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Aktuálně z obce a okolí
❖ Letošní jaro nám do obce přineslo kromě přísných covidových opatření také výrazný nárůst
automobilové dopravy. Ten souvisí s úplnou uzavírkou silnice č. II/331 ve Staré Boleslavi. Bohužel,
většina vozidel volí místo stanovené objízdné trasy přes Kostelec nad Labem cestu přes naši obec.
V dubnu jsme prováděli měření počtu projíždějících automobilů v ranních a odpoledních hodinách.
Obcí projelo 270 vozidel za hodinu. S výsledky měření jsme na svolaném jednání seznámili policisty
z Dopravního inspektorátu Mladá Boleslav a úředníky z odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav s tím, že další nárůst vozidel přinese letní sézona, kdy obcí budou projíždět návštěvníci
blízkých jezer. Na jednání bylo dohodnuto vyznačení křižovatek na návsi, doplnění dopravního zrcadla
na křižovatce s dřískou silnicí, častější přítomnost polistů na katastru obce. Dále přechodné snížení
rychlosti při příjezdu do obce ve směru od Konětop, ode Dřís, mezi Hlavny a na konětopské silnici.
Velmi nás mrzí, že i přes už tak špatnou dopravní situaci v obci, o níž úředníci vědí, vydávají bez
našeho vědomí další výjimky autodopravcům na průjezd velkých nákladních automobilů. Obec není
účastníkem těchto řízení a o výjimce se dozvídáme až tehdy, když obcí začnou projíždět další auta
s logem na návěsu. Situace není jednoduchá, automobilů obecně přibývá všude, každá rodina má dnes
doma minimálně dvě auta. Věříme, že respektováním dopravního značení řidiči tuhle přechodnou dobu
všichni ve zdraví přečkáme a za rok bude lépe.
❖ Hlavnovští hasiči hledají nové členy do zásahové jednotky. Bližší informace poskytne Miroslav Zima,
mob. č. 607 871 660.
❖ Letní kino ve Hlavně! V pátek 2. července přivítáme v obci putovní kino. Na fotbalovém hřišti se bude
promítat oblíbená česká komedie Ženy v běhu. Vstupné nebude vybíráno. Od 19 hodin bude otevřen
kiosek s občerstvením. Těšit se můžete na dobroty z grilu, míchané letní drinky, pivo atd.
Doporučujeme vzít si s sebou deku, nebo skládací křeslo, na hřišti budou připraveny pivní sety. Rádi
bychom promítáním podpořili rozjezd společenského života v obci, dali lidem možnost potkat se se
svými sousedy a popovídat si.

Čištění velkého kalu
Po loňských problémech, kdy voda ve velkém kale v letním období zapáchala v důsledku přemnožení sinic
a následně došlo k úhynu amurů, jsme se rozhodli předejít opakování této situace a oslovili jsme společnost
Photon Water Technology s. r. o., která provádí biologické čištění vodních nádrží. Pomocí tekutého činidla
dojde k procesu vysrážení ve vodě rozptýleného sedimentu a fosforu, tyto látky jsou na činidlo navázány a
postupně klesnou na dno, kde fungují jako sorbent a zamezují vzlínání usazenin. Postup se v průběhu roku
zopakuje a výsledkem je kvalitnější vodní plocha co do vzhledu i složení. Dalším krokem, který s firmou
řešíme, je příprava projektové dokumentace na revitalizaci kalu včetně odbahnění.
Při aplikaci první dávky srážecího činidla zaměstnanci firmy neodhadli správně objem vodního sloupce.
Při měření hloubky nádrže nešlo poznat, kolik je na dně usazeného bahna. Použitá dávka tak byla vyšší a
během srážení došlo k výraznému poklesu pH, což způsobilo úhyn plotic a karasů v kale. Želvám a
sumečkům americkým nízké ph neublížilo. Následující den byly uhynulé ryby vyloveny a odvezeny k
likvidaci do kafilérie. Do vody byl aplikován vápenec pro neutralizaci hodnoty pH a firma zajistí na své
náklady násadu ryb. V dnešních dnech už je vidět, jak se voda krásně pročistila, lze dohlédnout až na dno,
kde kromě usazenin leží také pár věcí, které rozhodně nejsou přírodního původu. Věříme, že v létě bude na
velký kal hezčí pohled, než tomu bylo v minulých letech.

