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Aktuálně z obce
❖ Máme velkou radost, že žádost o dotaci na opravu místních komunikací na návsi a v úzké uličce k domům

na stráni prošla na ministerstvu pro místní rozvoj úspěšně hodnocením a Sudovo Hlavno získalo na
realizaci projektu 3,9 mil. Kč. Nyní připravujeme výběrové řízení na stavební firmu, která práce provede.
❖ A ještě krátce k silnicím – tentokrát krajským. V první polovině června byla dokončena oprava silnice

II/331 ze Staré Boleslavi směr Lhota a naší obcí konečně přestaly jezdit kolony automobilů. Silnice
v majetku Středočeského kraje dostaly zabrat především od těžkých nákladních vozidel. Podali jsme proto
žádost na Krajskou správu a údržbu silnic, aby byly poničené silnice opraveny a to vyfrézováním horních
vrstev asfaltu a položením nového povrchu. Obvykle prováděný zástřik poškozených míst asfaltovou drtí
je řešení dočasné a silnice si zaslouží komplexnější péči. Je to již více než 25 let, kdy Středočeský kraj
silnice u nás opravoval ve větším rozsahu.
❖ Pro zajištění vyšší bezpečnosti chodců a cyklistů bychom chtěli na příjezdech do obce nainstalovat měřiče

rychlosti se záznamovým zařízením, které přispívají k větší disciplinovanosti řidičů. Hledáme vhodný typ
přístroje, poradit jsme se byli také v Konětopech, kde už rok měřiče používají.
❖ V průběhu července budou na návsi nainstalovány kamery zachycující pohyb na veřejném prostranství

a průjezd vozidel obcí. K tomuto kroku jsme se rozhodli po loňském incidentu, kdy došlo k napadení dítěte
při cestě do školy. V případě potřeby může kamerový záznam pomoci policii při vyšetřování.
❖ Projektová dokumentace na rekonstrukci stávajících chodníků v obci a mezi Hlavny je zpracována a nyní

probíhá proces získání stavebního povolení. Na podzim bude Státním fondem dopravní infrastruktury
vypsána dotační výzva, kam chceme podat žádost o přidělení dotačních prostředků. Děkujeme občanům,
na jejichž pozemky část chodníků na některých místech v obci a mezi Hlavny zasahuje, že nám všichni
dali souhlas chodníky rozšířit.
❖ Dokumentace na odbahnění velkého kalu, který slouží jako požární nádrž, je dokončena. Po vydání

stavebního povolení bude podána žádost o dotaci u ministerstva zemědělství, které revitalizace nádrží
podporuje. Součástí projektu je rovněž vybudování dřevěného mola u hospůdky Na Plovárně, doplnění
zeleně a laviček. Tak držme projektu palce, ať je při hodnocení úspěšný a podaří se na něj získat dotaci.
❖ Do konce června bude dokončena oprava budovy obecního úřadu, knihovny a kadeřnictví. Přesun

z hasičské zbrojnice proběhně v první polovině července. Od 13. 7. zde začne fungovat kancelář OÚ a
knihovna, kadeřnictví bude otevřeno od 21. 7. Ještěže hasičárnu máme (i když v zimě bylo v klubovně v
přízemí trochu chladno) a měli jsme po dobu rekonstrukce kde fungovat. Podkroví hasičské zbrojnice má
také své pravidelné návštěvníky. Kromě hlavního účelu – zázemí pro výjezdovou jednotku – se zde
scházejí na svých jednáních spolky hasičů, myslivců a zahrádkářů. První květnový den jsme tu přivítali
sedm nových občánků a každý měsíc se zde setkávají hlavnovští pamětníci, aby si zavzpomínali na časy
svého mládí a popovídali si, co je nového ve Hlavně i ve světě.

❖ Zrekonstruované prostory v podkroví hasičské zbrojnice aspoň maličko nahrazují chybějící společenský

