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Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Sudovo Hlavno vyhlašuje
sbírku starších, obnošených věcí:
 letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (min. 1m2, ne odřezky a zbytky)
 domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky) vše nepoškozené
 peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
 nepoškozené obuvi
 hraček (nepoškozené a kompletní)
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky (ty se transportem znehodnotí), dále znečištěný a vlhký textil.
Sbírka se uskuteční v kanceláři OÚ Sudovo Hlavno, ve středu 28. listopadu (8 - 12, 17.30 - 19.30h) a
v pátek 30. listopadu (8 - 10h). Věci prosíme zabalit do igelitových tašek, pytlů, krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje
materiální pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní
na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org

Podzimní svoz nebezpečných odpadů
Podzimní svoz nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 10. listopadu. Odpad je nutno přivézt před
budovu hasičské zbrojnice v době od 8 do 9.30 hodin. V tomto termínu je rovněž možné odložit do
obecních kontejnerů umístěných v areálu zemědělské společnosti velkoobjemový odpad (nikoli stavební
suť) 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 – 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 bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky,
traktorové atd.) nebudou převzaty!

Aktuálně z obce
 Rozhlas do kapsy: 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. Nebo stačí své tel. číslo ústně nahlásit na obecním úřadě a služba
Vám bude také poskytována. Zasílání SMS občanům hradí obec.
 Týdeník 5 + 2 dny si lze zdarma vyzvedávat v budově Obecního úřadu Sudovo Hlavno (stojan je
umístěn na chodbě před kadeřnictvím). Nové číslo zde bude připraveno pro čtenáře vždy v pátek.
 Společnost ČEZ, a.s. upozorňuje majitele nemovitostí na povinnost odstranění a okleštění stromoví a
jiných porostů, které zasahují do elektrického vedení, v termínu do 15. listopadu 2012.
 V sobotu 24. listopadu pořádá obec Sudovo Hlavno od 15 hodin na sále hostince U Sedláčků tradiční
setkání hlavnovských pamětníků, na které srdečně zveme všechny občany, kteří dosáhli zaslouženého
věku šedesáti a více let.
 Žádáme občany, aby biologický odpad ze zahrádek ukládali ke kompostování na svém vlastním
pozemku.
 Hlavnovští ochotníci v těchto dnech pilně nacvičují novou pohádku, premiéra se bude konat v sobotu
15. prosince.

Pár dýňových strašidel z letošního podzimu…

