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Vážení spoluobčané,

vítám Vás u prvního letošního čísla Hlaveneckého občasníku. Vítám Vás do nastupujícího jara, i když to letos není
takové jaro, na jaké jsme byli doposud zvyklí. Sluníčko začíná hřát, první cibuloviny ukazují své výrazné květy a my
se můžeme zaposlouchat do prvních ptačích tónů….
Až sem je ta jarní idylka zcela normální, ale tady také končí, končí přečtením novin, posloucháním rádia nebo sledováním televize. Válka na Ukrajině nás rychle vyvede z pohody a spokojenosti, které jsme zažívali v minulých letech.
O to víc, když tyto bolestné zážitky sdílíte s člověkem, který je Vám velmi blízký a kterému nemůžete pomoci. Mám
na mysli našeho Tolju, kterého všichni znáte a který žije v Hlavenci více jak 15 let. Přijel v neděli, jen čtyři dny před
podlým napadením Ukrajiny Ruskem. Ještě stačil oslavit čerstvé narození své druhé vnučky. Od té doby jen denně
telefonuje a strachuje se o život manželky, dětí i vnuček.
Tolja pochází z východu Ukrajiny, žije ve vesnici, která se nachází jen několik desítek kilometrů od města Sumy.
Okolo jejich domu jezdí ve dne i v noci kolony tanků a obrněných transportérů. Obchody jsou prázdné a ruskými vojáky vzteky rozstřílené, lidé se bojí vyjít ven na svůj dvorek, aby se nestali snadným terčem. A nejhorší je ten strach,
když nevíte, co bude ráno, zítra a za týden. Dále už se nikdo neodvažuje ani pomyslet. Odjet z místa se nedá, země je
zcela ochromená, ruští vojáci střílejí po autech civilistů, mosty přes řeky jsou rozbořené. Ani v nejhorších snech jsem
si nikdy nepomyslela, že se něčeho takového dočkám. A to zdaleka není konec… S přílivem prchajících lidí z válkou
zasažených míst k nám do České republiky, zejména do Středočeského kraje, je třeba si přiznat, že tato doba se nevyřeší za týden nebo měsíc, že je třeba se připravit na jinou dobu. Nechci říkat horší, záměrně říkám jinou.
Věřím a doufám, že všichni pomáháme, jak můžeme. Děkuji Vám všem, děkuji, že jste se přihlásili k naší sbírce
pro Ukrajinu. Na naši malou obec se sešlo velké množství materiálu, potravin a hygienických potřeb. Hlaveneckou
sbírku jsme spojili se sbírkou v obci Lhota a materiál bude odvezen buď do Domu národnostních menšin v Praze, nebo
do Brandýsa, kde je nedostatek všech těchto potřeb (v době, kdy píšu článek, ještě nebyla sbírka ukončena).
Vážení spoluobčané, snad se nám jednou ztracená doba opět navrátí.
Pevné zdraví všem přeje
Jarmila Smotlachová, starostka obce

Připravujeme…
Novou informační tabuli u křížku. Děkujeme Lukáši
Walterovi a Jiřímu Štěpařovi za opravu dřevěné konstrukce.
O grafické zpracování a následný tisk se opět postará náš
kamarád a dlouholetý spolupracovník Václav Sůra. Povídání
o historii, současnosti i budoucnosti naší obce bude doplněno krásnými fotografiemi Petry Hajské. Snad se u tabule nějaký turista zastaví a o Hlavenci si něco přečte.
Komunikaci v lokalitě Pod Hubertusem. Rozjezd
této stavby je zatím s ohledem na roční období pozvolný. Začíná se na soukromých pozemcích stavbou kanalizace a vodovodu včetně přípojek k jednotlivým stavebním parcelám
a dále se bude pokračovat rozvodem veřejného osvětlení
a stavbou dlážděné komunikace. Na obecních pozemcích
dojde v jedné části k přeložení vedení kanalizace a vodovodu a k vydláždění komunikace. Stavba by měla být ukončena
nejpozději k 30. 6. 2022.
Rozšíření autobusové dopravy. V souvislosti s loňskou
rekonstrukcí komunikace Stará Boleslav – Mělník byla zrušena autobusová linka 670 a do Hlavence jezdila linka 669.
Pro naši obec to znamenalo rozšíření spojů dokonce i o víkendové spoje. Občané si tuto změnu pochvalovali, proto

jsme začali jednat o zavedení nových spojů i pro linku 670.
V březnu a v dubnu nás opět čeká krátkodobá výluka (začíná další etapa rekonstrukce komunikace), po jejím ukončení
a po schválení nových jízdních řádů dalšími obcemi, kterými
autobus projíždí, dojde k úpravám stávajících spojů a k jejich
rozšíření. O změnách vás budeme opět informovat.
J. Smotlachová
Obec Hlavenec
si vás dovoluje pozvat na vystoupení
pražského divadla Kampa,
které uvede hru pro děti (a nejen pro ně)

