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Místní poplatky v roce 2014
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 2014.

Černá skládka
Dne 23. ledna dopoledne vysypal někdo nad skálou komunální odpad, který sem byl přivezen
traktorem červené barvy. Případ byl ohlášen Policii ČR. Mezi odpadky je mimo jiné plastová
židle, několik pneumatik, plachta ze zahradního altánu, láhev od piva, krabice od džusu, zbytek
koberce, bedna na nářadí, plastový barel, kbelíky od malířské barvy. Smutné je, že kdyby si dal
dotyčný trochu práce, mohl odpadky bez problémů vyhodit do popelnice, do kontejnerů na
tříděný odpad nebo v rámci svozu nebezpečných odpadů, který probíhá dvakrát do roka. Zřejmě
bylo pro něj ale jednodušší naložit vše na traktor a vysypat do přírody, odkud to bude muset
někdo jiný uklidit. Pokud se v majiteli odpadků pohne svědomí a dojede si pro svůj binec, stáhne
obec obvinění.
Aktuálně z obce
 Pracovníci Finančního úřadu pro Středočeský kraj, územní pracoviště Stará Boleslav uskuteční
návštěvu Obce Kostelní Hlavno dne 10. 3. 2014 v době od 16.00 – 19.00 hod. Na místě bude
možné učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a případné konzultace v této
oblasti.
 Hlavnovští zahrádkáři pořádají ve středu 16. dubna zájezd do divadla Fidlovačka na představení
s názvem Až naprší a uschne. V hlavních rolích se představí Eliška Balzerová a Ladislav Županič.
Začátek představení je v 19.30 hodin, odjezd autobusem ze Sudova Hlavna v 18 hodin. Cena
vstupenky činí 360 Kč. Zájemci se můžou přihlásit na obecním úřadě.

Pozvánky
V sobotu 15. března se koná tradiční zahrádkářský ples s bohatou květinovou tombolou.
Začátek je ve 20 hodin, hraje skupina Karyna Band.

Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Sudovo Hlavno koná v sobotu 8. března od
17 hodin na sále hostince U Sedláčků.

KONEC MASOPUSTU
sobota 1. března od 20 hodin
Hostinec U Sedláčků
hraje p. Vrána, pořádá SDH Sudovo Hlavno

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

DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 29. března od 14 hodin
Hostinec U Sedláčků
hraje DJ Marcel
pořádá OÚ Sudovo Hlavno
ve spolupráci s myslivci, hasiči a zahrádkáři

