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Aktuálně z obce
❖ Od září probíhá oprava budovy obecního úřadu. Na projekt s názvem Sudovo Hlavno - modernizace
budovy obecního úřadu a knihovny získala obec dotaci ve výši 4 139 361 Kč od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR z programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+. Náklady činí 5 206 172 Kč bez DPH.
Bývalá obecní pastouška sloužila v 19. století pro ubytování chudých obyvatel a osiřelých sirotků.
V letech 1890 – 1900 tu bydlel obecní ponocný pan Kučera. Tehdy byl dům ještě ze dřeva s doškovou
střechou. Později bydlel v jedné části obecní strážník pan Čemus, ve druhé se úřadovalo. V 60. letech
20. století byla budova přestavěna na zemědělský útulek pro děti zaměstnanců místního JZD. V roce
1991 se sem znovu vrátil úřad. Budova projde celkovou opravou. Projektová dokumentace zahrnuje
provedení izolací proti vlhkosti, výměnu rákosových stropů, střešního pláště, vnitřních a vnějších
omítek, podlah, rozvodů, elektroinstalací, vytápění. Současně bude zachován její historický ráz. Vše
má být hotovo do konce června příštího roku.
❖ V průběhu podzimních měsíců se uskutečnily dvě brigády. Členové místních spolků myslivců, hasičů
a zahrádkářů proklestili zarostlé břehy cesty do aleje. Členky zahrádkářského spolku zasázely více než
700 ks jarních cibulovin na náves, podél chodníku naproti úřadu a podél konětopské silnice. Na jaře
nám to ve vsi krásně pokvete. Moc děkujeme všem účastníkům brigád, že pomáháte dělat Hlavno hezčí
vesnicí.
❖ ZD Dřísy a. s., nový provozovatel závlahové soustavy, žádá zájemce o odběr závlahové vody v roce
2022, aby se přihlásili na tel. čísle 602 210 006, nebo na e-mailu holcova@zddrisy.cz.
❖ V podvečer první adventní neděle bude na návsi rozsvíceno vánoční osvětlení zvoničky a smrku. Návsí
budou znít koledy a nebude chybět ani svařené víno a čaj na zahřátí. Prosíme o dodržování aktuálních
covidových opatření.
❖ Letos poprvé má 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 60 Kč na předvánočním jarmarku, při rozsvícení vánočního osvětlení a na obecním úřadě (toho
času umístěném v hasičské zbrojnici ).
Letošní rok byl bohatý na kulatá a půlkulatá jubilea našich spoluobčanů. Blahopřejeme všem
ke krásnému životnímu výročí a přejeme pevné zdraví, klid a spokojenost.
A také spoustu dalších let prožitých v naší obci.
75 let ▪ Josef Zvoníček, Miroslav Houdek
80 let ▪ Jiřina Eichlerová, Josef Pokorný, Alena Pazderová, Anna Novotná, Josef Čurda,
Miroslav Zima, Jaroslav Kučera, Václav Geiger, Jan Eichler
85 let ▪ Hana Sůrová, Zdeněk Hála, Miloslava Zalabáková
90 let ▪ Josef Zalabák

