazii se meze nekladou, saláty můžou být ovocné, zeleninové, těstovinové, masové…
Vstupné pro ochutnávající návštěvníky je dobrovolné

KAM S VAŠÍM
ODPADEM?
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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, lahve, plastové kelímky,
sáčky, 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

OBEC SUDOVO HLAVNO A HLAVNOVSKÉ ČARODĚJNICE
pořádají 30. dubna 2010 pro děti a dospělé

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Začátek: v 18 hodin, sraz u obecního úřadu
(lucerničky s sebou, nebo půjčíme)
Program:
ohnivý průvod s čarodějnicí do skály
soutěže, volba nejhezčí čarodějnice
zapálení velkého ohně, občerstvení

Košťata s sebou, čarodějnický hábit na sebe!!!
Požární dozor zajišťuje jednotka JPO III obce Sudovo Hlavno