DĚVČÁTKO MOMO

Pohádkový příběh o nebezpečí naší civilizace –
nedostatku "času". A o malém děvčátku Momo, které
náš svět zachrání před Zloději času. Vhodné pro děti
od 6 let a také velmi vhodné pro jejich rodiče, kterým
ten čas stále víc a víc chybí… Srdečně zveme také
babičky, dědečky, tetičky, strýčky…
HLAVENEC, hostinec U Jelena

neděle 10. dubna v 15 hod.

vstupné dobrovolné
Dopřejte dětem i sobě krásný kulturní zážitek,
který pro vás bude v dnešní napjaté době
příjemným uvolněním.
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NÁSILNÍK ZADRŽEN
Koncem listopadu 2021 došlo za obcí Sudovo Hlavno k fyzickému napadení malé školačky, která šla do školy v Kostelním Hlavně. Skutek byl právně kvalifikován jako trestný
čin znásilnění ve smyslu příslušných ustanovení trestního
zákona. O tomto činu jsme Vás s paní starostkou bezprostředně informovali cestou sociálních sítí se žádostí o spolupráci, zejména o poskytnutí záznamů z palubních kamer projíždějících řidičů.
Dnes mohu potvrdit, a jsem tomu velice rád, že tento týden zásluhou Služby kriminální policie a vyšetřování z Krajského ředitelství Středočeského kraje byl zjištěn a zadržen
pachatel tohoto hanebného činu. Jedná se o muže středního věku s těžkým postižením dolních končetin s trvalým
bydlištěm na okrese Mělník.
Za odvedenou profesionální práci patří dík všem policistům a policistkám pracujících na tomto případu. Zároveň
děkuji i všem občanům reagujícím na zveřejněnou výzvu.
Jaroslav Čurda

Hasičský život v roce 2022
aneb Přijďte mezi nás
V letošním roce činnost hasičů v Hlavenci opět ožívá
a s ní i příprava na hasičské soutěže či společenské
akce pro dospělé i děti. Uvítáme pomoc členů všech
obecních spolků.
Rádi přijmeme do sboru nové členy i z řad nově
přistěhovaných občanů.
Budou se sestavovat nová soutěžní družstva mužů, žen
i žáků. Tréninku dětí se ujme Josef Blahna ml.
Přihlásit sebe i své děti můžete u Josefa Blahny
na tel. č.: 732 685 618,
e-mail: jblahna@gmail.com

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Pravidelné jarní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční během měsíce dubna. Pevné termíny zatím nejsou známy, ale všichni občané
budou včas informováni pomocí obecního infokanálu.
Upozornění budou také zveřejněna ve vývěskách a na
webových stránkách obce.

POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Připomínáme občanům, že poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2022 je třeba uhradit nejpozději do 31. března
2022. Do tohoto data platí známky zakoupené v roce 2021.
Poplatky lze uhradit převodem na účet obce Hlavenec (Česká
spořitelna 487 917 389/0800), nebo v hotovosti v úředních
hodinách v kanceláři Obecního úřadu v Hlavenci. Tabulku se
sazbami poplatku pro jednotlivé svozy najdete ve vývěsce
a na webu obce.
Žádáme občany, aby pro lepší orientaci pracovníků svozové
firmy odstranili z popelnic všechny staré, již neplatné známky.

