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Aktuálně z obce
➢ Tento týden končí splatnost místních poplatků za odpad a psy. Od 1. dubna musí být na popelnici
nalepena platná známka pro rok 2019.
➢ Na okraj sadu lze i v letošním roce vozit bioodpad. Prosíme o dodržování odděleného ukládání trávy,
listí, plevele (vlevo) a větví do průměru 6 cm (vpravo). Hnůj, prkna, kmeny stromů ani pařezy do
bioodpadu nepatří!
➢ Hlavnovští sportovci pořádají v sobotu 30. března od 20 hodin na hřišti v Kostelním Hlavně taneční
zábavu. Hraje skupina “4G”.
➢ Výstavba 2. etapy vodovodní sítě v obci bude letos probíhat od května do září ve dvou ulicích vedle
skály a v obou bočních uličkách u návsi.
➢ Zápis do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Kostelní Hlavno se uskuteční dne 11. dubna
v době od 14 do 17 hodin. S sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz.

Jarní svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 30. března. Odpad je nutno
přivézt na náves k pomníku v době od 10.00 do 11.00 hodin. V tomto termínu je rovněž možné odložit
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.
Pozvánka

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 4. května na Písečáku
Začátek v 6.30 hodin, cena povolenky 100 Kč, občerstvení zajištěno

