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Blahopřání k životnímu jubileu
Dne 18. ledna 2013 oslaví paní Božena Karbulková ze Sudova Hlavna krásné životní jubileum. V tento
den uplyne 100 let od jejího narození. Paní Karbulková pochází z rodu Šnajberkových. Po sňatku s panem
Františkem Karbulkou si v Sudově Hlavně zakoupili dům ve skále a postavili zde katr, na který jezdili
lidé ze širokého okolí. Společně se svým mužem vychovali tři děti. K významnému životnímu výročí
popřejí osobně oslavenkyni v den jejích narozenin starostka obce a zástupce ministerstva práce a
sociálních věcí. Dle dostupných pramenů je paní Karbulková prvním člověkem, který se v naší obci
dožívá tak vysokého věku. Přejeme hodně zdraví.

Volba prezidenta České republiky
První kolo přímé volby prezidenta České republiky se uskutečnilo 11. a 12. ledna. Výsledky hlasování
v naší obci si můžete prohlédnout níže. Protože v prvním kole nezískal žádný z kandidátů více než 50%
hlasů, koná se druhé kolo (25. a 26. ledna), do kterého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem
získaných hlasů – Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Hlasovací lístky obdrží voliči až ve volební
místnosti.
Kandidát
Počet platných hlasů
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
8
Ing. Jan Fischer, CSc.
61
Ing. Jana Bobošíková
4
Taťana Fischerová
3
MUDr. Přemysl Sobotka
4
Ing. Miloš Zeman
53
Prof. JUDr. Vladimír Franz
23
Jiří Dienstbier
39
Karel Schwarzenberg
50
Počet voličů: 382, počet odevzdaných hlasů: 245, volební účast: 64%

Aktuálně z obce
 POZOR ZMĚNA: stojan s týdeníkem 5 + 2 dny je přemístěn do prodejny smíšeného zboží na návsi.
Nové číslo týdeníku si lze zdarma vyzvednout vždy v pátek.
 Vždy první sobotu v měsíci od 9 do 10 hodin mají občané obce možnost odložit do kontejnerů na
velkoobjemový odpad a na železo nepotřebné věci v přiměřeném množství. Do kontejnerů nepatří
stavební suť. V budově obecního úřadu jsou umístěny boxy na baterie a drobná elektrozařízení.
 V době zimní údržby komunikací žádáme občany, aby omezili parkování na místních komunikacích.
V případě špatného průjezdu prohrnovací techniky kvůli zaparkovaným automobilům na silnicích
nebude ulice prohrnuta.
 Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno oznamuje, že se dne 24. 01. 2013 koná v budově
školy od 13:30 do 18:00 hodin zápis do 1. ročníku. S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský
průkaz.

Místní poplatky v roce 2013
Poplatek za odpad byl pro rok 2013 zvýšen o 50 Kč pro trvale hlášené občany a o 100 Kč pro chalupáře.
Důvodem zvýšení jsou vysoké náklady na odpadové hospodářství. V loňském roce bylo za odvoz odpadů
zaplaceno celkem 391 tis. Kč. Náklady na 1 poplatníka tak činily 765 Kč.
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 vyvezeny popelnice bez platné
známky na rok 2013.

Pozvánky
SDH Sudovo Hlavno pořádá
v sobotu 26. ledna 2013

BYL JEDNOU JEDEN KRÁL

HASIČSKÝ PLES

sál hostince U Sedláčků,
začátek ve 20 hodin, hudba KARYNA BAND,
tombola, vstupné 100 Kč

pohádka v podání ochotnického souboru
Hlavnováček ze Sudova Hlavna
Sojovice: pátek 1. února, 18 hod.
Hlavenec: sobota 2. února, 17 hod.
Mečeříž: pátek 8. února, 18 hod.
vstupné dobrovolné

Výroční členská schůze místní organizace Českého svazu zahrádkářů se uskuteční v neděli
24. února od 15 hodin na sále hostince U Sedláčků.

Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Sudovo Hlavno koná v sobotu 2. března od
17 hodin na sále hostince U Sedláčků.

