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Obnova katastrálního operátu
Během letošního roku provedli pracovníci Katastrálního úřadu pro Prahu – východ digitalizaci katastru
naší obce. V této souvislosti došlo u některých pozemků ke změně výměry a parcelního čísla. Vlastníci
pozemků jsou v případě těchto změn povinni podat na Finančním úřadě ve Staré Boleslavi do konce ledna
2012 přiznání k dani z nemovitostí. Tato povinnost se týká rovněž majitelů polí, kteří je pronajali
zemědělské společnosti. Po provedené digitalizaci platí daň z nemovitostí vlastník, nikoli nájemce. Na
obecním úřadě je k nahlédnutí soupis listů vlastnictví s novými údaji.

Podzimní svoz nebezpečných odpadů
Podzimní svoz nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 1. října. Odpad je nutno přivézt před budovu
hasičské zbrojnice v době od 7.30 do 9.30 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!
Svoz velkých pneumatik od traktorů apod. proběhne samostatně ještě do konce letošního roku.

Aktuálně z obce
 Popelnice na odpad již nebude vyměňovat obecní úřad. V případě poškození nádoby přímo
zaměstnanci svozové firmy, můžou občané požadovat výměnu u společnosti AVE tel. 606 685 921,
v ostatních případech (běžné opotřebení, ukončení životnosti) si je nutno nádobu pořídit na vlastní
náklady. Do loňského roku poskytovala svozová firma obci zdarma nádoby na výměnu, nyní tomu již
tak není.
 Dvě ze čtyř obecních parcel byly během prázdnin prodány novým majitelům.
 Dne 14. září proběhla kolaudace společné čistírny odpadních vod Cecemínsko, provozovatelem se na
základě výběrového řízení stala společnost Stavokomplet spol. s r.o.
 Z Memoriálu Josefa Matuny, který se konal 10. září v Kostelmí Hlavně, přivezli naši hasiči jedno
stříbrné a dvě bronzová umístění.
 Fyzická příprava členů zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se uskuteční 1. října.
Prověřovány budou teoretické a praktické zkušenosti hasičů při simulovaném zásahu u poraněných
osob, čerpání vody atd. Pořadatelem akce je Hasičský záchranný sbor ČR, ze třech předchozích
cvičení si naši hasiči přivezli vždy zlatý pohár za nejlepší umístění.
 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.
 Informační systém obce: máte-li zájem dostávat informace o dění v obci formou SMS, zašlete
textovou zpávu ve znění: IK SHLAVNO REGISTRUJ z mobilního telefonu, na který chcete zprávy
zasílat na telefonní číslo 605 733 680. Při případných potížích s registrací stačí ústně nahlásit na
obecním úřadě své tel. číslo a služba Vám bude také poskytována. Zasílání SMS občanům hradí obec.

DRAKIÁDA
V pátek 14. října od 16.30 hodin se budou na fotbalovém hřišti pouštět draci.
Odměnu získají majitelé tří draků, kteří vyletí nejvýš.

Výlet na Cecemín
pro paní a slečny
Hlavnovský Dámský klub pořádá v sobotu 1. října
cyklovýlet na Cecemín – nejvyšší kopec v blízkém okolí
Sudova Hlavna.

Považujete-li se za ženu a je vám od 15ti let výše, zveme vás na
poklidnou projížďku na Cecemín – místo, kudy kráčely dějiny, místo, kde
kněžna Ludmila nechala vysázet první vinice v Čechách. A protože je čas
vinobraní, čeká v cíli na všechny, které se výletu zúčastní, voňavý
burčák z vinné révy, která dodnes na svazích Cecemína roste.
Sraz cyklistek ve 14 hod. na návsi V Sudově hlavně, návrat asi v 16 hod.
*DK*

