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Úvodník
Vážení spoluobčané, 
a máme tu zase zimu. Zdá se, že Vánoce bu-
dou opět na blátě, nicméně pak by měla zase 
přijít ta pravá Paní Zima s teplotami pod nulou 
i přes den. Uvidíme. V loňském roce odvedli 
obrovský kus práce hasiči, kteří pro všechny 
občany nachystali dobře udržovanou ledovou 
plochu na hřišti. A o hřišti se uvnitř dočtete 
dobrou zprávu. V příštím roce se konečně, po 
letech starání zastupitelů a hlavně pana staros-
ty Smékala, začne stavět víceúčelové sportov-
ní hřiště. 
Dále bych se rád zastavil u skvělé akce – Vá-
noční výstavy, kterou pod hlavičkou sboru pro 
občanské záležitosti uspořádala v první advent-
ní víkend aktivní skupinka čehovských žen. 
Výstava byla jako pohlazení na duši v před- 

vánočním čase a opravdu stálo za to ji navští-
vit. Díky krásným dekoracím jste se rázem 
ocitli v ladovské zimě.  My, dřívějšího data 
narození, jsme nostalgicky zavzpomínali nad 
výstavkou Ladových knížek a obrázků, které 
nás provázely dětstvím. Srdce všech milov-
níků malých drobností a vánočních dekorací 
zaplesalo nad pestrostí vystavených výrobků  
a vánočních drobností. Kdo chtěl, mohl si i ně-
jakou tu vánoční ozdůbku nebo jiný dáreček 
pro sebe nebo své blízké zakoupit. Na zahřá-
tí byl připraven vynikající svařáček a domácí 
dobroty ve „starodávné kuchyni“ s dekorací 
kachlových kamen se známým Kocourem Mi-
kešem. Za oba dva dny se na výstavu přišlo 
podívat kolem 200 lidí, což je na naši obec 

velmi slušné číslo. A kdo to letos nestihl, nebo 
zaváhal a nepřišel se podívat, příští rok dopo-
ručuji. Díky za milý zážitek a příjemné zasta-
vení v každodenním koloběhu povinností patří 
paní Ivaně Kratochvílové, Jolaně Kardinálové, 
Lence Říhové, Boženě Spáčilové, Běle Hla-
vaté. Dále jim pomáhala Hana Černá a Petra 
Růžičková. Více se dočtete uvnitř čísla. 
Více se dnes již nebudu rozepisovat. Užijte 
si Vánoc. Hoďte spěch a shon za hlavu a tro-
chu relaxujte. Najděte si čas na své blízké, ale 
také na sebe! Přežijte svátky ve zdraví, prostě 
– šťastné a veselé! A nový rok s osmičkou na 
konci ať je lepší než ten letošní. 

Jaroslav Špaček 

Rozhovor se... ...starostou Milanem Smékalem

1.	 Pane	starosto,	jak	dopadla	naše	žádost		
o	dotaci	na	sportovní	víceúčelové	hřiště?
Mohu s potěšením konstatovat, že naše žádost 
byla jako úspěšná zaevidována Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. V tuto chvíli 
musíme udělat výběrové řízení na zhotovitele 
stavby a doplnit spousty povinné dokumenta-
ce. To vše je potřeba zvládnout do 30. dubna 
2018. Reálné započetí stavby plánuji na začátek 
června. Je velmi lákavé dokončit stavbu hřiště 
tak, abychom ho mohli slavnostně otevřít již na 
hody.

2.	 Jak	vypadá	příprava	stavby	komunika-
ce	v	hliníku?
V současné době je zpracována výkresová doku-
mentace a na stavebním úřadě je podána žádost 
na povolení stavby. Hodnota stavby by nemě-
la přesáhnout 2,5 milionu korun. Také v tomto 
případě budeme žádat o dotaci, tentokrát z pro-
gramu Ministerstva místního rozvoje. Žádost 
musí být podána do 15. ledna 2018. Nejvyšší 
možná částka dotace je cca 1 000 000,- Kč. 
Doufám, že i v tomto případě budeme úspěšní. 

3.	 	 Jak	 se	 náš	 úřad	 připravuje	 na	 zákon		
o	ochraně	osobních	údajů	tzv.	GDPR?
Zákon nazvaný GDPR začne u nás, i v celé EU, 
platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak 
nahradí současnou právní úpravu ochrany osob-
ních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a souvi-
sející zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. GDPR se totiž dotýká každého, kdo shro-
mažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropa-
nů, včetně společností a institucí mimo území 
EU, které působí na evropském trhu. I když se 
zdá, že času je relativně dost, již jsme zahájili 
první kroky řešící tuto problematiku. Byla uza-
vřena smlouva o dílo s firmou 2K Consulting 
s.r.o. která již zahájila audit, zajistí IT techno-
logii a vytvoří potřebnou směrnici k dodržová-
ní všech požadavků daného nařízení pro Obec 
Čehovice i Mateřskou školu Čehovice. Cena za 
tuto službu bude 54 450,- Kč. GDPR také zavádí 
astronomické pokuty za porušování nových pra-
videl, proto nařizuje větším zpracovatelům dat 
zřídit nezávislou kontrolní funkci pověřence pro 
ochranu osobních údajů. O tom, kdo bude vyko-
návat tuto funkci je potřeba pořádně popřemýš-

let, protože odměny za výkon této funkce jsou 
neúměrně vysoké. Proto se touto cestou obracím 
na občany, pokud mají zkušenosti s touto proble-
matikou, zda by nebyli ochotni funkci na našem 
úřadě vykonávat – samozřejmě za rozumnou 
úplatu.

Čehovské listy



ČEHOVSKÉ LISTY2

zahrát a měli i chuť  
reprezentovat naši 
vesnici v Regio- 
nální soutěži, kte- 
rou hrajeme.

Na závěr bych chtěl všem  
občanům popřát krásné prožití vánoč-
ních svátků, klid, pohodu a hlavně hodně zdra-
ví v roce 2018.

Za oddíl stolního tenisu  
Tomáš Kardinál st.

