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Místní poplatky v roce 2020
Místní poplatek za odpad: 600 Kč občan, 400 Kč dítě do deseti let věku včetně, 700 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 2020. Poplatky se hradí v hotovosti na Obecním úřadě Sudovo Hlavno.

Aktuálně z obce a okolí
❖ Pošta v Kostelním Hlavně bude ve čtvtek 23. ledna otevřena od 8 do 11 hodin.
❖ Obec získala dar ve výši 80.000 Kč z Hasičského fondu Nadace AGRFOFERT na opravu hasičského
zásahového vozidla LIAZ.
❖ Na okraj sadu lze i v letošním roce vozit bioodpad. Prosíme o dodržování odděleného ukládání trávy,
listí, plevele (vlevo) a větví do průměru 6 cm (vpravo). Připomínáme, že hnůj, prkna, kmeny stromů
ani pařezy do bioodpadu nepatří!
❖ Ve čtvrtek 23. ledna od 17 hodin pořádá obec Lhota se spolupráci s Oblastním muzeem Praha – východ,
Brandýs n. L. - Stará Boleslav v rámci „Muzea na kolečkách“ na sále hostince Na Malém plácku ve
Lhotě přednášku STARÉ CESTY NAŠEHO REGIONU – Lhota a okolí. Pánové Martin Hůrka,
historik Oblastního muzea Praha-východ a Jaroslav Jaroš, kronikář obce Čečelice budou vyprávět, jak
a kudy se naši předci dostávali do sousedních vesnic.

Pozvánky
V neděli 23. února od 15 hodin se koná valná hromada zahrádkářského spolku na sále
hostince U Jelena v Hlavenci. Doprava na akci bude zajištěna autobusem, odjezd z návsi ve
14.30 hodin. Tradiční zahrádkářský ples se uskuteční v sobotu 7. března na sále obecního
hostince v Kostelním Hlavně.
Sbor dobrovolných hasičů Sudovo Hlavno Vás zve na valnou hromadu, která se koná v
sobotu 25. ledna od 18 hodin na sále obecního hostince v Kostelním Hlavně. Doprava
bude zajištěna hasičskou dodávkou z návsi v 17.30 hodin.

Hlavnovští ochotníci odehrají reprízu představení Tajemství staré bambitky v pátek 7.
února od 19 hodin v Sojovicích (kulturní dům) a v sobotu 8. února od 18 hodin v Mečeříži
(hostinec na návsi).
Členská schůze Mysliveckého spolku Sudovo Hlavno se koná v sobotu 28. března na sále
obecního hostince v Kostelním Hlavně.