sál. Po uzavření hostince U Sedláčků před třemi lety tento prostor Hlavnu chybí. A teď o to víc, když už
se zase můžeme scházet. V uplynulých dvou letech, kdy nám vládl covid a po většinu doby nemohl nikdo
nikam, se snad vracíme do normálních časů (i když ve světle probíhajícího válečného konfliktu na východě
Evropy je přídavné jméno normální relativním pojmem). Už v době covidové jsme řešili, jak naší vesnici
zajistit místo pro konání plesů a dalších akcí, které se odjakživa ve Hlavně konaly a byly mezi lidmi
oblíbené. Oslovili jsme proto rodinu Sedláčkových s nabídkou na odkoupení budovy bývalého hostince.
Rodina si však chtěla dům po předcích ponechat ve svém vlastnictví. Dále jsme oslovili majitele proluky
za pomníkem padlých s nabídkou k jednání o prodeji této plochy, protože nejvhodnější místo pro setkávání
lidí je uprostřed obce. I v tomto případě nám majitelé odpověděli, že o prodeji neuvažují. Další volný
pozemek se nacházel na levém okraji obce ve směru na Konětopy. Majitel pan Famfule pozemek asi 10
let nabízel k prodeji. Cena za 24 000 m2 byla však velmi vysoká, až 12,5 mil Kč. Oslovili jsme jej s naší
myšlenkou zajistit Hlavnu a jejím obyvatelům plochu pro další rozvoj obce s tím, že potřebujeme sál na
konání společenských akcí, uvažujeme také o budově školky, o bydlení pro seniory a do budoucna musíme
myslet i na místo pro obchod s potravinami, kdyby se stávající prodejnu rozhodli majitelé uzavřít. Část
plochy by se ponechala pro rodinné bydlení a své místo by tu našlo i dětské hřiště. Majiteli pozemku se
naše plány líbily, je místním rodákem, a i když žije dlouhá léta v Praze, k naší obci má stále kladný vztah.
Po několikaměsíčním jednání jsme se dohodli na prodeji pozemku za částku 7,8 mil. Kč, tj. 320 Kč za
1 m2. Pozemek je v územním plánu určen k zastavění, komerční cena se v této lokalitě pohybuje kolem
5 000 Kč za 1 m2. Prodej se uskutečnil loni a obec si na koupi pozemku vzala úvěr 5 mil. Kč za tehdy
velmi výhodných podmínek s úrokovou sazbou 1,42 %. Jsme rádi, že Hlavno získalo do svého majetku
významnou rozvojovou plochu. Již téměř dva roky totiž řešíme společně s ostatními obcemi nedostatečnou
kapacitu na druhém stupni základních škol v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Povinnost přijímat
děti do tamějších škol v rámci spádovosti již město dávno nemá. Stejně jako okolní vesnice máme
uzavřenou smlouvu, na základě které platíme městu příspěvky za dojíždějící žáky z naší obce, ale zajistit
kapacitu pro všechny naše děti Brandýs nemusí. Loni vedení města narhlo obcím možnost založení svazku
za účelem společné výstavby velké školy s kapacitou 1100 – 1500 žáků ve Staré Boleslavi. Na
následujících jednáních se hovořilo o variantě dvou menších škol – ve Staré Boleslavi a v Brandýse nad
Labem. Další konkrétnější podklady jsme od té doby neobdrželi. Proto společně se sedmi okolními obcemi
souběžně zvažujeme rovněž možnost výstavby vlastní svazkové školy. Bylo zadáno zpracování
architektonické studie na úmístění školy na pozemku vedle fotbalového hřiště v Kostelním Hlavně. Další
možné místo, kde by škola mohla vzniknout, je ve Dřísech, v Hlavenci, nebo právě na části pozemku,
který jsme získali. Řešením by mohlo být i zřízení školního autobusu, který by děti vozil do jiné školy
v okolí (Benátky, Lysá, Čelákovice), ale kapacity jsou i tam vyčerpané. Letos nám odchází na 2. stupeň
dvě děti, příští rok jich má být sedm. Vybrat to nejvhodnější řešení, kterým směrem se vydat a obce to
byly schopny ufinancovat, není vůbec snadné, ale je důležité rozhodnutí neodkládat.
❖ Letos poprvé se podařilo uspořádat příměstský tábor pro hlavnovské děti. Po dohodě se sousední obcí

budou mít děti z obou vesnic společný tábor se zázemím v Komunitním centru v Kostelním Hlavně.
Prvních 14 dní v srpnu si děti užijí pohádkovou atmosféru s kouzelníkem Harrym Potterem, vyzkouší si
nejrůznější sportovní aktivity a zažijí spoustu zábavy. Kolegům z Kostelního Hlavna děkujeme za
vstřícnost k realizaci společného tábora.
❖ Vždy do konce června je zastupitelstvem obce schvalován závěrečný účet za předchozí rok. Nezbytnou

součástí závěrečného účtu je zajištění kontroly hospodaření obce, tzv. auditu. O provedení kontroly obec
žádá každoročně Krajský úřad Středočeského kraje. Úředníci provedli kontrolu v únoru letošního roku.
Nebyla shledána žádná pochybení a nedostatky. Celá zpráva je společně s návrhem závěrečného účtu
uveřejněna na úřední desce a na webových stránkách. Zůstatek na bankovních účtech obce činí k 31. 12.
2021 celkem 11 mil. Kč, dále obec disponuje majetkem v hodnotě 70 mil. Kč. Stavbu kanalizace v hodnotě
42 mil. Kč obec předala do provozování dobrovolnému svazku obcí Cecemínsko, pro který zajišťuje
provoz čistírny odpadních vod a celé kanalizační sítě firma Stavokomplet spol. s r. o. Vlastníkem
kanalizace ale obec samozřejmě zůstala. Naspořené finanční prostředky bude možné použít jako
spoluúčast při realizaci akcí podpořených dotacemi a také například na investice do projektů, které
vzniknou na rozvojové ploše.