4.			Na	veřejném	zasedání	zastupitelstva	obce	
kde	se	řešila	i	problematika	územního	plánu,	
měla	 jedna	občanka	z	obce	připomínku,	že		
v	naší	obci	se	vykácelo	několik	set	stromů.	
Jak	 se	 řeší	 problematika	 kácení	 stromů		
v	praxi?
Občan, popřípadě obec musí podat písem-
nou „Žádost o povolení pokácení dřevin 
rostoucích mimo les“ – dle § 8,9 zákona 
č.114/1992 Sb., § 8 odst.3, vyhl. č.395/1992 
Sb. O pokácení ovocných stromů se žádat 

nemusí. V žádosti se uvádí důvody káce-
ní – přestárlost stromu, tlející kmeny, ohro-
žování bezpečnosti a zdraví osob a majetku 
apod. Vždy je požadována náhradní výsadba 
a to nejméně v počtu vykácených stromů a to 
opět v katastru obce. Pokud se jedná o zdra-
votní probírku, nebo se odstraňují již spadlé 
stromy – náhradní výsadba se nepožaduje. 
Na závěr bych chtěl všem občanům popřát co 
nejpříjemněji a pohodově strávený čas advent-
ní, během vánočních svátků plno radostí a do 

Nového roku hlavně nejvíc toho nejpotřebněj-
šího – zdraví.

Děkuji	za	rozhovor.

Pokud máte na starostu či nějakého zastupitele 
zajímavou otázku, napište mi (e-mail. adresa: 
hinds.spacek@post.cz) nebo dotaz vhoďte do 
mé poštovní schránky, v příštím čísle Čehovic-
kých listů Vám na ni odpoví.

Jaroslav Špaček

Z činnosti místních organizací
Sokol Čehovice

Přání

Všechna	Vaše	novoroční	předsevzetí	ať	se	Vám	vyplní,	ať	se	Vám	podaří	najít	tu	správnou	cestu	k	celoroční	spokoje-
nosti	a	do	nového	roku	ať	vstupujete	s	radostí,	zdravím,	štěstím	a	bez	zbytečných	starostí…	To	vše	všem	občanům	za	

Tělovýchovnou	jednotu	Sokol	Čehovice
přeje Petra Růžičková

Stolní tenis
Vážení sportovní nadšenci,

soutěž ve stolním tenise je v plném proudu  
a naše družstvo se v současné době nachází 
na devátém, bohužel předposledním místě. 
Není to zaviněno špatnými výsledky, ale tím, 
že v současné době nemáme odehrané všech-
ny zápasy, které mají být odehrány do konce 
letošního roku. Takže současné umístění není 
odpovídající našim výkonům (oba zápasy se 
odehrají až po uzávěrce tohoto vydání ČL). 
Jako každý rok, tak i ten letošní, bude ve zna-
mení turnajů, např. v Obědkovicích, Velkém 
Týnci, Brodku u Prostějova, Otaslavicích, ne-
lze zapomenout na domácí Čehovskou pálku. 

Všech těchto turnajů se určitě někdo z našeho 
mužstva zúčastní. Na tom domácím je účast 
všech členů oddílů více než povinná. Z toho 
vyplývá i pozvání na letošní ročník Čehovské 
pálky, který se uskuteční v sobotu 30. prosince 
2017 od 9,00 hod v „Kulturáku“ u Hrubanů. 
Občerstvení je zajištěno, tak přijďte podpořit 
všechny nadšence stolního tenisu v jejich vzá-
jemném zápolení. 
Jako vedoucího oddílu stolního tenisu mě však 
mrzí skutečnost, že zájem z řad místních obča-
nů, či dětí, není až tak veliký, jak jsme předpo-
kládali. Spousta nadšenců přestala na naše tré-
ninky chodit, a je to opravdu škoda. Rádi mezi 
s sebou přivítáme všechny, kteří by si chtěli  

Zahrádkáři
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás seznámila s činností ZO 
ČZS Čehovice za uplynulé čtvrtletí roku 2017. 
Dne 2. září jsme začali moštovat ovoce. Cel-
kem jsme vymoštovali mošt z 4 034 kg ovo-
ce. Z toho členové moštovali 1 079 kg ovoce 
a ostatní  2 955 kg. Moštování bylo ukonče-
no 4. listopadu. Od září jsme postupně sbírali  
a trhali ovoce v sadu. Těchto brigád se účastni-
li jak dospělí zahrádkáři, tak i děti zahrádkářů. 
I když nás na jaře potrápili mrazíky a dále su-
cho, tak v sadu se urodilo celkem bohatě ovo-

ce. Mošt byl kvalitní, hodně sladký a množství 
nadprůměrné.
V sobotu 14. října jsme uspořádali 4. Jablkový 
bál v Kulturáku v Čehovicích, na kterém jsme 
se společně s přáteli příjemně pobavili. K tanci 
i poslechu nám hrála skupina Merkur. Kolem 
půlnoci byla tažena bohatá tombola. Děkuje-
me sponzorům za dary do tomboly, manželům 
Hrubanovým za vstřícnost a umožnění bál 
uspořádat.
O víkendu 4. a 5. listopadu se konala Podzim-
ní výstava ovoce, zeleniny a květin v Obecním 

domě v Čehovicích. K shlédnutí bylo velké 
množství starších i nových odrůd jablek a dal-
šího ovoce a zeleniny. Starší odrůdy veškerého 
ovoce jsou ceněny z důvodu zachování od-
růd. Zajímavostí bylo vystavení dvou citrusů 
i s plody manželů Svobodových. Na jednom 
citrusu bylo 28 plodů a na druhém 14 plodů. 
Letos poprvé si mohli návštěvníci na dvoře 
prohlédnout drobné domácí zvířectvo a holu-
by - nápad přítele Jana Pura se setkal s velkým 
zájmem dětí i dospělých.
Zapůjčených prostorů jsme využili 5. listopa-
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du večer k Vycházce s lampiony pro děti i do-
spělé. Po krátké vycházce se účastníci občer-
stvili opékanými špekáčky, čajem a svařákem. 
Potěšila nás na obou akcích bohatá účast.
V roce 2017, kdy slavíme 60 let založe-
ní Českého zahrádkářského svazu se jed-
nalo o poslední velké naplánované akce 
ZO ČZS Čehovice. Děkuji všem členům  
a přátelům zahrádkářů, kteří se aktivně po-
díleli na našich akcích v celém roce 2017. 

V roce 2018 plánujeme v lednu provést v sadu 
úklid polámaných větví, které způsobili vel-
ké větry. Dále plánujeme uspořádat degustaci 
jablek. V sobotu 17. března Vás zveme na 55.  
Josefský košt vín v Kyjově, kde můžete ochut-
nat asi 500 vzorků vín z Kyjova a okolí. Od 
16.00 hod. hraje k poslechu cimbálová muzi-
ka. Předpokládaná cena zájezdu je 400,- Kč, 
v ceně je obsažená cesta, vstupné (250,-Kč), 
sklenička a katalog vín.

Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních 
a v novém roce 2018 hodně zdraví, štěstí, spo-
kojenosti a radosti  na zahrádkách a dalších 
společných akcích.

