
HOKAIDO PRO GURMÁNY
Pečená dýně na rozmarýnu a česneku

Ingredience
 1 větší dýně 
 Hokaido
 slunečnicový olej
 ½ palice 
 česneku
 rozmarýn
 sůl a pepř

  Kytička od nás k svátku
 22. 9. úterý Darina 
 23. 9. středa Berta 
 24. 9. čtvrtek Jaromír
 25. 9. pátek Zlata 
 26. 9. sobota Andrea 
 27. 9. neděle Jonáš 
 28. 9. pondělí Václav 
 29. 9. úterý Michal 

39.
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2015

ČAS CIBULOVIN
Září je ideální měsíc pro přesazo-
vání většiny druhů trvalek. Počí-
tejme s tím, že trvalky budou na 
jednom stanovišti několik let. Peč-
livě proto vysbíráme všechny ko-
řínky plevelů a záhon vyhnojíme. 
Silnější trsy rostlin při přesazování 
rozdělíme. Nezapomínejme na to, 
že kořínky vysazovaných trvalek 
nesmějí být nepřirozeně stěsnané 
či zpřehýbané, rostliny by potom 
špatně rostly. V této době také za-
číná hlavní období výsadby jarních 
cibulovin. Začátkem měsíce vysa-
zujeme narcisy, protože potřebují 
k dobrému zakořenění vyšší tep-
lotu půdy. V druhé polovině mě-
síce vysazujeme hlavně botanické 
druhy tulipánů, krokusy a všechny 
ostatní drobné cibuloviny, jako 
jsou modřence, bledule, sněženky, 
ladoňky, talovíny a ostatní druhy 
kvetoucí brzy na jaře. 

 Koncem měsíce již můžeme 
vysazovat i hyacinty a zahrad-
ní tulipány. Všechny cibuloviny 
vysadíme na záhon do menších 
či větších skupin stejného druhu 
nebo odrůdy. Hloubka výsadby 
má činit asi trojnásobek výšky 
cibule, to znamená menší cibulky 
sázíme asi 6 - 8 cm a větší 12 - 15 
cm hluboko. Záhon pro cibulo-
viny hluboko zryjeme a dobře 
připravíme, aby zem byla kyprá, 

obohacená kompostem a podle 
potřeby i rašelinou a pískem. V 
této době můžeme vysazovat také 
lilie.

PÉČE O TRÁVNÍK 
SE VYPLATÍ

Ještě v září musíme pravidelně 
sekat. Za pěkného a střídavě dešti-
vého počasí roste tráva stále bujně 
a proto ji sekáme každý týden. V 
září můžeme trávník také zaklá-
dat, za tepla a občasného deštíku 
vysetá tráva brzy vzejde.

POZOR NA MRAZÍKY
Připravíme si vhodný materiál 
pro přikrytí choulostivých rostlin, 
jako jsou jiřinky, hlíznaté begonie 
a jiné. Jediná mrazivá noc může 
celou krásu zničit, ačkoli po ní ješ-
tě obvykle nastane několik týdnů 
pěkného počasí. Stačí, když tyto 
rostliny včas přikryjeme balícím 
papírem nebo folií z PVC. 

sim

RODÁCI SE CHYSTAJÍ DO SVOJÍ OBCE

DARInA

Je jméno jihoslovanského pů-
vodu. Jeho význam je obvykle 
uváděn jako „dar, dárek“. V ČR 
jím bylo pojmenováno 4 577 žen, 
což ho řadí na 124. místo podle 
četnosti. Hezkým jménem se pyš-
ní i "československá" zpěvačka 
Rolincová.

Na jeho stavbu za celkem 2,58 mi-
lionu korun přispěly obci evrop-
ské fondy prostřednictvím Ope- 
račního programu Střední Čechy 
dotací ve výši 2,19 milionu korun. 
,,Jsme velice rádi, že se nám ko-
nečně podařilo získat na naše hři-
ště dotaci. Ještě před dvěma roky 
to byla plocha zarostlá náletovými 
dřevinami. Tímto bych chtěla po-
děkovat všem občanům, kteří cho-
dili na brigády, aby hřiště a jeho 
okolí vyčistili,” řekla starostka 
obce Ivana Frajová.  

A co říká pranostika? 

Na den svatého Václava-li 

hřímá, dlouho ještě teplo bývá.