Zkrácená zpráva z Valné hromady
SDH Hlavenec za rok 2021
Vládní opatření proti šíření epidemie COVID-19 zastavila na dva
roky hasičský a sportovní život v celé republice. Hasiči se věnovali
pouze pracovní činnosti. Nekonala se školení, pro rok 2020 a část
roku 2021 byly zrušeny hasičské soutěže. Nekonaly se valné hromady ani společenské akce, a tak 10. 12. 2021 uspořádal náš sbor
valnou hromadu bez hostů. Vzhledem k tomu, že ze svých funkcí
na vlastní žádost odstoupili starosta Jiří Kastner, náměstek starosty Zdeněk Syrový, jednatelka Zdeňka Zimová, hospodářka Alena
Kastnerová, členka výboru Dana Blahnová a člen výboru Jaroslav
Vlček, proběhla volba nového výboru SDH Hlavenec.
Všem jmenovaným děkujeme za jejich dlouholetou činnost pro náš
sbor.
Valná hromada odhlasovala složení nového výboru takto:
Starosta
Petr Janoušek
1. Náměstek starosty
Antonín Pasovský ml.
2. Náměstek starosty
Nikola Uřídilová
Velitel	Josef Blahna ml., který bude i
vedoucím kolektivu mladých hasičů
Zástupce velitele, preventista	Aleš Horčík (člen Kontrolní a
revizní rady OSH Mladá Boleslav)
Jednatelka
Nikola Dvořáková
Člen výboru
Jiří Kastner
Člen výboru
Olha Janoušková
Člen výboru
Helena Svačinová ml.
Člen výboru a referent MTZ Jan Blahna
Člen výboru a velitel JSDH
Tomáš Petrův
Hospodář
Monika Nováčková
Revizor účtů a referentka žen Petra Vítková
Kronikářka	Zdeňka Zimová (jednatelka
16. okrsku SDH)
Osoba pro nakládání s osobními daty členů SDH Hlavenec – Monika
Nováčková
Podrobný plán akcí na rok 2022 naleznete v Kalendáři akcí březen – červen.
Chtěli bychom poděkovat za stálou a výraznou podporu zastupitelstvu obce Hlavenec v čele s paní starostkou Jarmilou Smotlachovou.
ZZ

Sběr elektroodpadu

Paleta, která je umístěna na parkovišti u obecního úřadu, je
určena výhradně pro elektroodpad. Během celého roku lze
na toto místo soustředit vyřazené elektrospotřebiče, pokud
jsou to velké lednice, pračky, ledničky lze je postavit vedle
palety. Všechen tento odpad si k rozebrání a dalšímu zpracování odveze chráněná dílna.
V minulých týdnech nějaký chytrák do palety vyhodil staré pláště z nějaké káry nebo starého kola. Asi nerozeznal,
co to je elektroodpad. Po dalších dnech přibyla do palety
i pneumatika.
Každý, kdo se takto nezodpovědně chová, přidělává zbytečnou práci pracovníkům obce. Museli jsme vše, co tam nepatří, uklidit. Máme radost, že Hlavenec je čistá a uklizená
obec, ale není to samo sebou. Musíme se o to postarat. Tak
nám to nekažte!!!
J. Smotlachová
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POVÍDÁNÍ SE SOUSEDY ANEB OTÁZKY PRO…

HUBERTUS A OTÁZKY PRO JOSEFA VÁVRU
Historie bývalého loveckého zámečku Hubertus, který nechal
vybudovat v roce 1582 císař Rudolf II., se píše již od poloviny
16. století. Na začátku 20. století byl zámeček přestavěn na hotel – penzion, později byl znárodněn a byl využíván jako vzdělávací středisko, ubytovna, domov důchodců atd. Na přelomu
20. a 21. století zůstala budova prázdná a chátrala.
Od roku 2018 má Hubertus nového majitele – Josefa Vávru.
Letos v únoru uplynuly tři roky od vydání Hlaveneckého
občasníku, ve kterém jste nastínil Vaše plány na rekonstrukci této historické budovy. V letech 2018 a 2019 bylo
v Čechách na prodej několik zámků a historických objektů. Proč jste se rozhodl pro koupi historického objektu
a čím si Vás získal zámeček v Hlavenci?
Pracuji ve stavebnictví
mnoho let, jsem majitelem ﬁrmy a stavebnictví
je zároveň můj koníček,
a tak jsem se chtěl věnovat rekonstrukci stavby
se zajímavou historií.
Rozhodovala díky malému pozemku ne příliš
vysoká cena a blízkost
Prahy. A navíc při první
návštěvě na mne zapůsobil krásný výhled ze
stavby na jeho okolí.
Před třemi lety jste zde plánoval vybudování penzionu
s wellness, bazénem a soukromým bytem. Jak se daří realizace těchto plánů?
Všechny původní plány jsou realizovány velmi pomalu díky
zdržení ve všech stupních projektu. Z původního plánu jsem
pouze změnil počet pokojů, který jsem navýšil na šestnáct, protože odpadla výstavba soukromého bytu. Do loňského roku byly
realizovány v podstatě všechny nové nosné konstrukce, nové
schodiště, celý suterén a šachta pro výtah a instalace. Pro rekonstrukci objektu se snažím využívat
i původní stavební materiál, např.
kolejnice, na kterých je pro zajímavost vyražen rok výroby 1897, nebo
i renesanční cihly. Na některých
cihlách jsou vytlačeny psí tlapky.
Tyto cihly jsme použili jako výzdobu do zdí i na nové klenby.
Vznikly při rekonstrukci problémy?
První nové nosné konstrukce vznikaly s ročním zpožděním,
protože, jak jsem uvedl, se opozdily projektové práce. Podkroví se střechou naštěstí bylo kvalitně zrekonstruováno někdy
v roce 2002-2003 předchozím majitelem ing. arch. Janem Myslivečkem, takže v zámečku k výraznému poškození deštěm
a sněhem nedošlo. V podkroví jsou totiž dřevěné trámy ještě
z období baroka, kdy stavba sloužila jako sýpka.

