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Vážení spoluobčané,
další čtyři roky práce současného zastupitelstva pro Hlavno a jeho občany se blíží ke konci. Když se
ohlédnu zpátky na uplynulé období, první, co se mi vybaví, je radost, že se po odkanalizování obce podařilo
v roce 2019 úspěšně dokončit také obecní vodovod. Tahle infrastruktura je zásadní pro rozvoj každé obce
a důležitá pro obyvatele. Kde není voda, není život.
A potom přišel únor 2020, kdy se kvůli covidu úplně všechno změnilo. Nevěděli jsme, co bude, zažívali
obavy o své blízké a strach z nového neznámého nebezpečí. Pro občany jsme sháněli látkové roušky od
švadlenek, ty papírové nebyly a respirátory tehdy znali maximálně lakýrníci. Zajistit dezinfekci bylo téměř
nemožné, ale podařilo se. Dodávku papírových roušek jsme pečlivě rozpočítávali na jednotlivé rodiny,
abychom všechny podělili. Když se nemoc dostala do obce, v myšlenkách jsme byli u našich spoluobčanů
a přáli jim uzdravení. Lidé se nemohli potkávat. Na dlouhou dobu se úplně zastavil společenský život, ne
však realizace obecních projektů.
V posledních čtyřech letech se podařilo zrekonstruovat podkroví hasičské zbrojnice, opravit místní
komunikaci naproti bytovce, komplexní rekonstrukcí prošla budova obecního úřadu. Za pomoci
brigádníků došlo k obnovení Krchovské cesty, na zvoničku bylo pořízeno vánoční osvětlení a pro hasiče
byly zakoupeny ochranné zásahové obleky a přilby, ve výrobě je dopravní automobil. Do majetku obce
jsme získali pozemek o výměře 24 tis. m2 pro další rozvoj obce. Většinu akcí jsme realizovali za pomoci
dotací, abychom pomohli obecnímu rozpočtu a měli stále vytvořenou finanční rezervu. Každoročně jsme
podporovali místní spolky, jak finančně, tak vlastní pomocí při organizačním zajištění akcí i svou účastí.
Všichni zastupitelé jsou členy některého z místních spolků a podporu spolkové činnosti považujeme na
vesnici za nesmírně důležitou.
Kromě dokončených akcí se pracovalo na nových projektech. Je hotový projekt na opravu a rozšíření
chodníků podél krajské silnice od Kostelního Hlavna až na konec obce ve směru na Konětopy. Zpracována
je rovněž dokumentace na odbahnění velkého kalu a výsadbu zeleně v jeho okolí. Řešíme umístění měřičů
rychlosti na příjezdech do obce. Jednoduše a krátce se dá říci, že obecní zastupitelstvo se vždy snažilo,
aby se lidem v naší obci žilo dobře a spokojeně.
S mými kolegy a kolegyněni v zastupitelstvu jsme se vždy snažili pracovat tak, aby naše rozhodnutí byla
prospěšná pro Hlavno a obyvatele, nezastavil nás ani virus ani vážná nemoc a zranění mých kolegyň.
Děkuji jim za to, že jsme se pokaždé byli schopni dohodnout a prosazovat společná rozhodnutí. Čtyři
volební období byl naším kolegou pan Josef Čurda, který je v zastupitelstvu od roku 1995 a v letech 1998
až 2006 zastával funkci starosty obce. Vzhledem ke svému věku se rozhodl ukončit své působení
v zastupitelstvu a nekandidovat. Životního elánu má na rozdávání a věřím, že se bude dál zajímat o vše,
co se v obci děje. Patří mu velký dík za jeho dlouholetou záslužnou práci pro Hlavno.
Vážení občané, milí sousedé, přátelé, děkuji Vám jménem celého zastupitelstva za Vaši dosavadní podporu
a přeji Hlavnu, ať je v dobrých rukou.
Lenka Houdková
starostka Sudova Hlavna

Aktuálně z obce
❖ Moc nás potěšilo, že žádost o dotaci na stavbu nového chodníku u Konětop prošla na Státním fondu
dopravní infrastruktury úspěšně hodnocením a Sudovo Hlavno získalo na realizaci projektu 1,9 mil. Kč.
Nyní je vypsáno výběrové řízení na stavební firmu, která práce provede. Nový chodník povede po pravé
straně od domu Sůrových až do zatáčky na konci obce k novým domům. Současně zde budou v obou
směrech vybudovány autobusové nástupní ostrůvky.

