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Je jméno řeckého původu. Vznik-
lo jako staročeská domácká po-
doba ruského jména Alexej, kte-
ré pochází z řeckého slova ale-
xein – „bránit“. Vykládá se jako 
„štít, záštita, pomoc“. Podobné 
je jméno Alexandr - „obránce 
mužů“. Z českých známých jme-
novců můžeme zmínit například 
zpěváka Brichtu či herce Hámu.

A co říká pranostika? 

Na svatého Celestýna nemáš-li, 

sedláčku, zaseto, je to tvoje vina.

 12. 4. úterý Julius
 13. 4. středa Aleš
 14. 4. čtvrtek Vincenc
 15. 4. pátek Anastázie
 16. 4. sobota Irena
 17. 4. neděle Rudolf
 18. 4. pondělí Valérie
 19. 4. úterý Rostislav

Hlavenci bude letos 630 let. Tato nevelká, ale úpravná obec leží v  dosahu města Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav. První zmínky o obci pocházejí z  roku 1386. Mezi nejvýznam-
nější historické památky obce patří pomník, který dal vystavit hrabě František Antonín 
Špork v letech 1724 -5 na počest císaře Karla VI., a to na místě z daleka viditelném. 

                          VESNICE ROKU SE MÁ ČÍM POCHLUBIT
NA NÁVŠTĚVĚ V HLAVENCI

 HLAVENEČTÍ SE VĚNUJÍ DĚTEM A MLÁDEŽI. Zdejší dlouholetou zvyklostí je i pořádání letních 
táborů, které se konají pokaždé na jiném místě v ČR. Letos tomu nebude jinak.

   ANEB NENÍ BYLINA, ABY NA NĚCO NEBYLA

Léčivé vlastnosti jeho semen byly 
známy již ve Starém Řecku. Hi-
ppokrates je doporučoval např. 
při zánětech sliznic. Ve Francii 
vydal v 8. stol. Karel Veliký záko-
ny, které požadovaly, aby poddaní 
jedli lněná semena a uchovali se 
tak při zdraví. Len luční byl kdysi 
oblíben jako projímadlo, ale dnes 
se užívá jen zřídka. Zralá semena 
lze ale skutečně použít jako šetrné 
projímadlo. Vně také v zábalech. 
Utišující účinky má rovněž při 

gastritidě a bolestech hrdla. Olej 
je zase důležitým zdrojem esen-
ciálních mastných kyselin, které 
mohou napomáhat při prevenci 
ukládání tuku ve tkáních. Nálev 
je účinný především při kašli a 
bolavém krku, lze jej ochutit me-
dem a citrónovou šťávou. Semeno 
je možné použít při již zmíněné 
zácpě. Stačí prý sníst 1 – 2 po-
lévkové lžíce semen a dostatečně 
zapít vodou. Semena ve střevech 
nabobtnají a měly by pomoci. 

PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

LEN

Chuť lze vylepšit přidáním müsli 
či měkkého sýru. 
(Zdroj:Velký atlas léčivých rostlin, 

Penelope Odyová)

 V HLAVENCI SE UDRŽUJÍ TRADICE. Staročeské máje a nebo klasické draní peří jsou důka-
zem toho, že se na ně tady rozhodně nezapomíná. U mnoha z nich stojí právě starostka Smotlachová 
(první zprava).          Foto lot

 

skými subjekty. Významnou roli 
v udělení ocenění sehrála také pře-
svědčivá prezentace pospolitosti 
obce a schopnost realizace zásad-
ních investičních záměrů. V čele 
obce stojí Ing. Jarmila Smotlacho-
vá, s níž jsem si o oceněné Vesnici 
roku Středočeského kraje v roce 
2011 povídala. Je to zároveň i prv-
ní zastavení v našem putování po 
obcích, sdružených do Dobrovol-
ného svazku obcí Cecemínsko.

  Vaše obec je velmi aktivní 
a získala již několik ocenění v 
rámci soutěže Vesnice roku, mů-
žete prosím uvést alespoň někte-
ré z nich?
 „Do soutěže, kterou každoročně 
v Programu obnovy venkova vy-
hlašuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj ve spolupráci se Svazem 
měst a obcí ČR a Ministerstvem 
zemědělství ČR, jsme se poprvé 
zapojili v roce 2007. Jejím cílem je 
snaha povzbudit obyvatele venko-
va k aktivní účasti na rozvoji svého 
domova, zveřejnit rozmanitost a 
pestrost uskutečňování programů 
obnovy vesnic a upozornit širo-
kou veřejnost na význam venko-
va. V neposlední řadě také snaha 
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich 
představitelů a občanů, kteří se 
snaží nejen zvelebovat svůj do-
mov, ale rozvíjet i místní tradice 
a zapojují se do společenského ži-

vota v obci. Podařilo se nám uspět 
hned první rok, kdy jsme obdrželi 
Modrou stuhu za společenský život 
(odměna 400 000 Kč), rok nato 
Diplom za péči o veřejná prostran-
ství (80 000 Kč). Rok poté následo-
vala Bílá stuha za práci s mládeží 
(600 000 Kč), v roce 2010 Zelená 
stuha za péči o zeleň a životní pro-
středí (40 000 Kč), Zlatá cihla za 

příkladnou stavbu realizovanou 
v duchu obnovy venkova – rekon-
strukce bývalé obecní školy na 
obecní byty, obecní úřad a místní 
knihovnu a především Zlatá stuha 
a vítězství ve Středočeském kraji, 
titul „Vesnice Středočeského kraje 
roku 2011“ (1 000 000 Kč) a  2. 
místo v celostátním kole soutěže s 
odměnou ve stejné výši. Všechna 

 „Vypravili jsme se spolu do skanzenu v Přerově 
nad Labem, kde se konala skvělá výstava „Jaro na ves-
nici“. Člověk se tady rázem ocitne ve starých časech a 
připadá si jako v pohádce“.   

