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DEN ZEMĚ
Děti z mateřské školky v Kostelním Hlavně
sesbíraly v rámci aktivit spojených s oslavou
DNE ZEMĚ, který se slaví 22. dubna, odpadky
podél silnice mezi Hlavny a na polní cestě nad
křížkem. Odpadky naplnily dohromady 6 pytlů.
Dále se děti zúčastnily besedy s pracovníky
společnosti ÚHÚL, kteří si s nimi
v hlavnovském lese povídali o přírodě, co do
lesa nepatří, jak voní les a o spoustě dalších
zajímavostí, které se dějí v lese.

Jarní svoz nebezpečných odpadů
Jarní svoz nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 12. května. Odpad je nutno přivézt před budovu
hasičské zbrojnice v době od 8 do 9.45 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 z obce
 Rybářské závody na Písečáku přilákaly letos díky slunečnému počasí opravdu hodně rybářů, kteří od
půl sedmé ráno soutěžili v chytání co největšího počtu ryb. Každou chvíli se ze břehů ozývalo volání
„míra“. Závody skončily v poledne předáním cen nejúspěšnějším rybářům. Výsledky: muži – 1.
místo Jakub Cerha, 2. místo Václav Zeman ml., 3. místo Tereza Apoštolová. Děti – 1. místo Martin
Houdek, 2. místo Jakub Wágner, 3. místo Jan Knecht.
 Víceúčelové hřiště: klíče od hřiště půjčuje pan Čurda, děti do 15ti let 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.
 Za rok 2011 získala obec za vytříděné množství odpadu (plasty, sklo, papír, nápojové kartony)
celkem 27.076 Kč.

Pozvánka na Výlet
… pro všechny, co rádi chodí pěšky

neděle 20. května, sraz ve 14 hodin na návsi u zvoničky
Jaro je neodvolatelně tady a v lese na Dlouhém běhu rozkvetly konvalinky. Dámský klub proto pořádá
procházku do hlubokých hvozdů hlavnovských za krásou a vůní bílých lesních květin.
Na sebe doporučujeme něco lehce sportovního a pohodlnou obuv. Výlet bude trvat cca 2 hodiny,
cestu zvládnou děti i babičky.
V případě deštivého počasí nebudeme riskovat, že nám zmokne nedělní účes – akce by se nekonala.

*DK*

Sbor dobrovolných hasičů Sudovo Hlavno
pořádá v sobotu 12. května na hřišti v Sudově Hlavně
15. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka
Začátek soutěže je ve 12 hodin. Po dobu soutěže bude zajištěno občerstvení přímo na hřišti.
Po ukončení soutěže následuje posezení u reprodukované hudby s možností tance.

Procházka s pejsky
Zveme vás v neděli 27. května na společnou procházku s pejsky.
Start: na kraji cesty do aleje v 15 hodin, cíl: u lavičky na hranici katastru Hlavna
Kdo se svým čtyřnohým přítelem dojde až k cíli, dostane odměnu – psí pamlsek pro pejsky a čerstvě
upečený koláč pro páníčky. Jestli doma psa nemáte, nevadí, přijďte se projít také.
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