❖ Studie na umístění společné svazkové školy na pozemku u fotbalového hřiště v Kostelním Hlavně byla

zpracována a předložena spolku SK METEOR k vyjádření.
❖ Zakázku na opravu místních komunikací na návsi a v úzké uličce k domům na stráni získala ve výběrovém

řízení spol. Šnajdr stavby Mělník, s.r.o. Na projekt jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR ve výši 3,9 mil. Kč. Souběžně s opravou povrchů řešíme také vzhled samotné návsi, především
výměnu autobusové čekárny u malého kalu, která po 27 letech na návsi už moc parády nedělá. Druhou
čekárnu, která je přilepená u zdi domu č. 25, čeká jen oprava omítky a vymalování, protože v horizontu
několika let se bude muset přesunout blíž k silnici. Majitelé domu chtějí obnovit původní vzhled statku a
v místě, kde je zeď čekárny stál vlevo od klenuté vjezdové brány také dům. Nová čekárna bude
z průhledného materiálu, aby co nejméně rušila pohled na historické usedlosti na této straně návsi. Novou
podobu dostane park a místo naproti zvoničce, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad.
❖ Oprava fasády a nový nátěr čeká zvoničku, hlavnovskou dominantu. Zvýšený terén návsi a vlhké místo u

malého kalu nedělá stavbě dobře. Objekt nejde na základě statického posouzení mechanicky odizolovat,
protože by hrozilo zřícení zvoničky. Jednou za čas je proto potřeba provést opravu zdí. Součástí prací bude
také položení drenáže kolem stavby a svedení vody do kalu.
❖ Krásné zážitky a spoustu legrace si děti užily na dvou turnusech příměstského tábora, který se konal v

první polovině srpna společně s táborem Kostelního Hlavna. Klobouk dolů před všemi vedoucími, kteří
se o děti starali a připravili jim dva týdny plné soutěží, zábavy a zajímavých aktivit. Děkujeme a určitě se
budeme snažit uspořádat tábor i v příštím roce.
❖ V úterý 30. srpna nepůjde v době od 7:30 do 15:30 hodin v celé obci elektřina.
❖ Mobilní hernička pro děti do 4 let, kterou provozuje brandýské rodinné centrum Matýsek, přijede poprvé

v pondělí 12. září do Hlavna. Jednou za 14 dnů, vždy od 9 do 12 hodin, budou mít děti společně s rodiči
v hasičské zbrojnici připravený program plný her a zábavy. Dotazník pro zájemce je k vyplnění na
www.sudovohlavno.cz, bližší informace poskytne Kateřina Šmídová, mob. 728 362 705.
❖ Budova obecního úřadu je po rekonstrukci opět v provozu, v kanceláři úřadu kromě běžné práce probíhá

rovnání spisů a šanonů. Paní kadeřnice už poskytuje své služby a v knihovně si lze vypůjčit třeba novou
detektivku. V neděli 4. září od 14 do 16 hodin si můžete přijít zrekonstruované prostory prohlédnout.
Vystaveny budou i fotografie z průběhu rekonstrukce a dozvíte se něco o historii budovy.
❖ Oslovili jsme spol. PORR a.s., která stavěla obecní vodovod, aby byla v záruční době opravena místa, kde

došlo k vytvoření prohlubní na komunikacích. Opravy budou provedeny do poloviny října.
❖ Park s křížkem divadelních ochotníků je dokončený, zbývá už jen vysadit pár trvalek podél nové cestičky.

Na své místo se vrátila také pamětní deska kroužku divadelních ochotníků a večer je křížek nasvícen. Díky
vydatným letním dešťům zalévali hasiči park zatím jen jedenkrát, příroda nám letos pomáhá. Dolní část
návsi krásně prokoukla a upraveny budou postupně i sousední plochy.
❖ Další setkání hlavnovských pamětníků se koná ve čtvrtek 1. září od 14 hodin. V hasičské zbrojnici je

připraveno posezení u kávy a čaje, můžete si popovídat se svými sousedy a strávit příjemné odpoledne.
Srdečně zveme.
❖ Místní zahrádkáři pořádají v neděli 11. září výlet na zámek Ploskovice a do Litoměřic na výstavu Zahrada

Čech. Ještě zbývají poslední volná místa. Pokud byste chtěli jet, kontaktujte L. Houdkovou, mob.
724 107 079. Autobus hradí spolek. Odjezd v 7:10 hodin z návsi, návrat cca v 19 hodin.
❖ Žádost o státní jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5.000 Kč lze podat i na obecním úřadě. Žadatel

předloží občanský průkaz, rodná čísla dětí, partnera a číslo účtu pro zaslání příspěvku (lze zaslat i na
složenku).