Za výbor ZO ČZS Čehovice  
předsedkyně Eva Divácká

Hasiči Čehovice
Vážení čtenáři,

v posledním letošním vydání Čehovských lis-
tů bych rád zrekapituloval činnost SDH v roce 
2017.
Aktivity sboru můžeme rozdělit do 5 bodů:

1.	Zvyšování	odborné	připravenosti	zásaho-
vé	jednotky	a	členů	sboru,	zásahová	činnost

V rámci dosažení kvalitnější akceschopnosti 
zásahové jednotky probíhají plánovaná tema-
tická školení. V tomto roce se jednalo o školení 
preventistů, zaměřené na téma požární bezpeč-
nost staveb, školení strojníků a odborné pro-
školení ke správné obsluze radiostanic. Část 
získaných znalostí jsme využili již v měsíci 
červnu při likvidaci požáru dřevěné kůlny slou-
žící k uložení dřeva a zahradního nářadí, kdy 
jsme pomáhali při zásahu profesionálům města 
Prostějova. Námětové cvičení, které proběhlo v 
obci Bedihošť, bylo zaměřeno na zlepšení spo-
lupráce s organizací Rescue Olomouc, která se 
zabývá výcvikem psů specializovaných pro vy-
hledávání pohřešovaných osob v terénu podle 
pachových stop, a také nácvik první pomoci  
a transport zraněných do péče záchranářů zdra-
votnické služby. Měli jsme možnost seznámit 
se i s novou technikou složek IZS. Zavlažování 
nových rybníků v průběhu letošního parného 
léta, aby byla zachována jejich funkčnost, hasi-
čům zabralo nemálo volného času.

2.	Brigádnická	činnost	sboru

Brigádnickou činnost jsme zaměřili na sběr 
kovového šrotu, který nám občané připravili 
k odvozu před své domy. Získané prostředky 
jsme využili k nákupu materiálu sloužícího 
pro další činnost sboru. Část hodin byla vě-
nována odkalování hydrantů, úklidu hasičské 
zbrojnice, údržbě techniky, výzbroje a výstroje 
sboru.

3.	Požární	sport

Soutěžní družstva mužů i žen se zúčastňují 
klání v požárním sportu, která slouží nejen 
ke zvyšování kondice, ale i k porovnávání 
dosažených časů a úrovně připravenosti jed-
notlivých sborů. Jsem rád, že patříme k těm 
lépe umisťovaným a hodnoceným družstvům 
okrsku. Novinkou letošního roku je sestavení 
družstva dětí od 4 do 8 let. Malí hasiči se vrh-
li do nácviku požárního útoku s velkou chutí  
a příkladným nasazením. Doufám, že jim toto 
nadšení vydrží i v následujícím roce.

4)	Práce	pro	občany	Čehovic

V měsíci lednu jsme vytvořili ledovou plochu 
na místním hřišti, kde si mohli zasportovat ne-
jen děti, ale i jejich rodiče při bruslení, nebo 
amatérských hokejových utkáních. Snahou 
bylo omezit riziko prolomení ledu, které by 
hrozilo na místním rybníku. Letošní mrazivé 

5)	Kulturní	a	společenská	činnost	sboru

Spočívá v účasti na akcích pořádaných okol-
ními sbory. Smyslem je udržovat přátelské 
vztahy a výměnu zkušeností při práci hasičů 
pro občany. Neusínáme na vavřínech, stále je 
co zdokonalovat, přinášet a promýšlet nové 
náměty a nápady. Pokud budete chtít rozšířit 
naše řady, máte vždy dveře otevřené.
Závěrem mi dovolte malé připomenutí. Na-
stala doba adventní, proto si dávejte pozor na 
hořící svíčky u adventních věnců a vánočních 
stromků, snažte se je neumisťovat v blízkos-
ti hořlavých látek, zabraňte převržení dětmi 
nebo domácími mazlíčky, abyste letošní svát-
ky a nový rok oslavili bez zranění a škod na 
majetku. Všem čtenářům přeji pevné zdraví  
a úspěšný rok 2018.

Za SDH  
Rostislav Svoboda 

počasí umožnilo využívat led během celého 
měsíce. Začátkem léta pořádal náš sbor hodo-
vou zábavu, která je oblíbená v celém širokém 
okolí a je symbolem začátku letních prázdnin. 
Podzimní sedmý ročník drakiády se také vyda-
řil. Počasí nám přálo, foukal svěží větřík, a děti 
měli ze svých papírových miláčků ohromnou 
radost. Každým dalším ročníkem se zvyšu-
je počet startujících dětí, což nás velice těší,  
a drakiáda tím získává na oblíbenosti a kvalitě.

Rybáři Čehovice
Rybáři	Čehovice	Vám	přejí	krásné	Vánoce,	plné	pohody	a	rodinného	štěstí	a	v	novém	roce	2018	hlavně	zdraví,		

spokojenost	a	úspěchy	v	práci,	soukromí	i	u	vody.
Jaroslav Dlabal, Rybáři Čehovice

POZVÁNKA

6. RYBÁŘSKÝ PLES
Spolek	rybářů	Čehovice	si	Vás	dovoluje	pozvat	na	6.	Rybářský	ples,

který	se	koná	dne	24.	února	2018	v	Kulturáku.
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Mateřská škola
Zprávičky z mateřské školičky                                                                         

