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Aktuálně z obce
 V sobotu 25. dubna budou členové TJ Kostelní Hlavno sbírat v naší obci kovový šrot. Železo
připravte v 9 hodin na chodník před dům k odvozu.
 V pátek 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.
 Hlavnovské máje: zveme místní muže na pomoc s kácením smrku (čtvrtek 14. května, sraz v 16.30 h.
za hospodou), ženy a dívky na pomoc se zdobením smrku a břízek (pátek 15. května v 16 h. na
návsi). A všichni se můžete přijít podívat na stavění smrku (pátek 15. května v 17 h. na návsi).
 Dovolujeme si upozornit občany, že do bioodpadu, který lze odkládat na určené místo v sadu, nepatří
kameny, plastové předměty ani stavební suť!

Jarní svoz nebezpečných odpadů
Svoz nebezpečných odpadů a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 9. května. Odpad je nutno
přivézt na náves k pomníku v době od 8.30 do 10.00 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.

Program Nová zelená úsporám pro rok 2015
Od 1. 4. 2015 spustilo MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy.
Žádosti začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. 5. 2015. Letos bude na
energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů určeno pro majitele rodinných domů
na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze.
Program prošel několika změnami s cílem usnadnit podmínky programu a rozšířit okruh žadatelů o
dotaci. Nově lze získat příspěvek i na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření, s podmínkou snížení
spotřeby energie min. o 20 %. Takové snížení představuje např. výměna oken a dveří a dílčí zateplení.
Maximálně 3 týdny bude trvat schválení žádosti, 3 týdny bude mít Fond na kontrolu dokumentace a
výpočet výše dotace a 3 týdny na vyplacení dotace. Další změnou je zjednodušení výpočtu výše dotace
prostřednictvím zavedení takzvaných paušálů na metr čtvereční. V případě zateplení a výměny oken a
dveří se paušálem rozumí jednotková dotace, která je poskytována na jeden metr čtvereční realizovaného
opatření. Výše jednotkové dotace se liší dle typu upravované nebo měněné konstrukce. Jiná je pro okna,
jiná pro fasádu a podobně. Oproti minulým výzvám je méně povinných dokumentů při podání žádosti,
některé budou vyžadovány až v okamžiku doložení realizace opatření, tedy až na konci celého procesu.
Příjem žádostí skončí 31. 10. 2015, pokud nebudou vymezené prostředky vyčerpány dříve.
Další výzvy k předkládání žádostí v rámci podprogramu rodinné domy budou pokračovat každý rok až do
roku 2021. Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a firem, ale je potřeba dodržet
požadavky na technické parametry. Výše dotace u rodinných domů až 50%, u bytových domů až 20% z
výdajů, tzn. až stovky tisíc korun u RD a až milionové částky u BD, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u
BD 10 mil. Kč. (Zdroj: www.mzp.cz)

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 2. května na Písečáku Myslivecké sdružení
Sudovo Hlavno. Začátek v 6.30 hodin, cena povolenky 100 Kč, občerstvení zajištěno.

HLAVNOVSKÉ MÁJE
se konají v sobotu 16. května - průvod s koňským spřežením, juchači, družinou
vladyky Sudy a dětmi vyjde ve 13.30 hodin od obecního úřadu

SDH Sudovo Hlavno pořádá v sobotu 23. května na hřišti

18. ročník Memoriálu Jana Hlaváčka

Zahájení v 11 hodin, občerstvení pro návštěvníky i soutěžící zajištěno

