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Jarní svoz nebezpečných odpadů
Jarní svoz nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 28. května. Odpad je nutno přivézt před budovu
hasičské zbrojnice v době od 8 do 9.15 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, atd.
2/ elektrospotřebiče - kompletní lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
3/ pneumatiky – pouze od osobních automobilů a bez disků. Ostatní pneumatiky nebudou převzaty!

Aktuálně
 Mladí hasiči se v neděli 17. dubna zúčastnili předposledního kola celoroční hry PLAMEN, které
se konalo v Mnichově Hradišti. Soutěžilo se ve štafetě 4x60 m a ve štafetě CTIF. V průběžném
pořadí si družstvo mladších hasičů drží výborné druhé místo, starší žáci jsou na místě třetím.
Závěrečné kolo hry PLAMEN je naplánováno na konec května, kdy budou mladí hasiči soutěžit v
požárním útoku.
 Obchůdek se zahradnickým sortimentem (trvalky, letničky, keře, bylinky, dárkové předměty) je
nově otevřen na adrese Sudovo Hlavno 185 (naproti poště). Majitelkou je paní Dáša Hartlová.
 Na základě četných žádostí místních obyvatel připomínáme majitelům psů, kteří s nimi chodí na
procházky po obci i za ves do přírody, aby si po svých pejscích nezapomínali uklízet exkrementy.
Veřejná prostranství v obci a břehy polních cest nevypadají příliš vábně, jsou-li lemována
zapáchajícími hromádkami.
 Hlavno se i letos zúčastní soutěže Vesnice roku, ve které naše obec získala v minulých letech tři
ocenění: za práci s dětmi, společenský život a zapojení mládeže do věcí veřejných.

Pozvánka na Memoriál Jana Hlaváčka
V sobotu 14. května od 11 hodin pořádá Sbor dobrovolných hasičů Sudovo Hlavno na místním
hřišti již 14. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka v netradičním požárním útoku. Soutěž
proběhne v kategoriích mužů, žen, starších a mladších žáků. Pro soutěžící i návštěvníky akce
bude připraveno občerstvení, jako tradičně nebudou chybět výborné bramboráky kořeněné
tajnou směsí bylinek. Po ukončení soutěže bude následovat posezení u reprodukované
hudby. Součástí akce bude ukázka zásahu jízdní policie na koních.

OBEC SUDOVO HLAVNO
A HLAVNOVSKÉ ČARODĚJNICE
pořádají 30. dubna 2011 pro děti i dospělé

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Začátek:
Program:

v 18 hodin u obecního úřadu
průvod s čarodějnicemi do skály
soutěže, volba nejškaredější čarodějnice
zapálení velkého ohně
občerstvení
Košťata s sebou, čarodějnický hábit na sebe !!!

Požární dozor zajišťuje jednotka JPO III obce Sudovo Hlavno

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pro děti a dospělé pořádá v sobotu 30. dubna Myslivecké sdružení Sudovo Hlavno
na Písečáku v Sudově Hlavně
Začátek v 6.30 hodin, cena povolenky 100 Kč, občerstvení zajištěno