Konec roku je pokaždé spojen s bilancováním. 
Ještě pár dnů nám sice do konce roku chybí, ale 
my už se rádi za uplynulým obdobím ohlédneme 
již nyní. Celkem třikrát jsme s dětmi od počátku 
školního roku stačili navštívit divadelní předsta-
vení v Němčicích nad Hanou. To první bylo O 
pejskovi a kočičce, druhé O křišťálovém srdci a 
ve třetím jsme Putovali za vánoční hvězdou. Děti 
si výjezdy do divadla zvykají na společenské cho-
vání, vnímají umění, získávají životní ponaučení. 
Naši předškoláci také vystoupili v kulturním pro-
gramu na slavnostním Vítání nových občánků do 
života. Devět dětí navštěvuje kroužek anglického 
jazyka, kde získávají základy cizí řeči. 
Procházeli jsme obdobím podzimu, a proto se 
všechny aktivity týkaly především dění kolem 
něj. Každoročně máme vypracovaný plán spolu-
práce s rodiči „My máme príma rodiče“, kde se 
rodiče zapojují svou osobní aktivitou nebo nám 
jen pomáhají.
Začali jsme projektem Podzimní Prostřeno, kde 
se děti seznamovaly s ovocem a zeleninou. Ro-
diče pomohli tím, že dětem do školky připravili 
nějaké ovoce, zeleninu a děti si nejprve z při-
nesených exemplářů vytvořily vlastní výstavku. 
Pak jsme s nimi pracovali, pekli jsme jableč-
ný štrůdl, odšťavňovali, zkoušeli sušit křížaly 
či péci bramborové lupínky. Na oslavu Dne 
stromů jsme u místní čističky odpadních vod, 
za pomoci zaměstnanců obce a na naší školní 
zahrádce za pomoci našich ochotných rodičů, 
zasadili deset ovocných stromů. Ty, které máme 
na zahrádce, budeme sledovat v růstu a pečovat 
o ně. Teď jsme je jen zabezpečili proti okusu 
a zalévali. Děti se velmi rády zapojovaly i do 
hrabání listí na školní zahradě. Také jsme vy-
zkoušeli pouštění draka, bohužel počasí nám 
nepřálo, ale ani náš školní dráček nebyl v té 
správné kondici, děti byly zklamané, do velké 
výšky opravdu neletěl. Za dva měsíce se děti 
naučily spoustu básní, říkadel a písniček o pod-
zimu, počasí. Do mateřské školy jsme si po-
zvali pracovnici ZOO Vyškov, která dětem ve 
výukovém programu přiblížila proměny počasí 
v závislosti na ročním období. Dovedla děti za-
ujmout a dopoledne s žabkou si děti moc užily.
Když počasí už začalo být opravdu podzimní, 
mlhavé, dušičkové, inspirovalo nás k tématu 
„Strašidel se nebojíme a Halloween“. Ve školce 
jsme si povídali o obou svátcích a vyráběli z pa-
píru netopýry, dýně, duchy, nebo jsme dlabali a 
vyráběli z dýní a dýněček. Společnou prací byl 
letos náš Čehovský Mimoň a k němu ještě ježe-
ček Bodlinka z listů a trpaslík Dědoušek. Děti 
si také vymalovaly dýňovou Duhovou housenku. 
Rodiče nás opět příjemně překvapili, ve velkém 
počtu se zapojili do akce Dýňování. Za okny 
Obecního domu v Čehovicích byly vystavené 

krásné výrobky z dýní, takzvaní Dýňáčci, které 
vyrobili rodiče doma s dětmi a dali všem jméno. 
Rodiče pak do školky dětem připravili strašidel-
né kostýmy a jedno dopoledne jsme si s dětmi 
„halloweensky“ užili. Děti soutěžily v netradič-
ních disciplínách – lovily mušky jako pavouci, 
závodily v pavoučích závodech, krmily pavouka.
Jsme soutěživí a hraví, a to nejen my, ale i rodiče 
našich dětí. Jedna z maminek na sociálních sítích 
zjistila, že bychom se mohli zapojit do výtvarné 
soutěže firmy SEVT. Paní učitelka a paní ředi-
telkou zajistily fotografie, na kterých bylo vidět, 
jak děti tvoří podzimní výrobky, paní učitelka 
odeslala a pak se děly věci. Maminky zorgani-
zovaly akci, zapojily své kamarádky a známé.  
S radostí jsme sledovali, jak nám přibývaly hlasy.  
A … vyhráli jsme! Ze SEVTu nám již zaslali 
přístroj Big Shot, kterým můžeme obohatit naše 
výtvarné aktivity.
Pak nastalo předvánoční, adventní období. Pro 
děti v sobě nese kouzlo záhady, pohádek. Se-
znamovaly se s tradicemi a zvyky spojenými s 
těmito svátky. Za pomoci rodičů si vyzdobily i 
svou mateřskou školu. Svými pracemi oboha-
tily i obecní vánoční výstavu. Ve školce nám 
nechyběl adventní věnec, kalendář a ozdobený 
stromeček je samozřejmostí. Děti vyráběly dá-
rečky a přáníčka pro své nebližší. Těsně před 
Vánocemi se vypravíme ještě i na vánoční ko-
ledu. Ve školce nás navštívil Mikuláš s andě-
lem a čertí rodinkou. I přes tlaky v médiích, 
jak omezovat tuto tradici, myslíme si, že ani 
v dnešní době není na škodu ji dětem přijatel-
nou, nenásilnou formou dopřát. Děti obdržely 
za básničku nebo písničku jeden balíček, který 
sponzorovali rodiče a druhý balíček od zřizo-
vatele.
Vystoupili jsme také v kulturním programu na 
slavnostním Rozsvícení obecního vánočního 

stromu. Vážíme si toho, že přijeli o víkendu  
s dětmi na vystoupení i rodiče dětí z okolních 
vesnic, které k nám do mateřské školy chodí. 
V „čertovském“ vystoupení předvedly několik 
tanečků, písní a říkadel. Vystoupení zakončily 
živým Betlémem. Děti s radostí připravovaly 
pro rodiče také vánoční besídku, kde chtějí za-
hrát pohádku O Šípkové Růžence.
Den po Mikuláši jsme se s rodiči našich dětí 
sešli v mateřské škole na vánočním tvoření, 
které každoročně připravujeme. V odpoled-
ních hodinách rodiče s pomocí svých dětí 
tvořili nabídnuté výrobky, letos to byli andílci 
papíroví na zavěšení nebo jako zápich. Také 
se vyráběly vánoční stromečky ze šišek. Po-
děkování patří všem rodičům, maminkách  
i tatínkům, kteří si v předvánočním shonu na-
šli hodinku času, kterou věnovali svému dítěti. 
Děti měly z povedených výrobků a šikovnosti 
svých rodičů opravdovou radost.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem 
rodičům, přátelům školy, zřizovateli i sponzo-
rům za přízeň a materiální i finanční pomoc, 
kterou naší mateřské škole poskytují. Finanč-
ní dar poskytli jmenovitě, manželé Rausovi, 
manželé Vláčilovi, manželé Hrubanovi z fir-
my Fe-Mat, knížky věnovala paní Dorotíková, 
hračky manželé Mráčkovi, drobnou pomoc  
a opravy provedli manželé Horákovi, různý 
materiál na tvoření a hračky přináší paní Sou-
kupová, pastelky poskytl pan Vítek.
Přejeme Vám pohodové, klidné a spokojené 
Vánoce v kruhu svých nejbližších, dětem sa-
mozřejmě hodně radosti u rozsvíceného stro-
mečku při rozbalování dárků, které si přály  
a nám všem pevné zdraví v novém roce.