 Na hřišti s umělým povrchem 
o velikosti 44 x 24 metrů lze hrát 
tenis, fotbal, volejbal, basketbal a 
další míčové hry. Pokud v zimě 
klesnou teploty pod bod mrazu, 
plocha se bude moci využít také 
pro bruslení. Premiéru si minulý 
týden na novém povrchu hřiště vy-
zkoušeli i žáci z místní školy, kteří 
si připravili originální vystoupení 
se švihadly a účastníkům slavnost-
ního předání sportoviště zpříjem-
nili i neméně zdařilým pěveckým 
vystoupením.                                 To  

KROKUSY

Hlavenec, který se pyšní titulem Středočeská Vesnice roku 2011, 
chystá za pár měsíců setkání svých rodáků. To se má uskutečnit  
u příležitosti připomínky 630. výročí první zmínky v historických 
pramenech.
Podobné setkání se přitom konalo 
před šestadvaceti lety, kdy zdejší 
občané zavzpomínali na založe-
ní Sboru dobrovolných hasičů: 
„Využijeme nuly na konci tohoto 
letopočtu, neboť si říkáme, že za 
dvacet let, kdy se bude jednat o 
půlkulaté výročí, tu už mnozí z nás 
nebudou. Rádi bychom k nám po-
zvali všechny, kteří se zde narodili, 
žili a časem se přestěhovali jinam 
a rádi na tento čas vzpomínají a 
někteří se i občas do Hlavence 
navracejí. Chystáme pochopitelně 
bohatý program, aby si v něm kaž-
dá věková kategorie našla ten svůj 
pořad. To není zrovna jednoduché 
a proto v předstihu začínáme s 
přípravami,“ prozrazuje starostka 
obce Ing. Jarmila Smotlachová.
 Organizační výbor, jenž tvoří 
zástupci místních spolků a obecní 
zastupitelé se již sešel na něko-
lika schůzích a rozhodně se ne-
nudí. Účastníci slavnosti obdrží 
pamětní list a informační bulletin 
o Hlavenci, kde se mimo jiných 
aktualit dozvědí o úspěších obce. 
Těch za uplynulá léta není málo 

a Hlavenečtí se mají čím pochlu-
bit.  Obci se po mnoha letech před 
třemi roky podařilo vybudovat 
vlastní kanalizaci a vodovodní 
řad investičním nákladem zhruba  
35 mil. Kč, zpevnit většinu míst-
ních komunikací a vytvořit osm 
malometrážních (startovacích) by- 
tů pro mladé rodiny v přestavěné 
bývalé obecní škole. Opomenout 
nelze ani náročnou rekonstruk-
ci  Hostince U Jelena, který nyní 
slouží coby kulturní centrum s 
kapacitou 150 osob, v němž se 
odehrávají všechny zdejší kultur-
ní podniky a skýtá azyl spolkům 
a organizacím. „Naším cílem je 
uspořádat zajímavou a důstojnou 
oslavu jubilea a věřím, že se nám 
tento záměr podaří naplnit,“ věří 
sympatická představitelka oceně-
né obce. Ta zároveň přiznala, že 
pořízení soupisu zvaných hostů je 
tvrdý oříšek. K soupisu mají po-
sloužit vedle záznamů ze setkání 
rodáků z roku 1989, údaje z kar-
totéky OÚ i informace pořízené 
z návštěv dobrovolníků dosud ži-
jících pamětníků v jejich domác-
nostech. Paní starostka však netají 
obavy, aby se na někoho nezapo-
mnělo: „Obrátili jsme se již také 

na naši obec s rozšířenou působ-
ností  - MÚ v Brandýse nad Labem 
– Staré Boleslavi, a požádali o 
pomoc na evidenci obyvatel. Byli 
jsme překvapeni nevšední ochotou 
úřednic, které nám maximálně vy-
šly při mapování rodáků vstříc.“  

 I když se v Hlavenci bude slavit 
až příští rok, pořadatelé nenechá-
vají nic náhodě a věří, že v sobotu 
18. června, kdy se uskuteční, bude 
jejich obec praskat ve švech. Zvá-
ni jsou už nyní rodáci a hosté z 
blízkého i širokého okolí. 

Lot

Dýně, o kterých se často mluví jako o královnách pod-
zimu, budou až do 25. října k vidění v trojské Bota-
nické zahradě. Pestrá a navíc letos i jubilejní – desátá 
expozice již tradičně představí stovky tykví ve zhruba 
čtyřiceti jejich druzích.