Objevil jste při odkrývání původního zdiva, omítek či podlah něco zajímavého?
Nalezli jsme jen zazděný fragment hlavice korintského sloupu, který byl asi výzdobou kamenného portálu (viz foto) a na
venkovní omítce část renesančních sgraﬁt (obdélníková psaníčka, viz foto). Při hloubení suterénu jsme zjistili, že celý
zámeček stojí v podstatě na písku. Toho jsme museli vykopat
opravdu hodně, protože část základů stavby se musela snižovat až o tři metry.

Jak bude vypadat
okolí Hubertusu?
První kroky k úpravě blízkého okolí jsou
již učiněny. Na místě
pravděpodobně původní vinice bylo s velkou pomocí p. Gavlase
vysazeno 243 nových
hlav mělnického vína
a v sousedství nového
vinohradu byly vysazeny první stromy – dva
jedlé kaštany.
Jste majitelem stavební ﬁrmy, věnujete se rekonstrukci historického objektu. Máte čas na nějaké koníčky?
Snažím se postupovat s rekonstrukcí tak, abych ještě na své koníčky čas měl. Hraji na kytaru s kamarády v rockové kapele, se
kterou hrajeme na společenských akcích, oslavách atd. Občas
taky hraji fotbal a hokej.
Za redakci Hlaveneckého občasníku Vám děkuji za rozhovor a možnost prohlédnout si po dlouhé době zámeček
Hubertus. Hlavně bych Vám chtěla poděkovat, že jste Hlavenci zachoval typické panorama naší obce.
(Josefa Vávru zpovídala Zdena Zimová)
Poznámka: Podrobnou historii loveckého zámečku Hubertus
naleznete v prvním díle obecní kroniky z let 1924-1961 a ve fotoknize „Hlavenec – minulost a současnost“, kterou si můžete půjčit v obecní knihovně.
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA

Nově narozený občánek Václav Karásek

Vážení a milí spoluobčané, jménem obce Hlavenec
Vám všem přejeme k narozeninám pevné zdraví,
spoustu štěstí, životní pohodu a spokojenost.

Srdečně blahopřejeme manželům Karáskovým
k narození syna Václava, celé rodině přejeme
pevné zdraví, radost a pohodový život
v Hlavenci.
Malý Vašík přišel na svět 5. února 2022.

6. ledna • Marie Blahnová
1. března • Nataša Zatloukalová
22. března • Ivana Lukšíková

Jaro v Hlavenečku

KALENDÁŘ AKCÍ BŘEZEN – SRPEN 2022

Jaro v Hlavenečku jsme zahájili měsícem knihy. Do tohoto projektu
bychom rádi zapojili rodiče a prarodiče, kteří by chtěli dětem přečíst
úryvek z knížky, která je provázela dětstvím. Veškeré aktivity v tomto
měsíci jsou spojeny s knihou a předčtenářskou gramotností. Měsíc
březen ukončíme nocí s Andersenem, kdy budeme s dětmi ve školce
nocovat, číst a vyprávět si nejrůznější příběhy a pohádky.

(Hlavenec, hostinec U Jelena – pokud není uvedeno jinak)

BŘEZEN
Každé úterý

19 –20
00

00

Každý čtvrtek 1900–2030
1000
sobota 26. 3.

