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Jarní svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 17. května. Odpad je nutno přivézt na náves k
pomníku 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!

Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Sudovo Hlavno vyhlašuje
sbírku použitého ošacení:
 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)
 menší funkční spotřebiče (př. vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky,
hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače)
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, monitory, 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 30. dubna (8 - 12, 17.30 - 19.30h) a
v pátek 2. května (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

Aktuálně z obce
 Ve II. etapě výstavby kanalizace probíhá pokládání hlavních řadů tlakové kanalizace. Ve skále
musela být vzhledem ke zhoršeným geologickým podmínkám použita k výkopovým pracím těžká
technika a potrubí je ukládáno do otevřeného výkopu. Z tohoto důvodu je dočasně omezena
průjezdnost v této lokalitě.
 Oznámení spol. ČEZ Distribuce, a. s.: v úterý 6. května v době od 7.30 do 15 hodin nepůjde v celé
obci elektřina.
 Ve čtvrtek 8. května v 18 hod. budou členy místního sboru dobrovolných hasičů slavnostně položeny
věnce k pomníkům padlých spoluobčanů v obou světových válkách. Zveme vás k účasti při této akci.
 Stočné na rok 2014 je stanoveno ve výši 1.700 Kč ročně. Oproti loňskému roku je cena o 100 Kč
nižší. Faktury za stočné budou zasílány na začátku července.
 Na základě žádostí několika občanů starajících se o předzahrádky na veřejných prostranstvích žádáme
majitele psů, aby je při venčení nenechávali volně běhat na veřejných místech v obci. Děkujeme

Myslivecké sdružení Sudovo Hlavno
pořádá v sobotu 19. dubna na sále hostince U Sedláčků

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU s tombolou
Začátek ve 20 hodin, hudba: Karyna Band

Obec Sudovo Hlavno a hlavnovské čarodějnice
pořádají 30. dubna pro děti i dospělé

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Sraz účastníků v 18 hodin u obecního úřadu. Průvod s čarodějnicemi 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

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pro děti a dospělé pořádá v sobotu 3. května na Písečáku Myslivecké sdružení
Sudovo Hlavno. Začátek v 6.30 hodin, cena povolenky 100 Kč, občerstvení zajištěno.

Sbor dobrovolných hasičů Sudovo Hlavno
pořádá v sobotu 10. května na hřišti v Sudově Hlavně

17. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka
Zahájení v 11 hodin, občerstvení pro návštěvníky i soutěžící zajištěno

