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Aktuálně z obce
❖ V obci byly vyspraveny výtluky na místních komunikacích a na návsi. V uliččce vedoucí k domům na stráni byl
opraven nejhorší úsek v místě nájezdu na hlavní silnici, kde je alespoň částečný pozůstatek pevného kamenitého
podkladu, na kterém asfaltový povrch nějakou dobu vydrží. V zadní části uličky byly zasypány největší prohlubně.
Čekáme stále na výsledek dotačního řízení u ministerstva pro místní rozvoj, kde je podána žádost o dotaci na
komplexní opravu povrchu včetně nosných vrstev a osazení nových obrubníků. Pokud projekt podpořen nebude,
opraví se před létem zbývající část uličky asfaltovým recyklátem, který je do převážně hlinitého povrchu
nejvhodnějším řešením. Stále to však budou opravy, které vydrží jen na omezenou dobu, proto bychom se pokusili
získat prostředky na celkovou rekonstrukci komunikace z jiných zdrojů.
❖ Členská schůze SDH Sudovo Hlavno se koná v sobotu 23. dubna od 18 hodin v hasičské zbrojnici. Na místě bude
možno zaplatit členské příspěvky na letošní rok. Letos se také po dvouleté odmlce bude konat Memoriál Jana
Hlaváčka. Termín je stanoven na sobotu 14. května
❖ Na konci listopadu uplynulého roku došlo mezi obcemi Sudovo a Kostelní Hlavno k fyzickému napadení školačky,
která šla do školy. Skutek byl právně kvalifikován jako trestný čin znásilnění ve smyslu příslušných ustanovení
trestního zákona. V polovině března byl zásluhou Služby kriminální policie a vyšetřování z Krajského ředitelství
Středočeského kraje zjištěn a zadržen pachatel tohoto hanebného činu. Jedná se o muže z okresu Mělník. Za
odvedenou profesionální práci patří dík všem policistům a policistkám pracujících na tomto případu. Poděkování
patří také všem občanům reagujícím na zveřejněnou výzvu ohledně poskytnutí kamerových záznamů.
❖ Loni byla zpracována architektonická studie na odbahnění a rekonstrukci velkého kalu. Na ni naváže podrobná
projektová dokumentace, která bude podkladem pro získání stavebního povolení a pro podání žádosti o dotaci na
odbahnění vodní plochy. Bahna je tu totiž víc než vody. Poslední čištění kalu proběhlo dle vzpomínek pamětníků
před více než 50 lety. Podrobné laboratorní rozbory vzorků sedimentu, které jsou povinnou součástí správního
řízení, ukázaly, že bahno obsahuje některé látky ropného původu. Vytěžený kal proto nepůjde odvézt na ornou
půdu, ale na nezemědělsky využívanou plochu ano. Naštěstí nemusí být bahno likvidováno na skládce jako
nebezpečný odpad, protože to je finančně nejnákladnější. V architektonické studii je dále navrženo vybudování
sníženého dřevěného mola u hospůdky Na Plovárně a na něj navazujícího dřevěného chodníku podél vodní nádrže,
doplnění zeleně a laviček.

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Jarní svoz odpadů proběhne v sobotu 30. dubna. Všechny sbírané druhy odpadů je nutno přivézt na náves k pomníku
v době od 8 do 10 hodin. Žádáme o respektování stanoveného času pro předání odpadu na místo svozu. Kontejner je
určen na velké věci, které se nevejdou do popelnice a nejedná se o tříděný odpad (ten patří do barevných kontejnerů).
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 a bez disků – ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové
atd.) nebudou převzaty!

4. velkoobjemový odpad – např. křesla, pohovky, koberce apod.
Drobná elektrozařízení (žehličky, mobily, rádia…) a malé baterie lze přinést celoročně v úředních hodinách do
kanceláře obecního úřadu (nyní v hasičské zbrojnici), kde jsou připraveny příslušné mobilní boxy.

Pozvánky

PAMĚTNICKÉ ČTVRTKY
Milé babičky, milí dědečkové, dámy a pánové, kteří si pamatujete,
když se ještě do školy chodilo pěšky nebo jezdilo na kole…
Každý první čvrtek v měsíci je pro vás v hasičské zbrojnici připraveno posezení u kávičky a čaje,
kdy si můžete popovídat se svými sousedy, prohlédnout si obecní i spolkové kroniky
a strávit příjemné odpoledne.
Druhé sousedské setkání se koná ve čtvrtek 7. dubna od 14 hod.
Těšíme se na vás.

VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ
Čtvrtek
Pátek
Sobota

ve 14 hod., v 16.30 hod.
v 5 hod., ve 14 hod., v 16.30 hod.
v 5 hod., v 9.30 hod.
Sraz kluků s řehtačkami je u křížku mezi Hlavny

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

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sraz účastníků v 18 hodin na fotbalovém hřišti, 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 7. května na Písečáku
Začátek v 6.30 hodin, cena povolenky 100 Kč, občerstvení zajištěno

