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Šťastné, poklidné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví v roce příštím přejí zastupitelé
Aktuálně z obce
❖ Místo na odkládání bioodpadu u sadu bylo kompletně uklizeno, rostlinný materiál odvezli pracovníci
ZD – BIO s.r.o. do kompostárny v Čečelicích. Připomínáme, že bioodpad je potřeba ukládat odděleně.
Vlevo listí a trávu, vpravo větve do průměru maximálně 6 cm. Hnůj, prkna, kmeny, silné větve stromů
a pařezy do bioodpadu nepatří!
❖ Více než 25 let prohrnovali v zimě hlavnovské místní komunikace pracovníci zemědělského družstva.
Letos už společnost tuto službu z kapacitních důvodů zajišťovat nebude. Odklízení sněhu bylo proto
dohodnuto s panem Josefem Litochlebem, soukromým zemědělcem ze sousední obce Konětopy.
Přestože to zatím na zimní počasí nevypadá (dnes ráno bylo na teploměru 12,9 stupňů), sníh k nám do
Polabské nížiny určitě také dorazí. Aby mohl traktor s pluhem projet, potřebuje mít volné ulice,
kličkovat mezi zaparkovanými auty a hrnout sníh, se nedá. Žádáme proto, aby nebyly k parkování
využívány veřejné pozemky. V místech, kde budou zaparkovaná auta bránit bezpečnému průjezdu
techniky, nebude možno tuto službu provést.
❖ Ve Hlavně přibyla další možnost, kam jít na procházku. V průběhu prosince se během čtrnácti dnů
podařilo uklidit a zprůchodnit zarostlou Krchovskou cestu, nazývanou také Krkajda. Úvozová cesta
vede od nepaměti od křížku mezi Hlavny až ke křížku za Kostelním Hlavnem. Svůj název dostala proto,
že po ní dříve chodil smuteční průvod vyprovázející rakev s nebožtíkem na hřbitov v sousední obci.
Tehdy, na konci 18. století, ještě neexistoval současný hřbitov u silnice na Tuřice. Pohřbívalo se u
kostela a v letech cca 1772 až 1780 také v místech, kde stojí křížek za Kostelním Hlavnem, ve směru
na Mečeříž. Hřbitovu se říkalo Krchoveček. Později byl tento hřbitov zrušen z důvodu rozšiřující se
těžby kamene v blízké skále, název Krchovská cesta se zachoval. Vlastní cesta přestala být v průběhu
dalších staletí postupně využívána a někteří lidé ji začali používat jako skládku. Nahromaděný odpad a
bujnou vegetaci se nyní podařilo zlikvidovat a vy se tak můžete projít přírodou z jednoho Hlavna do
druhého Hlavna, od křížku ke křížku. Přejeme vám všem příjemnou procházku a děkujeme
brigádníkům a firmě pana Růžičky, kteří v prosinci místo adventního rozjímaní proklestili zarostlý
úvoz a vrátili Hlavnu a jeho obyvatelům jednu starodávnou pěšinu.
❖ Od roku 2007 se vždy 1. ledna dopoledne konal novoroční běh. Tato obnovená společensko-sportovní
akce se těšila velkému zájmu místních i přespolních lidí. Za pár dní tu máme opět 1. leden roku 2021,
ale tentokrát se budeme muset obejít bez společného vykročení či vyběhnutí. Důvody jsou nám všem
známé, hromadnou akci pořádat nelze. Věříme, že opět společně se budeme moci potkat na novoročním
běhu v roce 2022. Abyste nevyšli ze cviku, můžete si na novoroční procházku vyjít sami.

Betlémské světlo budeme rozdávat ve středu 23. prosince na návsi u zvoničky
od 18 do 18:30 hodin. Přineste si lucerničku a svíčku.

