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Vodovod
Dne 12. července byl obci vydán kolaudační souhlas vodovodu a souvisejících zařízení. Ihned poté byly
zahájeny administrativní a technické práce na spuštění vodovodní sítě do provozu. Servisní práce bude
pro obec zajišťovat spol. Středočeské vodárny. Vše má být hotovo do konce července. Jakmile bude
vodovod připraven na užívání, budou občané prostřednictvím SMS Infokanálu informováni, že mohou na
obecním úřadě podepsat smlouvu o dodávce pitné vody a začít se napojovat.
Aktuálně z obce
 Obec získala dotaci ve výši 1.555.756 Kč od Středočeského kraje na spolufinancování 1. etapy
stavby vodovodu. Na schválení dotace na 2. etapu vodovodu se stále čeká, komise bude o těchto
žádostech teprve rozhodovat.
 Po dvou letech čekání se obci podařilo získat ve spolupráci se sousední obcí Kostelní Hlavno
dotaci na stavbu chodníku, který naváže na stávající chodník mezi Hlavny až k poště. Děti, které
sem chodí do školy, i lidé mířící na poštu tak budou mít zajištěnu bezpečnou chůzi. Doprava
v posledních letech stále narůstá a někteří řidiči se chovají velmi bezohledně. Začátek stavby
chodníku zaleží na provedení výběrového řízení, bude to buď ještě tento rok na podzim, případně
na jaře roku příštího.
 Zásahová jednotka obce pomáhala od počátku letošního roku hasit už 19 požárů. Letošní počasí
je na dešťové srážky velmi skoupé a nedbale uhašená cigareta odhozená do vyprahlého lesa
dovede způsobit rozsáhlý požár. Buďme proto opatrní při manipulaci s ohněm ve volné přírodě.
Členům místní jednotky, kteří k požárům jezdí, patří poděkování za jejich pomoc.
 Minulý víkend se ve Hlavně konaly hned dvě akce najednou. V sobotu to byl tradiční fotbalový
turnaj, který v penaltovém rozstřelu vyhrál místní tým fotbalistů. Vítězství všichni řádně oslavili,
konkurence byla velká, ale nakonec zvítezily zkušenosti a velké nasazení místních mužů, kteří, ač
jsou již někteří ve věku otců a dědečků, dokázali porazit své mladší soupeře. Blahopřejeme!
V neděli se na sále hostince U Sedláčků soutěžilo v kuchařské soutěži – letos na téma zeleninové
pokrmy. První místo získala paní Čtrnáctová za mrkvové cukroví, druhé místo patřilo cuketové
nádivce pana Otakara Marečka a cenu za třetí místo si odnesla paní Poláková za pórkový koláč.
Gratulujeme! Zahrádkáři na sále připravili krásnou květinovou výstavu, kde hlavním motivem
byly dekorace ve tvaru srdce. K vidění byly také gladioly pana Bystrého a soutěžní kytice z
hlavnovských zahrad. Jak se vytváří květinová vazba na slavnostní stůl předvedla a přítomné
naučila místní floristka paní Martina Huňková. Návštěvníci výstavy se od ní mimo jiné dozvěděli,
že růže se do českých květinářství dováží letecky až z Ekvádoru, ostatní květiny především z
Holandska.
 Brigádníci obce zalévají v horkém a suchém létě mladé stromky podél polních cest, aby neuschly.
Nádrž na zalévání využili také myslivci, kteří zvěři udělali na několika místech v lese pítka a
doplňují je vodou.
 O následujícím víkendu 4. a 5. srpna se ve Hlavně bude konat pouť s atrakcemi na návsi. V
sobotu večer uspořádají hasiči v hostinci U Sedláčků pouťovou zábavu. Hrát bude kapela pana
Vrány. Všichni jste srdečně zváni.
 Do konce srpna do obce přibude kontejner na použitý textil české společnosti TextilEco. Umístěn
bude na návsi u bývalého areálu JZD. Do kontejneru patří použité oděvy a obuv.