„Na co se můžeme v nejbližší době těšit“
13.4. nás čeká výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Program
s názvem „Jaro na vsi“ nás, doufám, naladí na nadcházející velikonoční
svátky. Pokud by se chtěly přidat některé maminky s dětmi z obce,
nebo babičky, budeme rádi.
Od školky pojede autobus v 8:30 hodin a vracet se budeme kolem
13 hodiny.
Duben bude plný jarního vyrábění, opět si přijdou na své i rodiče,
kteří se budou chtít zapojit do společného tvoření s dětmi.

Aerobic a body styling pod vedením
Moniky Blahnové
Aerobic a body styling
V hlaveneckém lesíku budeme si
nablízku – výsadba stromků (sraz
u lesa pod zámečkem Hubertus,
rukavice, hrneček s sebou)

DUBEN
Každé úterý
19 –20 Aerobic a body styling
Každý čtvrtek 1900–2030 Aerobic a body styling
1500 Děvčátko MOMO (divadelní
neděle 10. 4.
představení nejen pro děti – hraje
Divadlo Kampa)
středa 13. 4. Odjezd Výlet pro maminky a babičky
830 s dětmi – Skanzen Přerov nad Labem
(pořádá Hlaveneček)
00
sobota 23. 4.
8 Sběr železného šrotu
středa 30. 4.
1600 ČARODĚJNICE (hasičské hřiště)
00

00

KVĚTEN
Každé úterý
19 –20 Aerobic a body styling
Každý čtvrtek 1900–2030 Aerobic a body styling
Memoriál Jana Hlaváčka (hasičská
sobota 14. 5.
soutěž – Sudovo Hlavno)
neděle 15. 5.
Vítání občánků
středa 18. 5.
1500 Divadélko Kůzle
sobota 21. 5.
Staročeské máje
00

Tříkrálový průvod dětí z DS Hlaveneček 2022.
18. května přijede na školní zahradu divadélko Kůzle, které nás opět
potěší nějakou hudební pohádkou. Představení začíná v 15:00 hodin.
Přijít může každý, kdo má rád pohádky, zpívání a legraci.
Do konce školního roku ještě plánujeme výlet do Botanicusu v obci
Ostrá, vypravíme se na zámek Loučeň a tradičně ukončíme školní
rok výletem do pražské zoologické zahrady.
Zápis do dětské skupiny Hlaveneček bude probíhat v týdnu od
9. 5.–13. 5. V tomto týdnu můžete donést dokumenty potřebné
k zápisu do dětské skupiny. Vše najdete na našich webových stránkách
v záložce dokumenty.
Prázdninový provoz dětské skupiny bude až na výjimky nepřetržitý.
Těšíme se na krásné dny strávené s dětmi 😊
Veronika Matulová
www.hlavenecek.cz

00

ČERVEN
Každé úterý
19 –20 Aerobic a body styling
Každý čtvrtek 1900–2030 Aerobic a body styling
Rockový koncert – kapely: Hrajeme
sobota
4. 6.
Kabát, Vocal Band (hasičské hřiště)
sobota 11. 6.
1000 Královna Koloběžka II. (Spanilá jízda žen
00

00

a dívek na koloběžkách po okolí Hlavence)

sobota

25. 6.

Houštecký cyklomaraton

SRPEN
Každé úterý
Každý čtvrtek

1900–2000 Aerobic a body styling
1900–2030 Aerobic a body styling
6. 8. – 13. 8. Obecní tábor (Rekreační základna Pivoň)

Příspěvky do Hlaveneckého Občasníku můžete posílat na emailovou adresu: obec.hlavenec@hlavenec.cz
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Velmi, velmi rozzlobený
Kuba
Tentokrát Vám přinášíme záměrně neupravený přepis rozzlobenosti Jakuba
Svačiny.
Možná se Vám to bude zdát divné, ale
jsem moc ráda, že se také rozzlobil někdo jiný, že to nejsem jen já, kdo stále
nadává na nepořádek v okolí kontejnerů. Jsem ráda, že alespoň některým občanům obce není lhostejné, jak sobečtí
sousedé vyhazují odpad mimo kontejnery. Kubo, děkuji za úklid.
J. Smotlachová

Milý retarde,
Ježíšek nám všem nadělil spoustu dárků, tobě krásnou horkovzdušnou fritézu nebo co to je… Chápu, že jsi na to
pyšný, máš tedy potřebu nám to ukázat. Super! Gratuluji, všichni ti závidíme. Příště by stačilo, kdybys zašel na
pivo do hospody a tam všem řekl, co ti
Ježíšek nadělil. Nemusíš to vystavovat
u kontejnerů na tříděný odpad.
Ano byly plné, nevešlo se to tam. A co?
Příště si to odvez domů a počkej, až
bude kontejner prázdný, tak jako jsem
to udělal já a určitě spousta dalších
normálních lidí.

