HLAVNOVSKÝ ZPRAVODAJ
leden 2019
vydává Obec Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno 15, 294 76 Kostelní Hlavno, IČ: 00509213,
e-mail: ou@sudovohlavno.cz, připravila Mgr. Lenka Houdková, reg. MK ČR E 17978

Místní poplatky v roce 2019
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 2019. Poplatky se hradí v hotovosti na Obecním úřadě Sudovo Hlavno.

Parkování na místních komunikacích
Žádáme majitele automobilů, aby využívali k parkování garáže a dvory svých nemovitostí, nikoli místní
komunikace, kde zaparkovaná vozidla brání plynulému průjezdu techniky. Na začátku ledna nemohl
popelářský vůz projet několika ulicemi, protože zde na obou stranách byla zaparkovaná auta. Na zasněžené
komunikaci se nákladnímu autu těžko vyhýbá zaparkovaným vozidlům bez rizika jejich poškození.

Pozvánky
V neděli 3. března od 15 hodin se
koná výroční valná hromada
zahrádkářského spolku. Tradiční
zahrádkářský ples se uskuteční
v sobotu 23. března.

V sobotu 19. ledna od 18 hodin
se koná členská schůze SDH
Sudovo Hlavno na sále
hostince U Sedláčků. O týden
později v sobotu 26. ledna se
tamtéž koná hasičský ples.

Hlavnovští ochotníci odehrají dvě
reprízy představení Šíleně smutná
princezna: 25. ledna od 19 hodin v
Sojovicích (kulturní dům) a 1.
února od 19 hodin v Mečeříži
(hostinec na návsi).

Výroční
členská
schůze
mysliveckého spolku se koná
v sobotu 30. března na sále
hostince U Sedláčků.

V sobotu 9. března 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 proběhne ve 22 hodin.
V posledních letech masek ubylo a také
návštěvnost bývá nižší. Hasičský spolek proto
zvažuje, zda má smysl zábavu dál pořádat. Zkuste
si tedy udělat čas a přijít se pobavit, ať už
v masce, nebo bez ní. Hlavnovské masopusty
byly odjakživa vyhlášené a byla by škoda, kdyby
tato tradiční akce zanikla.

DĚTSKÝ
KARNEVAL
sobota 16. března 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

