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Silvestrovské jablko pečené 
Suroviny: jablka, džem meruňkový či borůvkový, fíky, víno, vlaš-
ské ořechy 
Pro jednu osobu hoď na stůl kuchyňský 2 pěkná červená jablka (či 
„zlatá“), 1 vrchovatou lžičku džemu meruňkového sladkého či do 
„zlatého“ jablka džemu borůvkového. Dále pak 1 fík, jejž si 
předem ve víně namočil a drobno nakrájel, a 1 vrchovatou lžičku 
jader vlašských ořechů drobně rozsekaných. Z jablek opatrně 
jádřince odstraň. Džem meruňkový nebo borůvkový s pokrájeným 
fíkem a oříšky promíchej a směsí vzniklou naplň po okraj vykroje-
ná střed jablek. V předehřáté troubě asi 30 minut peč, než jablka, 
jakož i směs uvnitř, Tvoji kuchyň celou provoní. 
 

PF 2010 

Šťastné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, lásky a osobních 
úspěchů všem srdečně přeje obec-
ní zastupitelstvo. 

Hlavenecká předvánoční pověst  
(strašidelná) 

PARAČ 
V okolí Staré Boleslavi (takže i v Hlaven-
ci) strašívaly a snad straší i do dnes 
mnohé maminky své děti, které se ne-
chtějí o Štědrém dnu postiti – paračem. 
Parač prý chodíval až po večeři a toho, 
kdo se o Štědrém dni nepostí, bez mi-
losti vypárán byl. Parači byli různě 
ustrojeni, třebas prý oblékl bílé punčo-
chy a nové, bílé dámské střevíce, které 
tak na své noze důkladně roztáhl, že v 
nich jejich majetnice už vůbec nemohla 
choditi. Přes šaty navlékl bílou zástěru a 
na tu zavěsil dlouhý nůž s ocílkou. Na 
obličeji měl masku a ruce omočil v krvi. 
A tak s hrncem krve chodil po domech, 
vše krví pomazal a ve světnicích pak 
brousil nůž o ocilku a hrozivě se točil po 
dětech. Po takové návštěvě musila čas-
to hospodyně znovu mýti celou světnici 
– a jistě při tom parači pramálo blaho-
řečila. Z Kostelního Hlavna připsal pan 
učitel Uzel, že i v obou Hlavnech parač 
chodíval jakož připomínka na vraždění 
betlémských pacholátek z rozkazu He-
rodesova. 

HASIČSKÝ PLES 
16. ledna 2010 od 20 00 hod 
v hostinci U Jelena, Hlavenec 
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů, 
Hlavenec. 

KOULENÍ ZELÍ 
Srdečně zveme všechny příznivce vánočních procházek na 
tradiční hlavenecké Koulení zelí. Sraz opět 26. prosince 
v 9 hodin dole u křížku, kde bude proveden zahajující 
výmet zelné hlávky směr … (zatím neznámo kam). Při-
pravte se na krásnou procházku hlaveneckým okolím, pro-
voněnou přírodou, ale i cukrovím a vánočními driáky na 
zahřátí, které určitě nezapomeňte vzít s sebouJ 

Kapr na šalvěji 
Suroviny: kapr, máslo, sladká smetana, brambory, šalvěj, sůl, pepř, 
petržel 
Kapra vykuchej, rozpul, omyj čerstvou vodou, osol a opepři, bys výraz-
né chuti dosáhl a vlož na pekáček vymazaný máslem. Po povrchu kapra 
potři rovněž máslem, hustě posyp rozdrcenou šalvějí a rychle v horké 
troubě upeč. Po upečení kapra ulož na nahřátou mísu, do šťávy trochu 
sladké smetany přidej, jež ji jemnou činí, povař krátce a na rybu pro-
ceď. Podáváno s brambory, jakož i s kaší bramborovou. Zdob zelenou 
petrželí, co Tvému jídlu krásu dodá. 
 Obec Hlavenec Vás srdečně zve na předvánoční 

BURZU  
vánočního cukroví 

V sobotu 19. prosince 2009 od 17 00 hod 
v hostinci U Jelena 

Jako každý rok, tak i letos proběhne soutěž v kulinářském umění. 
Loni byl tématem štrúdl, letos je to POMAZÁNKA. Pochlubte se 
svou nejlepší pomazánkou, přineste ochutnat, prozraďte recept…A 
samozřejmě nezapomeňte i na cukroví. Přijďte posedět, popovídat, 
vánočně se naladit. Ochutnat soutěžní i nesoutěžní dobroty. Odpo-
činout si. Zaposlouchat se a zazpívat si koledy s dětmi, které si pro 
Vás připravily Vánoční příběh. A také přijďte poprvé shlédnout 
nový hlavenecký betlém, na jehož výrobě se podíleli téměř všech-

ny babičky a dědečkové z Hlavence v rámci akce  
Děda s babi dětem vyrobili betlém. 

