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Čehovské listy

Vážení spoluobčané,
letošní rok se nezadržitelně blíží ke konci. 
Čehovské listy dostáváte do rukou krátce před 
vánočními svátky, které jsou pro mnohé z nás 
a zejména pro děti asi tím nejoblíbenějším ob-
dobím. Proto bych vám všem přála, abyste je 
prožili v klidu a užili si pohodu a radost ze 
společných chvil se svými nejbližšími. Děku-
jeme za práci všech, kteří se podílejí na vytvo-
ření kulturního, společenského a sportovního 
dění, i přesto, že letos se s námi táhla různá 
omezující opatření, a proto spousta akcí ne-
mohla proběhnout. Doufejme, že si postupem 
času budeme moci vše vynahradit.

Markéta Skalková 

Rozhovor se…  
starostou Milanem smékalem
1. PANE STAROSTO, CO JE CÍLEM 
A PODSTATOU PROJEKTU „Zelená 
obec“, na němž se podílejí také Čehovice? 
Jaké další ekologické aktivity naše obec 
prosazuje?
V rámci tohoto projektu poskytuje naše obec 
svým občanům možnost zbavovat se vyslou-
žilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběr-
ného boxu a tím významně přispívá k ochraně 
životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví 
člověka. Již nyní jsme získali certifikát a mů-
žeme používat logo Zelená obec. Nyní se nám 
také podařilo získat dotaci na akci „Obec Če-
hovice - Sběrná místa a kontejnery“. Jedná 
se o dotaci z Operačního programu Životní-
ho prostředí pro období 2014-2020. Žádost 
vypracovala firma BHZ invest, s.r.o. Za tyto 
získané prostředky dojde k modernizaci a re-
konstrukci stávajícího a již nevyhovujícího 
sběrného místa ve dvoře bývalého obecního 
úřadu a pořízení sběrných nádob na tříděný 
odpad a také na pořízení štěpkovače. Na opra-
veném stanovišti budou umístěny kontejnery 
na papír, plasty, sklo, objemový odpad a bio-
logicky rozložitelný komunální odpad. Projekt 

tedy vyřeší ze 100 % nakládání s komunálním 
odpadem. Jedná se o finanční prostředky ve 
výši asi 723 000,-Kč, ze kterých obecní rozpo-
čet bude zatížen částkou c110 000,- Kč.

2. PŘIPRAVUJE SE TAKÉ PASPORTIZA-
CE KANALIZACE A VODOVODU. S kým 
na něm obec spolupracuje a jak jsou rozlo-
ženy finance?
Pasportizace (zaevidování) se prováděla ve 
spolupráci s Mikroregionem Plumlovsko. 
Byla uzavřena smlouva o spolupráci, kde úče-
lem smlouvy bylo vymezit spolupráci právě 
na realizaci projektu „Vytváření strategických 
dokumentů pro Mikroregion Plumlovsko“. 
Předmětem tohoto projektu je vytvoření pa-
sportů a strategických dokumentů pro jednot-
livé obce mikroregionu, které se do projektu 
zapojily. Pro naši obec v rámci projektu budou 
zpracovány dva dokumenty: pasport splaškové 
kanalizace a pasport inženýrských sítí (vodo-
vodu). Mikroregion Plumlovsko bude hradit 
veškeré výdaje projektu.
Výše podílu obce Čehovice na projektu je 
203 900,49 Kč, z čehož kromě 10 195,02 Kč 

bude částka hrazena z dotací. Poskytnutá 
dotace z EU činí 173 315,42 Kč, z ČR činí 
20 390,05 Kč.
Pasportizaci v naší obci provedla vyškovská 
firma TRASKO a geodetická zaměření firma 
ZK-Brno.

3. V TOMTO ROCE KONČÍ VOLEBNÍ 
OBDOBÍ pro soudce přísedící u Okresního 
soudu v Prostějově. Koho nominuje naše 
obec na další období?
Volební období soudců přísedících je tříleté. 
Za naši obec je již několik volebních období 
soudcem přísedícím pan Ladislav Spáčil, který 
se svou kandidaturou na další období souhla-
sil. Proto byl jednohlasně na zasedání 9. listo-
padu 2020 do této funkce schválen.