Božena Spáčilová,  
ředitelka MŠ

Vánoční tvoření s rodiči v MŠ – to se to povedlo!
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Obecní knihovna
Zprávy z knihovny

V knihovně se vždy na podzim koná akce pro 
děti a mládež – Veřejné čtení pohádek. Neji-
nak tomu bylo i letos. Pozvala jsem do knihov-
ny děti na odpoledne s pohádkami a příběhy 
Miloše Macourka. Příznivci čtených příběhů 
a vůbec čtení, skupinka patnácti dětí, se se-
šla v knihovně ve středu 4. října. Společně 
si vyslechli pohádky, luštili křížovku, hádali 

hudební i další hádanky, povídali si o tom, 
co je skutečnost a co fantazie, kreslily. Tomu 
nejmenšímu musela pomoci při řešení i kres-
bě sice trošku maminka, ale všem se obrázky 
povedly a byly vystavené za okny knihovny  
v době podzimu.
V současné době byl v knihovně obměněn 
knihovní fond. Z prostějovské knihovny jsme 

získali k zapůjčení více než sto nových titulů, 
takže si čtenáři v nastávajícím zimním období 
vhodném právě k četbě, pro trávení dlouhých 
večerů, jistě najdou to, co je baví.
Přeji všem čtenářům šťastné a veselé prožití 
svátků vánočních s přáním, aby ani pod jejich 
stromečkem ležela jako vítaný dárek, zabalená 
kniha.  

Přeji	všem	občanům,	nejen	návštěvníkům	knihovny,	klidné,	pohodové	prožití	svátků	vánočních	v	kruhu	rodiny		
a	hodně	zdraví,	štěstí	a	spokojenosti	v	novém	roce	2018.

Knihovnice Božena Spáčilová

Ze života obce
Vánoční výstava

V sobotu 2. prosince a v neděli 3. prosince za-
hájily členky Sboru pro občanské záležitosti 
advent v Čehovicích krásnou vánoční výstavou 
pro veřejnost.
Stejně jako loni nezůstalo pouze u vystavení 
rukodělných prací. Prostory místního obec-
ního domu se na první adventní víkend pro-
měnily v malé dobové vesnické muzeum. 
Všechno se odvíjelo od výročí Josefa Lady, 
tři sedmičky v datech – narození 17. 12. 1887, 
úmrtí 14. 12. 1957 a datum naší výstavy 3. 12. 
2017. Výstava mapovala jeho působení jako 
malíře, ilustrátora, karikaturisty i spisovate-
le. V chodbě byly vystaveny dobové hračky, 
ateliér umělce s paletou u stojanu, i stůl s ro-
zepsanou knihou, další prostory dokumento-
valy jeho tvorbu a připomínaly doby dávno 
minulé, stará školní lavice, knížky, obrázky, 
kalendáře i pohlednice z jeho tvorby. Zná-
mou postavičkou jeho knih byl Kocour Mi-
keš, ani ten zde nechyběl. Téměř jako živý se 
vyhříval na starobylých kachlových kamnech. 

Hlavnímu výstavnímu prostoru pak vévodil 
ozdobený vánoční strom a všude byla cítit at-
mosféra přímo andělská. Jeden anděl v životní 
velikosti shlížel na výstavku svých menších 
kamarádů ve všemožných ztvárněních, od 
keramiky, slámy, papíru, skla, peří, drátků… 
Vystavovatelé pak předváděli své výrobky od 
ručně vyráběné bižuterie, pleteného a háčkova-
ného zboží, dekorace na stromeček, keramiku, 
drátkování, domácí mýdla, perníčky, čokoládo-
vé výrobky, slaměné vánoční ozdoby, dřevěné 
misky a svícny, vánoční dekorace z pleteného 
papíru, přáníčka, adventní věnce a svícny, do-
mácí med, paštiky, kvašené zelí, sušené houby, 
léčivé masti a další…Návštěvníci výstavy se 
mohli jen tak pokochat a nasát vánoční atmosfé-
ru, ale také nakupovat, to co je zaujalo a chtějí 
tím vyzdobit svůj byt či darovat jako dárek.
Tím však výstava nekončila. Pořadatelky pa-
matovaly i na chuťové pohárky příchozích. 
Na závěr obhlídky vždy pozvaly návštěv- 
níky, aby se zastavili v předvánočním čase 
a chvíli poseděli s přáteli, zahřáli se výbor-
ným svařeným vínem s ovocem, čajem, kávou 
a něco dobrého ochutnali, ať už sladkost či 
nějakou tu jednohubku. Část z výtěžku pro-
daných vystavených exponátů byla věnová-
na dětem z mateřské školy na nákup hraček.  
Necelé dva týdny předem uskutečnila stejná 
parta pořadatelek vánoční tvoření s paní Sa-
dílkovou. Ta přivezla opět spoustu drobných 
ozdob, svíček a všech potřeb na výrobu vánoč-
ních dekorací, ale i již hotové adventní věnce 
na dveře, na stůl, apod., členky pořádající or-
ganizace přichystaly nejen množství větviček, 
šišek, potřebné tavné pistole, ale nepodcenily 
ani drobné občerstvení, aby se při „vánočním Vánoční výstava – Mikeš na peci.

Vánoční strom Čehováček.

Mikulášské zastavení, rozsvícení obecního 
vánočního stromu, Mikuláš, vystoupení dětí  

z mateřské školy
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Výlet do Krakova

Zdarma se podával oblíbený svařák pro všech-
ny dospělé příchozí, pro děti byl připraven 
teplý čaj. Nabízeno k zakousnutí bylo linecké 
pečivo a perníčky, které upekly naše čehovské 
děti a mládež na akci Pečení perníčků v uply-
nulém týdnu. Tato akce má již v obci dlouho-
letou tradici. Bohužel letos byla poznamenaná 
velkou nemocností dětí. Ale i tak se jich se-
šlo dost na to, aby se pod jejich šikovnýma 
ručkama plnily plechy vykrojenými perníčky  
a pak i lineckým. Aby se akce podařila, je nut-
né připravit to nejdůležitější, těsta. To si bere 
na starost paní Jana Jurová. Pomocnice z řad 

tvoření“ ženám dobře pracovalo, povídalo 
a tvořilo. Mohly si zvolit buď teplý čaj nebo 
ovocný svařáček a k tomu ořechové a makové 
šnečky. Tvořily nejen ženy, ale i děti.
V neděli 3. prosince pak proběhla další tradič-
ní akce, slavnostní rozsvícení obecního vánoč-
ního stromu. Akci ozvučil DJ Míša Sedláček, 
v kulturním programu vystoupily „čertovské 
děti“ z mateřské školy a hudební trio, tvořené 
dvěma zpěvačkami a hudebníkem s kytarou, 
pak vánoční atmosféru dovršilo dojemným 
zpěvem vánočních písní a koled. Rozsvíce-
ný vánoční stromeček tentokrát, na přání dětí  
a pana starosty, dostal jméno „Čehovčáček“. 
Mezi desítky přítomných dospělých i dětí 
přišla samozřejmě i slibovaná Mikulášská ná-
vštěva, mnohé děti při jejím příchodu trošku 
sice ztratily na odvaze, ale po chvíli před ni 
ochotně přistupovaly a odříkávaly své básnič-
ky a zpívaly písničky, za což obdržely zdar-
ma dárkovou tašku plnou dobrot, darovanou 
od Obce Čehovice za přispění sponzorů. 

