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Platby místních poplatků v roce 2011
Místní poplatek za odpad: 500 Kč občan, 300 Kč dítě do deseti let včetně, 500 Kč za chalupu
Místní poplatek za psa: 50 Kč ročně za kaţdého psa
Místní poplatek za parkování nákladního vozidla na veřejném prostranství: 1.000 Kč ročně
Splatnost poplatků je nejpozději do 31. března 2011. Od dubna nebudou vyváţeny popelnice bez platné
známky pro rok 2011.

Kam za kulturou
 Ochotnický soubor Hlavnováček bude hrát pohádku O princezně ze mlejna aneb Hrátky
s Oldřichem 18. března v Nehvizdech a o týden později 26. března v Hlavenci. Začátek
představení je v 18 hodin.
 Místní zahrádkáři pořádají 26. února svůj ples s bohatou květinovou tombolou.
 V úterý 8. března se koná masopustní zábava – masky jsou vítány, opět se bude soutěţit o tu
nejlepší.
 V neděli 10. dubna pořádá obec zájezd do Divadla Bez zábradlí na představení Blbec k večeři, ve
kterém hrají Václav Vydra, Veronika Freimanová, Jana Boušková, Jana Švandová, Rudolf
Hrušínský, Josef Carda, Zdeněk Ţák, reţie J. Menzel. Cena vstupenky: 450 Kč (7. řada), 390 Kč
(10. a 11. řada). Vstupenky si lze rezervovat na obecním úřadě. Doprava je zajištěna autobusem,
který hradí obec. Začátek představení je v 16 hodin, odjezd z návsi ve 14 hodin.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamţikem, ke
kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Formuláře do domácností doručí
pracovníci České pošty.
Novinky sčítání lidu 2011
Formuláře pruţně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově
tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou ţádné otázky na
vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení
domácnosti je pro statistiku důleţitá pouze otázka, zda má rodina moţnost vyuţívat osobní
počítač a připojení k internetu.
Nově bude moţné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo
datovou schránkou. Tento způsob předávání informací patří nyní mezi nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
V době sčítání bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou
připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily uţ
ve středověku, kdy slouţily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze
část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je povaţován soupis majetku
litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny kníţete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie
o kaţdoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii
zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala zvyšovat od roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání
lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce
1940 kvůli 2. světové válce.

DĚTSKÝ KARNEVAL
sobota 2. dubna 2011 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