Adriana Černá a Honza Blecha

Rádi cestujete po našem regio-
nu, navštívili jste zajímavé místo, 
chcete se podělit o svoje zážitky? 
Pošlete nám svoje selfie, rádi ho 
zveřejníme. 
Kvalitní fota zasílejte na e - mail 
lokaj@melnicko.cz

POŠLETE NÁM SVOJE SELFIE

ocenění obec získala díky svým 
aktivním občanům a jejich dobro-
volné práci. Hlavenec stále čerpá 
nové inspirace a realizuje nové 
projekty, snaží se zpříjemnit život 
všem, kteří v něm žijí, ale i těm, 
kteří jím třeba jen projíždějí“.

  Jaké plány a vize byste ještě 
ráda v obci uskutečnila? 
 „Mou prioritou je udržet co nejdé-
le v obci vesnický život, na základě 
komunitní společnosti, kdy si lidé 
navzájem pomáhají a setkávají se 
spolu a také si udržují a starají se 
o své okolí tak, aby bylo příjemné k 
životu. Nechceme se stát satelitem 
hlavního města, ale rádi bychom si 
ponechali vzhled i charakter malé 
středočeské vesnice. Pokud přijde 
nějaký rozvoj či nárůst počtu oby-
vatel, je třeba ho regulovat, aby 
byl zcela přirozený, ne skokový. To 
sebou nese značné problémy, což 
potvrzují zkušenosti z jiných obcí.“ 

  Existuje něco, co vás trápí a 
co byste chtěla změnit?
„Nejvíce mě trápí třeba šlendrián. 
Špatně odvedená práce a nedodr-
žování základních pravidel života 
a slušného chování.. 

(pokračování na str. 10)
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Jak se jmenoval slavný loutkoherec a principál, který na 
prknech dřívějšího Divadla S + H (nyní Divadlo U Hasičů) 

vodil populární dvojici Spejbla a Hurvínka?

Svoje odpovědi zasílejte na 
e – mail melnicko@melnicko.cz nejpozději do 19. 4. 2016.

  S MĚLNICKEM DO DIVADLA U HASIČŮ

Zcela srozumitelná divadelní komedie PŘÍBĚH JEDNOHO 
HRADU potěší oko i duši diváka, který představení zhlédne, 
třeba jen koutkem oka… Vrtochy pána hradu přivádějí  jeho sa-
mého do komických situací při touze po výměně ženy, jíž si při-
vedl v nedávné době na sídlo. Vynikající herecké výkony umocní 
kolektiv herců a mistrovské režijní zpracování (rež. Ivan Vysko-
čil). Hrají Ernesto Čekan, Antonín Duchoslav, Anna Kulovaná, 
Veronika Nová, Karel Soukup, Jarmil Škvrna.
2x2  volné vstupenky vždy v hodnotě 760,- Kč můžete získat 
po zodpovězení anketní otázky.

 Volné vstupenky na před-
stavení Rukojmí bez rizika v Di-
vadle U Hasičů vyhráli manželé 
Hrubých.

Foto lot

Architektonické řešení, včetně ur-
banistického zapojení do krajiny, 
navrhl Ferdinand Maxmilián Kaň-
ka. Autorem veškeré sochařské 
výzdoby, včetně sochy Karla IV., 
je Matyáš Bernard Braun. Pomník 
císaře Karla IV. stojí severovýcho-
dě od vesnice, v místě, kde údajně 
v listopadu 1723 přijal Karel VI. 
po slavnostním honu odznak řádu 
Sv. Huberta. Předáním odznaku se 
chtěl hrabě Špork zalíbit císaři a 
získat tak pro sebe vytoužený Řád 
zlatého rouna. Pomník byl dokon-
čen v listopadu 1725 a slavnost-
ně odhalen za přítomnosti prince 
Emanuela Savojského. Tuto udá-
lost hrabě Špork oslavil zhotove-

ním pamětních medailí a mědirytin 
pro přátele doma i v zahraničí. 
Obec zdaleka nežije jen historií, 
naopak. Vesnička má 370 obyvatel 
a hospodaří s rozpočtem přibliž-
ně 5 milionů korun. I s takovými 
penězi se dají dělat malé zázraky. 
Obec žije čilým spolkovým, kul-
turním a společenským životem. 
Za tyto aktivity také získala ne-
jedno významné ocenění, např. v 
prestižní soutěži Vesnice roku Zla-
tou stuhu za dlouhodobý všestran-
ný rozvoj obce ve všech oblastech 
hodnocení zahrnující jak spolkový 
život, příkladnou péči o zeleň, prá-
ci s dětmi a mládeží i spolupráci s 
místními podnikateli a zeměděl-

 Stavba bývalého Rudolfova zámečku je nepřehlédnutelnou 
památkou obce. Původní dům pro lesní správu a lovčí brandýské-
ho panství, byl až do roku 1582 sídlem královských fořtmistrů, kdy 
císař Rudolf rozhodl, že si z fořtmistrovského domu zřídí lovecký 
zámeček a nařídil 6. dubna téhož roku, aby byl vystavěn.


