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Aktuálně z obce
❖ Hlavnovští hasiči budou mít k dispozici nový dopravní automobil, který využijí pro přepravu jednotky na
místo zásahu a pro evakuaci osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Na jeho pořízení se podařilo
získat dotaci ve výši 450 tis. Kč od Ministerstva vnitra ČR, dalších 300 tis. Kč přispěje Středočeský kraj z hasičského
fondu. Spoluúčast obce bude činit cca 250 tis. Kč.
❖ Kontejner na použité oblečení, umístěný na návsi před bývalým areálem JZD, byl odstraněn. Spolupráce
s provozovatelem nebyla ideální, dlouhodobě docházelo k prodlevě při vývozu přeplněného kontejneru. Dalším
problémem byly pravidelné návštěvy neznámých lidí, kteří vždy vypáčili spodní část kontejneru a některé věci si
odnesli. Použité oblečení bude sbíráno jednou za čtvrt roku v rámci mobilního svozu prostřednictvím neziskové
organizace Diakonie Broumov. Termín svozu bude oznámen předem.
❖ Křížek divadelních ochotníků ve spodní části návsi, poničený při dopravní nehodě v noci 1. ledna, mají v rukou
restaurátoři, kteří mu vrátí původní podobu a krásu. Viník dopravní nehody se obci i občanům omluvil za způsobené
škody a uhradí náklady spojené s opravou všech poničených věcí, které byly vyčísleny na částku 149 tis. Kč.
Současně se zrestaurováním křížku dojde také k obnově přilehlého parku, kde budou místo přestárlých tůjí a smrků
vysazeny listnaté stromy a založen trvalkový záhon podle návrhu Andrey Vrtiškové z Hlavence.
❖ Bylo opakovaně požádáno o dotaci na stavbu nového chodníku na konci obce směrem na Konětopy a stejně tak o
dotační podporu na opravu asfaltového povrchu na návsi a v úzké uličce mezi domy, která vede k novostavbám na
stráni. Alespoň provizorní oprava těchto míst byla naplánována na říjen loňského roku. Sjednaný zhotovitel však
práce nebyl schopný provést z důvodu vytíženosti. Oprava bude provedena na jaře.
❖ V březnu se začne zpracovávat projektová dokumentace na rekonstrukci stávajících chodníků v obci a mezi Hlavny.
Tam, kde je prostor, dojde k rozšíření plochy chodníku. Podél velkého kalu, v místě lipového stromořadí, se chodník
přesune na druhou stranu silnice. Na realizaci se budeme snažit získat dotační prostředky, předpokládané náklady
jsou odhadnuty na min. 6 milionů Kč.
❖ Ke dni 28. 2. bude společnost Stavokomplet fakturovat stočné za uplynulých 6 měsíců. Faktury jsou zasílány poštou,
nebo na e-mail. Připomínáme, že vlastník domu má povinnost ohlásit provozovateli změnu v počtu osob uvedených
ve smlouvě pro správnou fakturaci výše stočného. K nahlášení změn lze využít tel. č. 326 906 087, linka 43, e-mail:
zakaznicke@stavokomplet.cz. V případě poruchy čerpadla tlakové kanalizace volejte tel. č. 724 311 153. Cena
stočného pro rok 2022 je stanovena ve výši 57,18 Kč/m3. Cena vodného pro rok 2022 zůstává stejná jako v loňském
roce, tj. 55 Kč/m3.
❖ Na sběrné místo tříděného odpadu u konětopské silnice přibyl kontejner na kovy.
❖ Středočeský kraj zavedl nové dopravní standardy v oblasti zajištění dopravní obslužnosti na území kraje a s tím
související spravedlivé přerozdělení úhrady ztráty mezi jednotlivé obce a města. Obcím byly zaslány nové smlouvy
na spolufinancování provozu autobusových linek. Pro Hlavno se při zachování stávajícího rozsahu všech
autobusových spojů snižuje výše předpokládaného doplatku za autobusy z původních 136 tis. Kč na 46 tis. Kč ročně.
❖ Sice máme za sebou teprve polovinu února, ale sluníčko nám v posledních pár dnech připomíná, že jaro tu bude už
brzy. Některé nedočkavé z nás vylákaly slunečné dny na zahradu, alespoň na chvíli zahradničit. Připomínáme proto
již teď, že bioodpad je potřeba na okraji sadu odkládat odděleně. Hnůj, prkna, kmeny stromů ani pařezy do
bioodpadu nepatří!
❖ S ohledem na vážný incident na konci minulého roku, kdy došlo na území obce k napadení dítěte, budou na návsi
nainstalovány kamery mapující pohyb na veřejném prostranství a průjezd vozidel obcí. V případě potřeby může
záznam pomoci policii při vyšetřování. Přejme si, aby to nikdy nebylo nutné.