Přijďte společně strávit předvánoční podvečer. 
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Výsadba aleje na Kouta se vydařila 
I přes pesimistické meteorologické předpovědi, plné tuč-
ných dešťových mraků, se v sobotu 7. listopadu vydařilo 
nejen počasí, ale především celá akce výsadby ovocných 
stromků na Kouta. Opět se nám podařilo zhodnotit další 
kus volné krajiny přiléhající k naší vesnici. Podél obecní 
polňačky směřující na Kouta jsme vysadili celkem 85 
ovocných stromků a také jsme v rámci následné péče o 
vysazené dřeviny, vyměnili 9 stromků (na jaře vytluče-
ných srnci) v ovocném sadu Na Skále, který se podařilo 
obnovit na podzim 2008. I když se nás za poslední tři 
roky, co pravidelně společně sázíme, sešlo nejméně (asi 30 
dobrovolníků), sázelo se jako po másle. V deset hodin 
jsme vyrazili do akce a v jednu po poledni bylo hotovo. 
A kdyby nám za odměnu nevykouklo sluníčko, a kdyby 
nebyly navařeny kotle výborné zelňačky a bramboračky a 
nebýt lahodného svařeného vína, mohli jsme být hnedle 
doma. Takhle jsme ještě dobrou hodinu postávali u hájen-
ky Na Skále a povídali si a jedli a pili a pak jsme se hro-
madně přesunuli do hospůdky a v odpoledním rozjímání 
příjemně pokračovali. 
Velké poděkování patří všem, kteří se letošní podzimní 
akce zúčastnili a napomohli tak nejen přírodě, ale i utužení 
společenského života ve vesnici. Zvláště pak musíme 
pochválit všechny děti, které se krásně do výsadeb zapoji-
ly a pomáhaly, jak jen jim lumpačení dovolilo (pronásle-
dování a honění se bylo přeci jen zábavnějšíJ). Příště se 
budeme těšit, že tyto naše akce svou přítomností podpoří i 
mnozí další a doufáme, že i noví „hlavenečtí osadníci“ 
najdou odvahu a zapojí se do společného života v naší 
vesnici. Těšíme se. Třeba hned na jaře na 4. ročníku akce „ 
V hlaveneckém remízku budeme si nablízku“, který pro-
běhne v rámci tradičního úklidu obce 1. května 2010. 
Projekt Výsadby stromků na Kouta podpořila v rámci 
programu Strom života Nadace Partnerství grantem ve 
výši 17.325 Kč.  Generálním partnerem programu je Skan-
ska. 
 

Hlavenec jede do senátu 
Stálá komise senátu pro rozvoj venkova za podpory Spol-
ku pro obnovu venkova ČR a Komory malých obcí SMO 
ČR pozvala naši obec na setkání vítězů soutěže VESNICE 
ROKU 2009, v které byl Hlavenec oceněn Bílou stuhou za 
práci s mládeží. Setkání se uskuteční v úterý 8. prosince 
a za naši obec se ho zúčastní starosta Vladimír Blecha s  
místostarostkou Jarmilou Smotlachovou. 

Poplatky za popelnice 2010 
Firma AVE CZ informovala, že v příštím roce opět dojde 
k navýšení částky za likvidaci odpadu z domácností a to o 
5 %. Z tohoto důvodu bude nutné v příštím roce  přistou-
pit ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na 
450 Kč za každého občana trvale žijícího v Hlavenci. 
Obec Hlavenec firmě AVE CZ zaplatí v roce 2010 při-
bližně 1000 Kč za každého občana (za svoz komunální-
ho odpadu, tříděného, nebezpečného odpadu a velkoob-
jemového odpadu). Každého občana tak zadotuje částkou 
přibližně 550 Kč. 
Poplatky za svoz komunálního odpadu pro rok 2010  
Trvale žijící občan v Hlavenci 450 Kč/rok 
Rekreační objekt 500 Kč/rok 
Poplatky za popelnice je možné zaplatit nejpozději do 
konce února 2010 na obecním úřadě. 
Poplatky za psy v roce 2010 nebudou. 
 

Hlavenec 10. v soutěži 
My třídíme nejlépe 

Naše obec se v roce 2009 v soutěži My třídíme nejlépe, 
kterou již 5 let každoročně vypisuje Středočeský kraj, 
umístila na 10. místě ze 655 středočeských vesniček do 
pěti set obyvatel. ÚSPĚCH. Poděkování náměstka 
hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery, ale také 
poděkování obecního úřadu Hlavenec, patří všem, kteří 
v naší obci, stručně řečeno, TŘÍDÍ. Kdo ví, třeba se nám 
společnými silami podaří posunout se ještě výšJ 

    

Noví Hlavenečáčci 
Dne 23. listopadu 2009 se narodila 
Anička Uhlířová. 
Do života Aničce přejeme mnoho zdraví 
a štěstí. 

Společenské akce v Hlavenci 
19. prosince, 17 00 hod – Burza vánočního cukroví 
26. prosince, 9 00 hod – Koulení zelí 
9. ledna 2010, 20 00 hod – Myslivecký ples (pořá-
dá Myslivecké sdružení Hubertus, Kostelní Hlavno) 
16. ledna 2010, 20 00 hod – Hasičský ples (SDH 
Hlavenec) 

Ochotnický spolek HlavnováČek ze Sudova 
Hlavna zve na novĚ nastudované pohádky 

O dvanácti mĚsíČkách a Mrazík. 
Premiéra v sobotu 12. prosince 2009 od 17 hod 

v hospodĚ U SedláČkU, Sudovo Hlavno. 

 

Překrásná výstava betlé-
mů v podzemních prosto-
rách Betlémské kaple. 
Otevřeno denně od 9 do 
18 hod (24.12. do 13 hod, 
1.1.2010 od 13 hod). 
Vstpné 50 Kč, zlevněné 
25 Kč. 
www.vanocnivystava.cz 

http://www.vanocnivystava.cz

