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Vážení spoluobčané,
volby do zastupitelstva obce jsou za námi. Děkuji všem, kteří využili svého volebního práva a přišli volit. Zvoleným
zastupitelům blahopřeji ke zvolení do funkcí a těším se na spolupráci. Souběžně s volbami do zastupitelstva obce se
u nás konaly rovněž volby do Senátu. Jsem moc ráda, že poprvé v historii bude mít náš region v horní komoře
Parlamentu zastoupení. Naše kolegyně ze svazku obcí Cecemínsko a starostka obce Hlavenec Jaroslava
Smotlachová bude v Senátu určitě výraznou osobností, která se s energií sobě vlastní vrhne do práce pro naši zemi.
Lenka Houdková

Podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Podzimní svoz odpadů proběhne v pátek 14. října. Všechny sbírané druhy odpadů je nutno přivézt na náves k pomníku
v době od 15 do 17:30 hodin. Žádáme o respektování stanoveného času pro předání odpadu na místo svozu.
nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla,
kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie 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 jakékoli s disky,
traktorové atd.) nebudou převzaty!
4. velkoobjemový odpad – velké předměty, které se nevejdou do popelnice (křesla, pohovky, koberce apod.)
a nejedná se o tříděný odpad (ten patří do barevných kontejnerů).
5. železný šrot
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.
1.

Aktuálně z obce
❖ V průběhu srpna se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele, který opraví komunikaci v uličce k domům na stráni
a prostor návsi. Osloveno bylo 5 společností, z nichž 4 zpracovaly nabídky v rozsahu od 5,3 do 6,1 mil. Kč.
Nejvýhodnější nabídku předložila spol. ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o., a to ve výši 5 351 442 Kč. Dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj činí 3 961 029 Kč, spoluúčast obce je 1 390 413 Kč. S opravou uličky by se začne
ještě letos v listopadu, náves bude opravena v jarních měsících.
❖ Na přelomu srpna a září bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele nového chodníku u Konětop včetně
autobusových ostrůvků v obou směrech. Osloveno bylo také 5 společností, nabídky zaslaly 4 společnosti v rozsahu
od 2,7 do 3,7 mil. Kč. Nejvýhodnější nabídku předložila spol. Stavby Dlouhý s.r.o., a to ve výši 2 764 614 Kč.
Dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury činí 1 934 716 Kč, spoluúčast obce je 829 898 Kč. Stavba
chodníku bude zahájena v březnu příštího roku.
❖ Spol. GEMOS pro naši obec zpracovala nabídku na instalaci měřičů rychlosti na příjezdech do obce včetně
doprovodných opticko psychologických prvků (nástřik příčných pruhů na začátku obce, vyznačení krajnic…).
❖ Obec Hlavenec postaví novou mateřskou školku s kapacitou pro 25 dětí. V rámci dobré spolupráce s vedením obce
jsme dohodnuti, že školku budou moci využívat také děti ze Sudova Hlavna.
❖ Pokud máte zájem o přihlášení do obecního systému pro zasílání SMS zpráv, zašlete své číslo mobilního telefonu
na č. 724 107 079. Rádi vás zaregistrujeme.
❖ Smrky před domem Hálových v dolní části návsi, které byly na jaře napadeny sviluškou smrkovou a nepomohl ani
postřik, budou pokáceny, aby se předešlo riziku pádu. Na jejich místo se vysadí listnaté stromy a trvalkový záhon.
❖ Mobilní hernička pro děti do 4 let, kterou provozuje brandýské rodinné centrum Matýsek, je otevřena vždy jednou
za 14 dnů v pondělí od 9 do 12 hodin. Děti společně s rodiči mají v hasičské zbrojnici připravený program plný her
a zábavy. Návštěvu herničky není potřeba objednávat předem, všichni jsou vítáni. Příští setkání bude 10. října.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce – zvolení zastupitelé
Kandidát

Počet hlasů

Kandidátní listina

Pořadové číslo na
kandidátní listině
Houdková Lenka Mgr.
189
Za Sudovo Hlavno
1
Kučerová Jana
170
Za Sudovo Hlavno
3
Mikšovský Lukáš
166
Za Sudovo Hlavno
2
Zalabák Josef
129
Za Sudovo Hlavno
4
Pavlík Matěj Bc.
124
Naše Hlavno 1
3
Horálková Lenka MUDr.
120
Naše Hlavno 1
2
Tischler Lubomír Ing.
74
Naše Hlavno 2
6
Výsledky voleb do zastupitelstva obce – náhradníci za jednotlivé volební strany
Náhradník

Počet hlasů

Kandidátní listina

Lankašová Irena
Šmídová Kateřina Mgr.
Sůra Pavel
Zima Miroslav
Kučera Václav

123
125
124
31
31

Za Sudovo Hlavno
Za Sudovo Hlavno
Za Sudovo Hlavno
Za Sudovo Hlavno
Za Sudovo Hlavno

Křížová Andrea
Tischlerová Alžběta Bc.
Langová Romana
Stránský Petr
Adámková Jana

79
66
50
38
48

Naše Hlavno 1
Naše Hlavno 1
Naše Hlavno 1
Naše Hlavno 1
Naše Hlavno 1

1
4
5
6
7

Martinec Vlastimil
Horálek Vojtěch Mgr.
Slezák Michal Ing.
Greplová Eva
Pokorný Karel

66
64
37
15
51

Naše Hlavno 2
Naše Hlavno 2
Naše Hlavno 2
Naše Hlavno 2
Naše Hlavno 2

1
5
2
3
4

Pořadové číslo na
kandidátní listině
5
6
7
8
9

DRAKIÁDA
neděle 23. října od 15 hodin na rozcestí u dubu nad skálou

Lampionový průvod
soutěž o nejhezčí dýňové strašidlo
a největší vypěstovanou hlavnovskou dýni
Obec Sudovo Hlavno zve všechny děti, rodiče a prarodiče v neděli 30. října v 17 hodin na podzimní průvod
vesnicí, při kterém se budou vybírat nejhezčí dýňová strašidla a největší dýně.
Sraz účastníků je na kraji Kožešnické ulice (první ulice ve směru od Kostelního Hlavna), lampiony pro děti budou
k dispozici na místě, nebo si můžete přinést vlastní.
Soutěžící prosíme, aby dýňová strašidla a dýně vystavili na viditelné místo před dům.