Vánoční výstava. Některé výrobky byly i na prodej...

dospělých jsou vždy také vítány. Pravidelně 
vypomáhá pořádajícím členkám paní Emilie 
Soukupová.
Mladší děti doprovázely i letos maminky nebo 
babičky, bez jejichž pomoci by se akce také 
neobešla. Nejenže vedou své i ostatní děti  
k správnému postupu při vykrajování, ale 
hlavně pomohou dokončit zdobení perníčků. 
Elán, s jakým děti zdobit začnou, totiž pravi-
delně postupně upadá a poslední kousky již 
zdobí jen ti vytrvalí a dospělí...

Božena Spáčilová, kronikářka

V sobotu 9. prosince uspořádala naše obec, ve 
spolupráci se sborem pro občanské záležitosti, 
vánoční zájezd do polského Krakova.
Krakov je nádherné historické město a zaslou-
ží si obdiv každého návštěvníka v kterémko-
liv ročním období. Na Vánočních trzích byla 
velice příjemná atmosféra s vůní silného, ale 

výborného svařeného vína a místních specia-
lit. Rády bychom vyzvedly jednu nám dopo-
sud neznámou, kterou byl chléb se sádlem, 
opečenou cibulí a směsí z klobásek. Mimo jiné 
trhy nabízely produkty ručních prací, výrobky 
z medu, skla, jantaru, keramiky, dřeva a jiných 
kouzelných malých i velkých věcí. Atmosféra 

při cestování byla také velice veselá a pozi-
tivní. A tím bychom chtěly poděkovat všem, 
kteří se s námi na tuhle krásnou cestu vydali 
a chtěli poznat adventní čas za hranicemi naší 
republiky.

Ivana Kratochvílova a Božena Spáčilová

Anděl plní přání dětem. Historický dotek – jízda kočáru v Krakově.

Nejen Lenka Říhová a Ivana Kratochvílová  
se staraly o pohodu návštěvníků  

předvánoční výstavy.



ČTVRTLETNÍK OBCE 7

Zprávy z farnosti
Farnost Čehovice oznamuje, že 7. ledna bude možné 
přispět na Tříkrálovou sbírku v kostele před mší sva-
tou od 8:30 hodin a po mši do 11:00 hodin. Připrave-
na bude zapečetěná schránka, do které bude možné 
přispět jakoukoliv částkou. Předem děkujeme.

Jazykový koutek, tentokrát 
v gurmánském stylu

Ačkoliv se o nich mluví jako o svátcích kli-
du, radosti a rozjímání, blížící se vánoční 
svátky bývají často spojené spíš s vařením, 
pečením, zdobením a nakonec jezením, 
pojídáním, pozobáváním a popíjením.
Vánocům předchází adventní čas. Už v té- 
to době bychom se měli připravovat na Vá-
noce a rozjímat. To, že každou neděli před 
Štědrým večerem zapálíme jednu ze čtyř 
adventních svíček je hezké, ale přiznejme 
si, že namísto rozjímání obvykle stresujeme 
v práci, pobíháme po úřadech, poletujeme 
po obchodech, supermarketech a vánočních 
stáncích a narychlo sháníme poslední dár-
ky pod stromek, v nejlepším případě i na 
Štědrý den. Pravda, obchody bývají štědré, 
nabízejí dokonce ještě před Vánocemi po-
vánoční výprodeje, takže nakupujeme jako 
utržení z řetězu, padni komu padni, však 
ono se to někomu bude hodit…
Ale abychom si nesypali až příliš přís-
lovečného popela na hlavu. Býváme po-
zornější a usměvavějším k našim bližním  
i vzdáleným. A také si před Vánocemi čas-
to (a někdy i ze srdce) přejeme. V našich 
zemích si přejeme veselé nebo radostné Vá-
noce a šťastný nový rok. A také vánoční po-
hodu v teple domova a v novém roce hlavně 
zdraví, životní elán a také, jak jinak, nějaké 
ty peníze… Co o Vánocích jíme, to dobře 
víme, ale jak je tomu u ostatních národů?
Naše dnešní Vánoce jsou svátkem křes-
ťanským, i když mnohé obyčeje pocházejí  
z pohanských dob. 
Také v Itálii, jedné z hlavních katolic-
kých bašt, jsou Vánoce velkým svátkem, 
stále hodně propojeným s náboženskými 
zvyky. Všichni se těší na papežovo po-
žehnání Urbi et orbi a následné setkání s 
celou rodinou. Důležitou součástí štěd-

Aneb Co dobrého si dávají a co si  
k tomu přejí?

rovečerní tabule je krocan nebo pečené jeh-
ně. Během Vánoc se obvykle podává také 
panettone nebo pandoro (pečivo s rozinkami  
a kandovanou citrónovou i pomerančovou ků-
rou). Italové si přejí Auguri di Buon Natale  
e Felice Anno Nuovo.
I u nás už dobře známe postavu Santa Clause, 
vánočního dědečka z Ameriky. Díky filmům  
a televizním seriálům je někdy až přesantová-
no. Jak si Američané užívají Vánoc? Of cour-
se ve velkém stylu – ať už jde o štědrost při 
obdarovávání nebo o slavnostní hodování. Na 
štědrovečerním stole by neměl chybět voňavý 
jablečný koláč se skořicí a jako hlavní chod se 
nejčastěji podává nadívaný krocan nebo krůta 
s bramborovou kaší. S drobným pohoštěním se 
nezapomíná ani na Santu – děti pro něho mají 
připravené sušenky a sklenici mléka. A Ame-
ričané si, podobně jako Britové, přejí Merry 
Christmas & A Happy New Year.
Mekkou gurmánů je Paříž a Francie je známá 
svojí skvělou, rozmanitou a delikátní kuchyní. 
Co si tedy dopřávají Francouzi během vánoč-
ních oslav? Obvykle se servíruje pečený kro-
can s kaštanovou nádivkou nebo s lanýžovou 
pastou a dále ústřice, popřípadě husí játra. 
Jako specialita se potom podává pečený Kris-
tův chléb ozdobený cukrovou pěnou tak, aby 
se podobal malému Ježíškovi. Kromě různých 
druhů cukroví je oblíbený Yule log (Bûche de 
Noël). Jde o originální francouzský dezert, kte-
rý je možné koupit v cukrárnách a chutná prý 
báječně po čokoládě. Na francouzském přání 
bychom si možná polámali psací potřebu, vy-
padá takto: Joyeux Noël et bonne année.
Ze slovanských zemí vybíráme Srbsko. Na 
Vánoce se tam peče česnica. Je to druh koláče  
z tenkého těsta a uvnitř je schovaná mince.  
Srbové doufají, že když někdo během večeře 
najde ve svém kousku minci, bude mít další rok 

hodně peněz. A takhle vypadá srbský pozdrav 
v písemné podobě: 

