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Milí spoluobčané,
za okny je sychravé listopadové počasí, ale já bych se na začátku tohoto textu ráda vrátila na konec října, kdy za
krásného podzimního podvečera prošel Hlavnem lampionový průvod a před domy zářila do tmy dýňová strašidla.
Slunečné počasí nalákalo na procházku spoustu rodin a bylo opravdu na co se dívat. Letošní ročník dýňové soutěže
přinesl přehlídku dokonalých dekorací z dýní. Jako každý rok jsme vybrali 5 nejhezčích strašidel a největší narostlou
dýni. Nebylo to vůbec snadné, všechny výtvory byly moc pěkné. Letošní vítězové jsou: Habrúnovi, Lenka Konečná,
Kučerovi, Peprníčkovi a Würzovi. Největší dýně vyrostla na zahradě u Marečkových. Odměna v podobě dárkové
poukázky do zahradnictví paní Šrámkové do Staré Boleslavi bude předána v neděli na rozsvícení vánočního
stromečku. Děkuji všem, kteří se do soutěže zapojili a přispěli tak k hezké atmosféře dýňové akce.
Na začátku prosince budou Hlavnem opět chodit Barbory (3. 12.) a Mikuláš s čerty i andělem (5. 12.). Navštíví
postupně všechny rodiny s dětmi ve věku 3 - 10 let. Rodiče si pro své děti připraví balíčky, které jim pohádkové
bytosti předají. Tradice Barbor se u nás ve Hlavně dochovala jako v jedné z mála okolních vesnic. Pomozte nám ji
udržet a zachovat pro další generace tím, že s dětmi u vás doma přivítáte také Barbory.
Přeji vám všem příjemné prožití předvánočního času a těším se, že se všichni potkáme v sobotu na jarmarku
u hospůdky Na Plovárně a v neděli na rozsvícení vánočního stromečku na návsi.
Lenka Houdková
starostka obce
Aktuálně z obce
❖ Další setkání hlavnovských pamětníků se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince od 14 h. v hasičské zbrojnici.
❖ Obecní úřad hledá brigádníky na občasnou výpomoc při úklidu obce – zametání, pletí, odklízení sněhu,
úklid kolem kontejnerů, sekání, odvoz zeleně apod. Máte-li o brigádu zájem, zastavte se na obecním
úřadě, rádi s vámi probereme podrobnosti.
❖ Vpodvečer první adventní neděle rozsvítíme na návsi vánoční osvětlení zvoničky a smrku. Děti ze
školky a školy zazpívají koledy, ve zvoničce bude vystaven betlém. Přijďte si užít předvánoční
atmosféru. Pro všechny je připraveno svařené víno a čaj na zahřátí. Bude se také ochutnávat cukroví a
tradiční venkovské zimní pokrmy. Jestli rádi pečete, přineste ke zvoničce na ochutnání vaše oblíbené
cukroví, piškot, nebo nějakou slanou dobrotu.
❖ Také letos bude mít Hlavno svoji vánoční čokoládu, kterou můžete podarovat své blízké, nebo si udělat
radost sami sobě. Je vyrobena z kvalitní belgické čokolády ve dvou variantách, mléčná a hořká. Koupit
ji lze za 70 Kč na předvánočním jarmarku, v obchodě u Sedláčků, nebo na obecním úřadě.
❖ Pro Betlémské světlo si můžete přijít na náves ke zvoničce v pátek 23. prosince od 17 do 17:30 hodin.
❖ Začíná období, kdy nás počasí občas podaruje sněhovou nadílkou. Zimní údržbu místních komunikací
máme zajištěnu u pana Litochleba z Konětop. Aby mohly být všechny ulice uklizeny, je potřeba, aby
na nich neparkovala auta, jinak jimi velký traktor neprojede a zůstanou neprohrnuté.
Letošní rok byl bohatý na kulatá a půlkulatá jubilea našich spoluobčanů. Blahopřejeme všem ke krásnému
životnímu výročí a přejeme pevné zdraví, klid a spokojenost.
70 let ▪ Hana Křížová, Josef Krajčovič, Jaroslava Sůrová, Zdeňka Volfová, Miroslav Adámek, Jiří Stejskal,
Josef Ryk, Marie Čtrnáctová
75 let ▪ Ferdinand Bartoš, Zdeňka Geigerová, Zdeňka Křížová, Božena Würzová, Václav Pokorný
80 let ▪ Vladimír Würz, Marie Sůrová, Ludmila Hanlová, Petr Hanl, Marie Kučerová
85 let ▪ Hana Licinberková

