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Místní poplatky v roce 2018
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 2018. Poplatky se hradí v hotovosti na Obecním úřadě Sudovo Hlavno.

Výstavba vodovodu
Od podzimu probíhá v obci výstavba obecního vodovodu. V zemi je položeno 90% hlavních řadů
plánovaných v 1. etapě. Ve skále jsou postaveny 2 komory vodojemu, pokračuje stavba technického zázemí
pro obsluhu a technologické vystrojení. V rámci dokončovacích prací budou nádrže obsypány zeminou.
Stavba vodovodních přípojek zahrnutých do 1. etapy by měla začít od března - záleží na počasí. Majitele
domů bude kontaktovat stavbyvedoucí pan Suchopárek, který si dohodne přesný termín výkopových prací.
Aktuálně z obce
➢ Je připravován projekt na opravu povrchu místní komunikace v ulici za bytovkou, která je dlouhá léta
ve špatném stavu. Nyní, když budou již v zemi uloženy obě sítě (kanalizace a vodovod), lze ulici
opravit. Opravovaná ulice bude mít povrch buď asfaltový, nebo ze zámkové dlažby. Pro zajímavost
troška historie – ulice byla dříve vydlážděná čedičovou dlažbou stejně jako sousední Daliborka, ale v
roce 1968, když obcí projíděly ruské tanky, jezdily mimo jiné také touto ulicí, a dlažbu rozjezdily.
Protože tehdy chyběly peníze, nebyla udělána podkladní zhutněná vrstva, povrch se provizorně
vyspravil štěrkem a v ulici se neustále dělají výmoly. Při provedení sond bylo zjištěno, že část čedičové
dlažby je stále zahrabána pod štěrkovou vrstvou. Projekt opravy počítá s využitím této dlažby na jiném
místě v obci - V Koutě, kde by se prodloužila stávající dlážděná ulice.
➢ V uličce k parcelám byly pokáceny 2 smrky, které zasahovaly do vedení elektické energie. Zároveň
sem byla přidána lampa veřejného osvětlení.
➢ Stavba nového chodníku podél konětopské silnice (od č.p. 147 až k odbočce z hlavní silnice směrem
k novým domům za obcí) je plánována na příští rok. Nyní je připravována projektová dokumentace pro
získání stavebního povolení.

Pozvánky
V neděli 11. března od 15 hodin se
koná výroční valná hromada
zahrádkářského spolku. Tradiční
zahrádkářský ples se uskuteční
v sobotu 24. března. Hrát bude
skupina Karyna Band.

Sportovní zábava TJ ZD Kostelní
Hlavno se bude konat v sobotu 31.
března na sále u hřiště v Kostelním
Hlavně. Hraje skupina 4G.

Hlavnovští ochotníci odehrají 3 reprízy
představení Lotrando a Zubejda: 9. února od 19
hodin na Borku (restaurace u Labe), 17. února od
17 hodin v Mečeříži (hostinec na návsi) a 23.
března od 18.30 hodin v Sojovicích (kulturní
dům).

Výroční
členská
schůze
Mysliveckého spolku Sudovo
Hlavno se koná v sobotu 1. března
od 17 hodin na sále hostince
U Sedláčků.

V sobotu 10. února pořádají místní hasiči na sále hostince U Sedláčků tradiční karneval. Začátek je ve 20
hodin. Hraje kapela pana Vrány. Masky mají vstup zdarma. Příchod masek nejpozději do 21 hodin,
hlasování 21.00 – 21.30 hodin, vyhodnocení masek ve 22 hodin.

DĚTSKÝ
KARNEVAL
neděle 25. února od 14 hodin
Hostinec U Sedláčků
hraje DJ Marcel
těšit se můžete na soutěže a tombolu
pořádá obec Sudovo Hlavno
ve spolupráci s myslivci, hasiči a zahrádkáři