. Tam, kde píší latinkou, tedy  
v Chorvatsku nebo ve Slovinsku, se ve vánoč-
ních přáních uvádí Sretan Bozic. Vesela Nova 
Godina, popřípadě Sretan Bozic. Srecno Novo 
Leto. Kdo cizojazyčné texty nepřeskakuje, 
všimne si, že v srbštině a slovinštině výraz go-
dina znamená rok.
A na závěr zamíříme do dvou vzdálených de-
stinací. Pro Japonce jsou Vánoce krásným 
svátkem, ale ne jejich tradičním. Větší oblibu 
si získaly až v poslední době spojené s větším 
přílivem cizinců. Je to vidět ve výzdobě měst  
a náladě v obchodních centrech. Hlubší význam 
zde ale Vánoce nemají a na Štědrý den si místní 
zcela prozaicky kupují „vánoční kuře“ z KFC  
a „vánoční dort“ s bílou polevou a jahodami. Na 
čem si ovšem Japonci zakládají, je balení dár-
ků, tomu věnují stejnou pozornost jako samot-
nému výběru dárku. Mnohem důležitější jsou  
v Japonsku oslavy posledního dnu v roce a Nový 
rok. Ženy vaří tradiční novoroční jídlo osechi  
a pečou rýžové koláčky omochi. Rodiny darují 
dětem peníze, tento zvyk se nazývá otoshidama. 
A v Japonsku si přejí Shinnen omedeto. Kuris-
umasu Omedeto.
Vánoce v Austrálii mohou být vítanou alterna-
tivou pro ty, kdo v zimě rádi utíkají ze střední 
Evropy za teplem. Oslavy včetně sváteční ve-
čeře se tady pořádají často přímo na pláži, a to 
se projevuje i v jídelníčku. Těšit se můžete na 
nepřeberné množství ovoce a osvěžující drin-
ky. K večeři se jako tradiční dezert podává teplý 
švestkový nákyp s ořechy a hrozinkami polévaný 
vaječným koňakem a mražené dezerty všeho dru-
hu. Delikatesu představuje vánoční pudink. Ser-
víruje se s polevou, pocukrovaný, se zmrzlinou  
a někdy se šlehačkou. A k tomu si můžete popřát 
Merry Christmas and A Happy New Year.

Společenská kronika:
V prvním čtvrtletí příštího roku oslaví svá životní jubilea tito občané:

Leden

Lutera Stanislav   75	let

Únor
Bohumil Koutný             75	let
Franitšek Jiruše             80	let
Květoslava Michalcová     95	let

Březen
Alena Coufalová    70	let

Všem jubilantkám a jubilantům blahopřejeme  
a přejeme pevné zdraví.

 • 

V závěru roku 2017 nás  
dne 10. prosince opustil  

pan Metoděj Jura.

Čest jeho památce!

Zapsaly: Petra Růžičková  
a Lenka Říhová        
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Panenkové medailonky dušené 
na špeku a cibuli

Pozvánky na další čtvrtletí:
30.	prosince	– „Čehovská	pálka“ – turnaj ve stolním tenise v sále Kulturáku – pořádá Sokol 
24.	února	– 6.	rybářský	ples – pořádají Rybáři Čehovice, hraje skupina Merkur 
17.	března – Zájezd	na	košt	vín do Kyjova, pořádají Zahrádkáři  
24.	března – Myslivecká	zábava – pořádají čehovští myslivci, hraje skupina No Problem.

Kulinářské okénko
Párty žemličky se šunkou a sýrem
Ingredience:
• 250 g jemného tvarohu 
• 300 g hladké mouky
• 1 balení prášku do pečiva
• 1 lžička cukru
• 1 lžičku soli
• 8 lžic mléka
• 6 lžic rostlinného oleje
• 100 g strouhaného sýru Gouda
• 100 g nadrobno nakrájené šunky

Postup:
Postup je skutečně velmi jednoduchý. 
Všechny přísady jednoduše smícháme  
v misce a vypracujeme jednotné těsto. Jak 
se vám těsto zdá příliš tekuté nebo naopak 
moc tuhé, přilijte mléko nebo přidejte 
mouku. Z těsta tvarujeme kuličky – z jedné 
dávky jich je asi 30 ks.
Kuličky dáme na plech, na němž máme 
pečící papír a vkládáme do vyhřáté trouby. 
Pečeme při teplotě 180°C 20–30 minut.

Čočková polévka  
se zakysanou  

smetanou
Ingredience:
• 300 g čočky
• 2 brambory
• 1 cibule
• 100 g zakysané  

smetany
• 4 kvalitní tenké párky
• lžíce sádla

• hladká mouka
• 1/2 lžičky mleté  

papriky
• sůl
• pepř
• ocet
• cukr

Postup:
Propláchnutou čočku si namočíme den předem. 
Druhý den ji uvaříme ve stejné vodě, když je 
poloměkká přidáme nakrájené brambory a vaříme 
doměkka. Na malém kousku sádla opečeme nakráje-
né párky do pěkné barvy. Na zbytku sádla usmažíme 
cibuli, přidáme mouku, papriku a uděláme jíšku. 
Polévku zahustíme a povaříme. Nakonec přidáme 
párky a smetanu, dochutíme a už vaříme jen chvíli, 
aby se smetana nesrazila.

Ingredience:
• vepřová panenka 600 g
• 1 cibule
• kousek uzeného špeku (5x5cm)
• 1 polévková lžíce oleje
• plátek másla (2 cm)
• koření Farmer grill od Avokáda
• sůl
• pepř
• na obalení: hladká mouka, mletá 

sladká paprika

Postup:
Panenku omyjeme, odblaníme a nakrá-
jíme na 1 cm silné medailonky. Hranou 
ruky je jemně naklepeme, opepříme a 

posypeme kořením Farmer grill (směs ko- 
ření a bylinek), necháme odpočinout. Uzený 
špek nakrájíme na kostičky, cibuli na půlmě-
síčky, v pánvi pomalu rozehřejeme olej  
s máslem a dáme pomalu smažit špek a ci- 
buli, dokud nebudou osmažené dohněda 
(pozor nespálit). Medailonky osolíme a oba-
líme v hladké mouce, kterou jsme smíchali  
s mletou paprikou. Takto obalené maso 
dáme na pánev ke špeku a cibuli a zprudka 
opečeme z obou stran. Pak teprve podlijeme 
asi 2 dcl vody, přiklopíme a podusíme asi  
20 minut. Mouka použitá k obalení masa 
nám omáčku příjemně zahustí, takže pak už 
jen podle chuti dosolíme.
Podáváme třeba s pečenými bramborami.

