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Výstavba tlakové kanalizace
Ve čtvrtek 16. října v 16 hodin bude u obecního úřadu slavnostně ukončena
stavba tlakové kanalizace za účasti hejtmana Středočeského kraje ing. Miloše Petery.
Stavba kanalizace probíhala v obci od prosince 2012 do října 2014. Firma ZEPRIS s.r.o. za tu dobu
položila 3,5 km potrubí hlavních řadů, 2 km výtlaku mezi Hlavnem a obcí Dřísy a postavila 165
podružných sběračů s čerpacími jímkami. Stavební dozor vykonával ing. Tomáš Melichar. Náklady
stavby činily 38 mil. Kč. Na stavbu kanalizace obec získala dotaci ze Středočeského fondu zemědělství a
životního prostředí Středočeského kraje ve výši 5,7 mil. Kč a dále dotaci z programu Výstavba a
technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací Ministerstva zemědělství ČR ve výši 2,5 mil.
Kč. Na katastru obce nebyly podružné sběrače postaveny k 4 domům u hájenky (u Konětop), kde
vzhledem k odlehlosti místa není s kanalizací počítáno, dále k 10 domům u Kostelního Hlavna, které
budou napojeny na kanalizaci sousední obce v průběhu příštího roku. Přímo v obci nemá kanalizační
přípojku zřízeno 5 domů, z toho 2 mají vlastní domovní čistírnu odpadních vod, protože leží mimo dosah
hlavních řadů, 2 jsou neobydlené, majitel obydleného domu bude dokládat ekologickou likvidaci
odpadních vod.

Svoz bioodpadu
Obec uzavřela dohodu se společností N&N Košátky s.r.o. o odvozu odpadu ze zahrad a veřejných
prostranství do nové kompostárny. Zelený odpad (tráva, listí, větve, sláma, části rostlin) je možno
přivážet dle potřeby do aleje na vymezené místo, odkud si je firma bude pravidelně odvážet. Prosíme o
dodržování druhů odpadu - do bioodpadu nepatří kmeny stromů s kořeny, uhynulá zvířata, dřevěné
bedýnky apod.

Nabídka kurzů pro občany
Nezisková společnost ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. připravila pro občany 3 kurzy
(finanční, spotřebitelská a právní gramotnost), které se uskuteční v sobotu 8. listopadu v době od 10 do 17
hodin v hostinci Na Plovárně. Přihlásit na 1 nebo více kurzů se můžete na obecním úřadě. Účast včetně
tištěných materiálů a občerstvení je zdarma, projekt je dotován z prostředků Evropské unie a má přispět
ke zlepšení právní a finanční orientace občanů v běžném životě. V rámci kurzu bude lektor připraven
zodpovědět individuální dotazy účastníků a poradit s řešením konkrétních situací. Plakát k akci je otištěn
na druhé straně zpravodaje.

Volby do zastupitelstva obce
Zvolení členové
Pořadí zvolení
1.
2.
3.
4.
5.
Náhradníci
1.

Jméno a příjmení
Lenka Houdková
Jana Kučerová
Josef Zalabák
Josef Čurda
Miroslav Zima

věk
39
38
56
73
39

Pořadí na hlas. lístku
1.
5.
2.
3.
4.

Počet získaných hlasů
126
110
100
94
96

Irena Lankašová

55

6.

40

Podzimní akce ve Hlavně
1. listopadu – lampionový průvod a soutěž o nejhezčí a největší dýni
15. listopadu – posvícení, zábava
22. listopadu – zájezd hlavnovských zahrádkářů do Polska na trhy
30. listopadu – tradiční setkání pamětníků spojené s představením knihy o naší obci
13. prosince – ochotnické divadlo

