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Výstavba 2. etapy kanalizace
Hlavní řady ve státní silnici a místních komunikacích jsou již položeny. Nyní stavební firma začne
s pracemi na přípojkách. Konkrétní termín zahájení prací si s majitelem domu dohodne stavbyvedoucí
pan Werner. Připomínáme, že do 31. května má být uhrazen příspěvek na přípojku a podepsaná
smlouva/dodatek smlouvy. Na stavbu kanalizace obec získala dotaci z Fondu životního prostředí
Středočeského kraje ve výši 5.699.504 Kč.

Informace Středočeského kraje – kotlíková dotace
OD ZÁŘÍ 2014 MOHOU LIDÉ ZNOVU POŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE

O kotlíkovou dotaci, která byla spuštěna v loňském roce na základě dohody Středočeského kraje a
Ministerstva životního prostředí, byl ze strany občanů Středočeského kraje velký zájem. Přijímání žádostí
proběhlo od 2. září 2013 a již 5. září 2013 byly finanční prostředky ve výši 40 mil. vyčerpány.
,,Středočeský kraj je na prvním místě, co se týká znečištění tuhých znečišťujících látek z lokálních
topenišť v ČR, proto jsme se rozhodli i v letošním roce iniciovat jednání s Ministerstvem životního
prostředí o možnosti dotací pro občany Středočeského kraje na pořízení nového kotle na uhlí, biomasu
nebo kombinaci. Dne 12. 5. 2014 Rada Středočeského kraje schválila příspěvek ve výši 40 mil., stejnou
částkou by mělo přispět i ministerstvo životního prostředí“, uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního
prostředí Marek Semerád.
,,V současné době evidujeme, že zájem občanů o výměnu nevyhovujících kotlů za nové nízkoemisní, je
stále obrovský. Momentálně jednáme s Ministerstvem životního prostředí o nové dohodě. Otevření další
výzvy předpokládáme na září 2014 s tím, že čerpání finančních prostředků bude až v roce 2015“, doplnil
Semerád.
Podporovanými typy kotlů jsou, stejně jako v předchozí výzvě, plně automatické kotle 3 a vyšší emisní
třídy, zplyňovací kotle, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je závislá na typu
pořizovaného kotle a pohybuje se v rozmezí 15 – 60 tisíc korun.
,,Mnoho domácností si stejně bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový, který bude splňovat
podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Dané podmínky vstoupily v platnost
s novelou zákona o ochraně ovzduší. Pokud občané využijí dotaci, náklady na pořízení nového kotle se
jim výrazně sníží“, uvedl závěrem Semerád.
Aktuální informace najdete na www:stredocech.cz

Aktuálně z obce
 Hlavnovské máje: zveme místní muže na pomoc s kácením smrku (čtvrtek 22. května, sraz v 16.30 h.
za hospodou), ženy a dívky na pomoc se zdobením smrku a břízek (pátek 23. května v 16 h. na
návsi). A všichni se můžete přijít podívat na stavění smrku (pátek 23. května v 17 h. na návsi).
 Svoz nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 17. května. Odpad je nutno přivézt na náves k
pomníku v době od 8 do 9.30 hodin. V tomto termínu je rovněž možné odložit do obecních
kontejnerů umístěných v areálu zemědělské společnosti velkoobjemový odpad (nikoli stavební suť) a
železo, do sběrných boxů v budově OÚ drobná elektrozařízení a baterie.
 Povinné očkování psů proti vzteklině bude provádět MVDr. Čížková v sobotu 17. května na návsi od
8 do 9.15 hodin. Cena vakcíny je 100 Kč.
 Z fotbalového hřiště byly odstraněny kovové dětské prolézačky, které již nesplňovaly bezpečnostní
parametry a mohlo dojít ke zranění.
 Obec získala dotaci od Středočeského kraje na opravu hasičské zbrojnice ve výši 95.950 Kč.
 Ze starých map jsme se dozvěděli, že u cesty do Staré Boleslavi, místními zvané alej, stával dříve
křížek. Zastupitelstvo obce rozhodlo nechat boží muka obnovit. Kříž vyrobil místní truhlář pan Aim,
stavební práce provede pan Huněk. U křížku bude i lavička pro unavené pocestné.

HLAVNOVSKÉ MÁJE
Sobota 24. května 2014 od 15 hodin u obecního úřadu

Májová zábava

hostinec U Sedláčků, od 20 hodin
Hraje skupina HELP
Vstupné 100 Kč

Zveme Vás do průvodu, v jehož čele půjde společně s juchači vladyka Suda se svou družinou,
děti s májkou a členové místních spolků – hasiči, myslivci, zahrádkáři. Průvod doprovodí hudba Přívoranka
na koňském povozu. Na závěr zatančí děti májový tanec a bude pokácena májka.