Jak na to
Neoloupanou dýni Hokaido vydlabeme 
a nakrájíme na plátky asi 1 cm tlus-
té. Smícháme s olejem, solí, pepřem a 
rozprostřeme na plech vyložený peči-
cím papírem. Rovnoměrně rozmístíme 
snítky rozmarýnu a celé (neoloupané) 
stroužky česneku. Pečeme v troubě ro-
zehřáté na 200°C asi 45 minut dozla-
tova. Česnek a rozmarýn odstraníme 
(nadrobno nakrájené kousky rozmarýnu 
můžeme v pokrmu nechat).
 Dýni Hokaido nemusíme loupat, peče-
ním nám povrch změkne. Dobrou chuť.

SLAVNOSTNÍHO OTEVŘE-
NÍ DOLÍKU se 16. září zúčast-
nila řada oficiálních hostů (na 
snímku zleva) Milan Němec 
náměstek hejtmana pro oblast 
školství, mládež a sport, Miloš 
Petera hejtman Středočeského 
kraje, Tomáš Oliva 1. náměstek 
ředitele Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Če- 
chy, senátorka Veronika Vre-
cionová (první zprava). Milé 
hosty přivítala starostka Ivana 
Frejová.                          Foto lot

DŘÍSY SE PYŠnÍ nOVÝM SPORTOVIŠTĚM
Od minulé středy v obci Dřísy  dětem i dospělým k plné spokojenosti slouží zbrusu nové víceúčelové 
sportoviště. To vzniklo v místě přezdívaném Dolík v blízkosti ZŠ A MŠ.

jejich druhů i variant. 
Na své si přijdou ne-
jen pěstitelé těchto 
krásných plodů, ale 
i kulináři. 
Výstavu lze navští- 
vit od 26. září. Dýňo-

vé téma si ke zpestření 
babího léta zvolila i obec 

Máslovice. Ta pro návštěv-
níky tradičního Máslovického 

dýňování, které se zde uskuteč-
ní v sobotu 17. října, přichystala 
odpoledne plné her a soutěží pro 
děti, tvořivé dílny a od 13 hodiny 
soutěž o nejzajímavější vyřeza-
nou dýni.                                   To

Obdivovat budeme od malých 
deseticentimetrových dýní až po 
pětadvacetikilogramové krásky. 
Patří mezi nejstarší kulturní plo-
diny a pěstují se snad ve všech 
státech světa. A není se čemu di-
vit. Existuje obrovské množství  

                        KRÁLOVnY PODZIMU SE PŘEDSTAVUJÍ

ČESKÁ ŠPIČKA BODOVALA nA MISTROVSTVÍ
Ve Slaném se v sobotu 19. září sešli závodníci v boulderingu, aby změřili svoje síly na Rock Point  
Českém poháru a 5. kole MAKAK MČR mládeže a juniorů. Na zdejším Masarykově náměstí před-
vedli vynikající výkony na umělé lezecké stěně a sklízeli zasloužený obdiv návštěvníků tradičních  
17. Městských slavností, v rámci kterých se konalo jeho mistrovství ČR.

Průkopníky boulderingu se stali 
Britové v 80. letech 19. století. 
Původně byl však používán pou-
ze jako složka tréninkového plánu 
horolezců. Cílem přípravy byly 
náročnější výstupy v horách. Jako 
samostatnému sportu se boulde-
ringu poprvé začal věnovat v 50. 
letech minulého století přední 
gymnasta John Gill. Zpočátku se 
závody pořádaly na přírodních ka-
menech, později se rozšířilo závo-
dění na umělých strukturách. Od 
roku 1998 se v boulderingu pořá-
dá série závodů Světového poháru 
pod hlavičkou UIAA i Meziná-
rodní federace sportovního lezení 
IFSC (International Federation of 
Sport Climbing). V současnosti 
probíhají ve třech kolech – kvalifi-
kace, semifinále a finále. V kvalifi-
kaci absolvují závodníci postupně 
5 boulderů. 

(pokračování na str. 8)

DOBRÉ VÝKONY PŘEDVEDLY 
V SOBOTU DOPOLEDNE 
JUNIORKY                       Foto lot

STAROSTKA JARMILA SMOTLACHOVÁ stojí za mnoha zdej-
šími projekty. Setkání rodáků v příštím roce nebude výjimkou. 
Hostům již nyní slibuje zajímavé zážitky, které pro ně v jejich rod-
né obci připravují.

DĚTI NA NOVÉM VÍCEÚČE-
LOVÉM HŘIŠTI nesměly chy-
bět a jejich příspěvek do slav-
nostního programu se vydařil.


