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Místní poplatky v roce 2015
Přehled poplatků:
Místní poplatek za odpad: 550 Kč občan, 350 Kč dítě do deseti let věku včetně, 600 Kč chalupa.
Místní poplatek za psa: 50 Kč za každého psa.
Místní poplatek za parkování nákladního vozidla na veřejném prostranství: 1.000 Kč ročně.
Splatnost poplatků: nejpozději do 31. března. Od 1. dubna nebudou vyváženy popelnice bez platné
známky na rok 2015.

Aktuálně z obce
 Obec Sudovo Hlavno nabízí k pronájmu Hostinec Na Plovárně. Podrobné podmínky jsou k dispozici
na obecním úřadě.
 Prostřednictvím svazku obcí Cecemínsko získala obec dotaci na pořízení kompostérů pro občany.
V průběhu měsíce března budou kompostéry k vyzvednutí na OÚ oproti podpisu smlouvy o zapůjčení
(o přesném termínu předání budou občané informováni dopisem). Kdo si v loňském roce o kompostér
nepožádal, může tak učinit nyní – několik nádob bylo objednáno navíc.
 Před areálem bývalého JZD na návsi bylo zřízeno další místo k odkládání tříděného odpadu Kromě
kontejnerů na plasty, sklo, papír je zde umístěn také kontejner na kovy (plechovky, plech apod.).

Pozvánky
V neděli 15. února se koná výroční
valná hromada spolku. Tradiční
zahrádkářský
ples
s bohatou
květinovou tombolou se uskuteční
v sobotu 7. března. Hrát bude
skupina Karyna Band.
Výroční
členská
schůze
Mysliveckého sdružení Sudovo
Hlavno se koná v sobotu 28.
února od 17 hodin na sále
hostince U Sedláčků.

Výroční členská schůze TJ ZD Kostelní Hlavno
proběhne v sobotu 21. února na sále u hřiště
v Kostelním Hlavně. Ples se bude konat v sobotu
14. března tamtéž.

Hlavnovští ochotníci sehrají v únoru 2 reprízy
představení Slunce, seno a pár facek: 6. 2.
v Mečeříži a 20. 2. v Sojovicích. Začátek divadla
je vždy v 18 hodin.

Ples svazku obcí Cecemínsko se bude v letošním roce konat v Kostelním Hlavně v pátek 27. března na
sále u hřiště. Lístky na ples si lze zamluvit na OÚ Sudovo Hlavno. Cena vstupenky činí 200 Kč včetně
občerstvení.

KONEC MASOPUSTU
sobota 7. února od 20 hodin
Hostinec U Sedláčků
hraje skupina Pohoda Team, pořádá SDH Sudovo Hlavno

Příchod masek do 21h., hlasování 21.00 – 21.30h.,
vyhodnocení masek ve 22h.

DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 21. března od 14 hodin
Hostinec U Sedláčků
hraje DJ Marcel
pořádá OÚ Sudovo Hlavno
ve spolupráci s myslivci, hasiči a zahrádkáři