Zelené srdce z.s. s podporou obce Hlavenec
si vás opět dovoluje pozvat na společné
sázení lesních stromků.

V hlaveneckém lesíku
budeme si nablízku
Nevíte co dřív, zda si rychle vykopat kryt nebo
si dát . a . očkovací dávku najednou? Jde
Vám z toho hlava kolem. Všeho zanechte a
pojďte s námi do lesa. Vysadíme tentokrát
cca  doubků, popovídáme, zasmějeme,
a budeme mít krásný pocit ze smysluplné práce.

Čištění v bažantnici
V neděli 6. března jsme společně vyčistily remízek zvaný
V bažantnici (pod školou sadem až ke kameni, dále doleva a zase doleva), který před lety Hlavenečáci osázeli
společně s myslivci olšemi a různými keři. Remízek krásně narostl, olše už jsou statné stromky a jen ty plastové
nesmrtelné chráničky a také různé PET lahve hyzdily tuto
mikrodivočinku. Odpadky jsme vysbíraly a na zpáteční
cestě s prokřehlými prsty ještě zastřihly mladé stromky
v sadu. Krásné odpoledne.
Holky ze Zeleného srdce z.s.

Sobota . března  od  hod.
Sraz u lesa na cestě pod Hubertusem odkud
společně půjdeme na mýtinu. Pozdě příchozí
nechť laskavě sledují po cestě zanechaná
znamení (např. drobky z chleba – zde by měl,
prosím, následovat smajlík, ovšem naše nová
milá webmaster je nerada v textu vidí, tak si ho
tedy alespoň představte).
S sebou rukavice, hrneček a kdo má tak
lesnický sazák.
Drobné občerstvení zajištěno.

Údržby a dosadby
V únoru provedla ﬁrma Astra zahrady údržbu dubové aleje vedoucí z Kostelního Hlavna do Hlavence k lesu
pod hájenku. V aleji už je několik krásných kosterních stromů, některé slabší ale bylo nutné znovu zakůlovat,
případně vyměnit, také byl proveden odborný řez. V sadu Na skále (U hájenky) byla kompletně znovu vysázena
ořechová alej, kterou v minulém roce naprosto do čista zlikvidovali daňci, když si ze sadu udělali říjiště. Stromky
byly tentokrát ukotveny na čtyři kůly silnými 8cm a obaleny ple�vem. Doufejme, že tato ochrana již bude dostatečná. Na nákup materiálu pro tyto údržby přispěly obce Hlavenec, Kostelní Hlavno a Honební společenstvo
Kostelní Hlavno.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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HULÁN A MORANA
Pokud půjdete tento týden na procházku k lesní nádrži Hulán, setkáte se s Moranou. Děti z Hlavenečku ji v pátek
18.3. vynesly z naší vesnice a umístily ji na stromě přímo na břehu. Vynášení Morany ze vsi patří k rituálům našich
předků, když se loučili se zimou. Tento rituál se nazýval vynášení Smrtky nebo Morany. Házela se do vody, aby
se v ní utopila. Tento zvyk sahá až do předkřesťanských dob a provádí se zpravidla na tzv. Smrtnou neděli, zhruba dva týdny před Velikonocemi. V minulosti byla ale tato tradice
zakázána. Kdo je vůbec Morana? Jde zřejmě o slovanskou bohyni
smrti. Většinou je zobrazována jako ošklivá žena či stařena, která
ukončuje zimu. Jaro se vítalo příchodem bohyně Vesny a očistou.
Lidé se šlehali zelenými ratolestmi a polévali pramenitou vodou.
Také se otevíraly studánky a kropila pole, aby se ochránila klíčící
semena. Nezapomínalo se ani na jídlo. Sváteční pečivo doplňovala
vejce, tvaroh, máslo a čerstvé bylinky.
A jak vítáme jaro my? Věnujeme se jarnímu úklidu, oblékáme se do
lehčího a barevnějšího oděvu, i v domácnostech a na zahradách se
objevují pestřejší barvy. Je to také správný čas na to, splnit si všechna tajná přání a uskutečnit to, co jsme dlouho odkládali.
ZZ

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
sobota 23. 4. v 8.00
Hasiči prosí o přípravu
sběru před vrata.
HLAVENECKÝ OBČASNÍK
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