Pečovatelská služba
Již osmým rokem má obec podepsanou smlouvou s Pečovatelskou službou města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Pečovatelskou službu mohou využít občané obce, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a nemohou ji vlastními
silami vyřešit. Poskytují ji pracovníci s odborným vzděláním v sociální oblasti. Služba je poskytována za úhradu s tím,
že uživatel tuto službu obvykle hradí z příspěvku na péči. Obec doplácí náklady na cestovné, pracovní a ochranné
prostředky. Bližší informace k možnosti využívat pečovatelskou službu poskytne paní Jarská, tel. č. 606 708 213.
Služba nabízí pomoc při:
• péči o vlastní osobu – podání jídla, pití, převlečení, přesun a podpora při pohybu, doprovod k lékaři, na úřady
• péči o domácnost – úklid domácnosti, nákup, pochůzka (úřad, lékař), praní a žehlení prádla
• osobní hygieně – pomoc při osobní hygieně, výměna inkontinenčních pomůcek, péče o vlasy a nehty
• zajištění stravy – dovoz, donáška stravy, příprava stravy

Místní poplatky v roce 2022
❖ Místní poplatek za odpad: 750 Kč dospělá osoba, 500 Kč dítě do 5 let, 750 Kč chalupa
❖ Místní poplatek za psa: 50 Kč za každého psa
❖ Místní poplatek za parkování nákladního vozidla na veřejném prostranství: 1000 Kč ročně
Poplatky lze uhradit bezhotovostně na účet obce č. 34928181/0100, variabilní symbol: číslo popisné, nebo v hotovosti
na obecním úřadě. Známku na popelnici si po bezhotovostní úhradě poplatků vyzvedněte na OÚ. Pokud si nebudete jisti
s celkovou výší poplatků za domácnost, zavolejte na tel. č. 724 107 079. Částku pomůžeme vypočítat a údaje o výši
platby zašleme prostřednictvím SMS. Splatnost poplatků je nejpozději do 31. března. Od 1. dubna nebudou vyváženy
popelnice bez platné známky na rok 2022.
K navýšení poplatku za odpad dochází po třech letech. Svozová společnost zvedla pro letošní rok ceny za odvoz
popelnic, tříděného, velkoobjemového i nebezpečného odpadu. Výdaje mají činit až 760 tis. Kč, příjmy z poplatků od
občanů včetně příjmů od spol. Ekokom za množství vytříděného odpadu budou 460 tis. Kč. Do zvýšených cen se také
promítají povinnosti dle nového zákona o odpadech, který stanoví množství odpadu na občana, které je fakturováno s
nižší cenou za skládkování. Každý rok se snižuje množství odpadu, které může končit v popelnici za základní cenu
skládkování tj. 500 Kč/t a zvyšuje se cena za skládkování odpadu, který je nad povolenou hmotnost. Smyslem přijatého
zákona je, aby se co nejvíce odpadu vytřídilo a v popelnicíc h toho končilo co nejméně. Loni jsme limit 200 kg na
obyvatele překročili v srpnu. Vše nad bylo skládkováno za 800 Kč/t. Letos může v popelnici skončit jen 190 kg na
obyvatele za sníženou cenu 500 Kč/t, další odpad bude skládkován za 900 Kč/t. Je proto potřeba co nejvíce třídit. Úplně
ideální by bylo, produkovat odpadu co nejméně, protože i když třídění je správným krokem, tak vzhledem k nižšímu
odbytu tříděného odpadu k recyklaci, nárůstu výdajů na mzdy, pohonné hmoty atd., se zvyšuje nejen cena za odvoz
popelnic, ale i tříděného odpadu. Zákony změnit neumíme, ale můžeme společně změnit přístup – předcházet vzniků
odpadů, více a lépe třídit, sešlapávat plasty a krabice, aby se do kontejnerů vešlo více odpadu, kompostovat bioodpad.

Sbírka použitého oblečení
Obec ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá sbírku použitého oblečení. Věci zabalené v taškách, krabicích lze přinést
do hasičské zbrojnice v pondělí 28. února od 8 do 12 h., ve středu 2. března od 8 do 12 h., odpoledne od 17 do 18 h.
Co můžete darovat: veškeré oděvy (dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy), obuv (nepoškozenou),
kabelky, batohy (pouze nepoškozené a s funkčním zipem), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky (čisté i mírně
poškozené), přikrývky, polštáře a deky (pouze péřové), záclony, závěsy (nepoškozené), látky (minimálně 1 m2)
Co nelze přijmout: znečištěný a vlhký textil (nelze poskytnout potřebným), jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky,
porcelán (transportem se znehodnotí), matrace, koberce (z hygienických důvodů)

Pozvánka

Pamětnické čtvrtky
Milé babičky, milí dědečkové, dámy a pánové, kteří si pamatujete,
když se ještě do školy chodilo pěšky nebo jezdilo na kole…
Každý první čvrtek v měsíci je pro vás v hasičské zbrojnici připraveno posezení u kávičky a čaje, kdy si
můžete popovídat se svými sousedy, prohlédnout si obecní a spolkové kroniky a strávit příjemné odpoledne.
První sousedské setkání se koná ve čtvrtek 3. 3. od 14 hodin.
Těšíme se na vás.

