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Zápisy do mateřských školek
❖ Konětopy - zápis dětí do mateřské školy se koná dne 9. května v budově MŠ od 14.30 do 16.30 hodin,
Konětopy 42.
❖ Dřísy - zápis dětí do mateřské školy se koná dne 10. května v budově MŠ. Přihlášku si lze vyzvednout
osobně v MŠ Dřísy nebo elektronicky na webu www.msdrisy.eu.
❖ Kostelní Hlavno - zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech 9. a 10. května v budově MŠ.
Přihlášku si lze vyzvednout osobně v MŠ Kostelní Hlavno nebo elektronicky na webu
www.zskostelnihlavno.cz.
Aktuálně z obce
➢ V sobotu 17. března byly vysázeny javory podél cesty do aleje v místech, kde stromy chyběly. Počasí
nebylo vůbec jarní, přes noc nasněžilo, od lhoteckých lesů foukal studený vítr. Velké poděkování patří
hlaveneckemu spolku Zelené srdce a členům hlavnovských zahrádkářů, kteří společně se zastupiteli
stromy zasadili.
➢ Na okraj sadu byl postaven zelený kontejner do bioodpad. Do kontejneru patří drobný odpad (tráva,
listí, plevel…). Odpad do kontejneru je potřeba ukládat od zadní části, aby se ho tam vešlo co nejvíce.
Hnůj do bioodpadu nepatří! Vedle kontejneru, do prostoru vyznačeného páskou, lze odkládat větve do
průměru max. 6 cm. Větší větve, kmeny stromů, nebo pařezy sem nepatří. Po předchozí dohodě na OÚ
je lze odvézt do skály na místo, kde se pálí čarodějnice.
➢ Minulý měsíc zasahovali hlavnovští dobrovolní hasiči společně s profesionálními hasiči u požáru
rodinného domu v Sudově Hlavně. Kromě sněhu zkomplikovala hasičským vozům příjezd k požáru
také auta zaparkovaná na ulici. Žádáme proto majitele automobilů, aby parkovali především na svých
pozemcích, aby ulice zůstaly průjezdné.
➢ U kontejnerů na tříděný odpad (na oupoře a na návsi u bývalého areálu JZD) jsou umístěny speciální
popelnice na likvidaci použitých kuchyňských olejů.
Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří! Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí. Energeticky a finančně je velice
náročné vyčistit kontaminovanou vodu. Jak se nechá použitý olej ekologicky likvidovat? Použitý olej stačí slévat
do PET lahví a uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby na sběr použitého oleje ve Vaší obci. Použitý olej je následně
ekologicky zlikvidován.
Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje firma Černohlávek OIL

Jarní svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 14. dubna. Odpad je nutno
přivézt na náves k pomníku v době od 9.00 do 10.30 hodin. V tomto termínu je rovněž možné odložit do
do sběrných boxů v budově OÚ drobná elektrozařízení (žehličky, mobily, rádia atd.) 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!
4. velkoobjemový odpad – např. křesla, pohovky, koberce apod.
V sobotu 14. dubna v ranních hodinách budou členové TJ Kostelní Hlavno sbírat v naší obci kovový šrot.
Železo připravte v 7 hodin na chodník před dům k odvozu.

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/1 obce Sudovo Hlavno

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
pro děti a dospělé pořádá Myslivecký spolek Sudovo Hlavno
v sobotu 28. dubna na Písečáku
Začátek v 6.30 hodin, cena povolenky 100 Kč, občerstvení zajištěno