Zimní jablečný pečený čaj s vůní
Postup:
Jablka omyjeme, zbavíme jádřinců 
a nakrájíme na kostičky – všech-
ny zhruba stejně velké, dáme na 
hluboký plech. Z citronů na jablka 
vymačkáme šťávu, přidáme cukr, 
rum a koření a vše promícháme  
a pečeme v troubě zhruba 60 minut 
na 180°C. Ovoce pustí při pečení 
dostatek šťávy. Jakmile je ovoce upe-

Ingredience:
• 2 kg jablek
• šťáva ze dvou citronů
• 1 kg cukru (dávám 1/2 kg bílého a 1/2 kg třtinového)

• několik kousků hřebíčku
• lžička perníkového koření
• asi 2 kousky celé skořice
• 5 kousků celého badyánu
• vanilkový lusk
• 2-3 lžíce rumu (nemusí být)

čené, plníme ještě horkou upečenou 

směsí ovoce a šťávy skleničky 
(včetně koření), uzavřeme víčky  
a obrátíme dnem vzhůru. Je možné 

čaj také sterilovat alespoň na půl 
hodinky. Čaj připravujeme potom  

z cca 2 lžiček ovocné pečené směsi 

a zalijeme horkou vodou.

Konec	roku	se	nezadržitelně	blíží		
a	tak	Vám	všem	přeji	krásné		

Vánoce	a	vstup	do	Nového	roku	
tou	pravou	nohou.

Ivana Kratochvílová
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Naše křížovka:

Jak se v kraji mluví...
Už před 400 lety se biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav zabýval našimi nářečími; poukazoval třeba na zvláštní povahu hanáčtiny mezi ostat-

ními moravskými nářečími. „Moravané, ačkoli českým jazykem mluví, však ne tak pěkně a slušně vyříkají slov někteří. Zvláště na Hané velmi 
ústa otvírají, a naberouce některé litery hlaholu plná ústa, jaks nezpůsobně mluví.“ V této nejstarší charakteristice hanáčtiny je tedy řečeno, že na 
Hané se sice mluví česky, ale ne tak pěkně jako v Čechách. Nářečí, která se nám zachovala v Čechách i na Moravě, nevznikala tak, že by předkové 
dnešních Chodů, Doudlebanů, Hanáků či Valachů atd. začali najednou překrucovat nějakou původně jednotnou správnou řeč. Příčiny toho byly 
docela jiné: za prvé tu patrně byly už od nejstarších časů jisté jazykové rozdíly mezi slovanskými kmeny, z nichž se postupně vytvořil český národ. 
Za druhé vznikaly nářeční rozdíly postupně během celého středověku tím, že se tehdy nevyvíjel jazyk všude ... (tajenka). A konečně za třetí při-
spěly k rozrůznění nářečí i vztahy k sousedům, zvláště slovanským. To platí zejména o Moravě, o jejichž nářečích mluvil zmíněný Jan Blahoslav: 
„... na Moravě velmi nejednotně mluví, nebo jakž kteří bližší sou Slezákům, jiní Slovákům a jiní Čechům, tak se také v některých slovích k nim 
připodobňují.“ 

Samozřejmě, že musíme vytýkat, pokud někdo neovládá češtinu, když se mu do spisovného projevu vtírá jeho rodné nářečí - ať již jde o ne-
správnou výslovnost, o nespisovný tvar nebo o nářeční obrat. Něco jiného však jsou nářeční prvky v projevech neoficiálních, zvláště v rodinném 
nebo pracovním prostředí. Můžeme mít sice každý své názory a představy o tom, že to či ono nářečí je hezké či škaredé, nelze tu však mluvit  
o jeho nesprávnosti, natož dokonce o tom, že by bylo hanobením češtiny. Spisovný jazyk je jakožto dorozumívací prostředek celonárodně závazně 
určen pro veřejné projevy, a to psané i mluvené, nářečí se užívá stejně jako jiných nespisovných forem jazyka jen neoficiálně, v soukromém styku, 
zpravidla v mluvené řeči.

Tak dnes v křížovce z úplně jiného soudku, je to takový malý dodatek k našemu jazykovému koutku…

VODOROVNĚ: A. Kovová pečeť; skok mezi dvěma cviky – B. Rýha; vavřín; obyvatel asijského státu. – C.	Man; francouzský kameraman; 
neživo. – D. Útočiště; český zpěvák; obal komety; jedovatá sloučenina. – E.	–	Tajenka. – F. Ptačí citoslovce; okop; nepohoda; 
pcháč. – G. Kraslický podnik; Šuhajova milá; značka amerického počítače. – H. Papír k pokrytí stěny; řešeta; poustevník 
(řídce). – I. Oceňovati; třída gymnázia.

SVISLE: 1. Tlachat (expresivně). – 2. Liberecký podnik. – 3. Paseky (nářečně); úsek. – 4. Ambaláž; písecký podnik. – 5. Jednotka sub-
jektivní výšky tónu; zkratka křížovkářského časopisu; japonský lyžař. – 6. SPZ Blanska; anglický filozof; iniciály Vivaldiho. 
– 7. Poplachy; SPZ Rimavské Soboty. – 8. Stávat se matným; existovat. – 9. Zkratka evropské měny; pokračovati. – 10. SPZ 
Žďáru nad Sázavou; archaicky oslovovat. – 11. Typ sovětských letadel; šichta; citoslovce nelibosti. – 12. Samuel (domácky); 
papoušek; anglická zkratka příjezdu. – 13. Suroviny na zátky; táta. – 14. Stud; osamoceni. – 15.	Jezdectvo. – 16. Sorta jablek.

Pomůcka: arr, KNK, Matras, mel, Moore.  

Výherci  
z minula 

Tentokrát jsme zaznamenali rekordní počet odevzdaných vyluštění – 25! Blahopřejeme.

1.	cena    Miloslava Dvořáková kniha
2.	cena    Vít Lochman  salám
3.	cena    Marie Mézlová  káva
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Fotogalerie
Výlet do Krakova
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Fotografie z výletu do Krakova.
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Rybáři Čehovice
Vás srdečně zvou na

6. Rybářský ples
který se koná

24. 2. 2018
v Kulturáku u Hrubanů

K poslechu hraje skupina MERKUR
začátek ve 20.00 hod.

Vstupné včetně večeře: 200,– Kč

 Předprodej vstupenek bude zahájen 29. 1. 2018
u obsluhy v Kulturáku