4. Paní Božena Spáčilová se vzdala funkce 
ředitelky Mateřské školy Čehovice. Kdy 
a za jakých podmínek se uskuteční výběro-
vé řízení na novou ředitelku?
V souladu se zákonem bylo vyhlášeno kon-
kurzní řízení na pracovní místo ředitele na 
dobu určitou 6 let. Termín pro podání přihlá-

Úvodník
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Z činnosti místních organizací
Sbor dobrovolných hasičů 

Vážení čtenáři Čehovských listů,
podzim utekl jako voda a nastal čas adventní. 
Bohužel i podzimní měsíce byly poznamená-
ny koronavirem a byly ve znamení dodržování 
nutných opatření. Tato vládní omezení opět 
utlumila činnost i našeho sboru, a tudíž jsme 
nemohli pokračovat v trénování mladých hasi-
čů, které to velmi mrzelo.
Jsme ale rádi, že se nám podařilo uspořádat 
již 10. ročník Drakiády, který proběhl v nedě-
li 27. září. Sice jsme měli obavy z vytrvalých 
dešťových přeháněk, které na konci září pano-
valy a tuto akci by nám znemožnily uspořá-
dat, ale musím zaťukat na dřevo, jelikož nám 
počasí vyšlo a i sluníčko na nás vykouklo 
zpoza mraků. Celkem se se svými krásnými 
soutěžními draky zúčastnilo 23 dětí. Každým 
rokem je obtížnější vybrat v kategorii „ori-
ginalita draka“ vítězné kousky, protože jsou 
děti se svými rodiči velmi nápadité a šikovné. 
Na závěr si děti mohly opéci špekáček nebo 

ochutnat pečené brambory přímo z ohně. Pro 
všechny bylo připraveno i drobné občerstvení 
ve formě teplých nápojů apod. Jsem rád, že 
nás přijeli podpořit i hasiči z Hrubčic, kteří dě-
tem ukázali novou zásahovou cisternu i s jejím 
vybavením. Tímto jim ještě jednou děkuji.
První říjnovou sobotu jsme pro naše mladé 
hasiče a jejich rodiče uspořádali výlet na roz-
hlednu Velký Kosíř. Jsem nesmírně rád, že se 
do těchto akcí zapojují i rodiče dětí a může-
me společně takové výlety s dětmi podnikat. 
Počasí nám opět přálo a pěknou procházkou 
lesem jsme si vyšlápli na rozhlednu. Na místě 
bylo možno využít ohniště, tak si děti i rodiče 
doplnili energii opečeným špekáčkem a výteč-
nými koláči. Jakmile se situace zlepší, máme 
v plánu vyrazit na další výlet.
Nyní nám vládní opatření svazují ruce a moc 
mě mrzí, že jsme nemohli uskutečnit Výroč-
ní valnou schůzi, na které se rádi setkáváme 
i s našimi staršími členy sboru. Ta bude svo-

lána v nejbližší době, jakmile nám to situace 
umožní.
S příchodem prvních mrazivých dní se na mě 
obrátilo několik rodičů s dotazem, zdali i letos 
budou hasiči na hřišti dělat ledovou plochu pro 
bruslení. Jakmile to počasí dovolí a udrží se 
mrazivé teploty nejen v noci, ale i přes den, 
budeme se snažit pro občany Čehovic ledovou 
plochu vytvořit.
Dovolte mi také připojit pár preventivních rad 
od Hasičského záchranného sboru Olomouc-
kého kraje, jak manipulovat nejen se svíčkami 
během Adventu a vánočních svátků.

Závěrem bych všem občanům rád popřál po-
hodové a bezstarostné prožití vánočních svát-
ků v rodinném kruhu a do nového roku 2021 
hlavně pevné zdraví.

Za SDH Rostislav Svoboda ml.

šek byl stanoven do 31.12. 2020. Požadované 
předpoklady uchazečů a obsahové náležitosti 
přihlášky jsou zveřejněny na kamenné i webo-
vé úřední desce obce. Konkurzní řízení poté 
proběhne do konce ledna. V současné době 
byla do funkce bez konkurzního řízení jmeno-
vána paní Ivana Špačková.
 
5. Kvůli opatřením, jež souvisí s šířením 
viru covid-19, byly omezeny také kulturní 
a společenské akce v obcích. Jak to bude 

v Čehovicích letos v prosinci?
Bohužel v letošním roce se kvůli nouzovému 
stavu a všem opatřením žádné akce neusku-
teční.

6. CO BYSTE CHTĚL OBČANŮM PO-
PŘÁT DO NOVÉHO ROKU?
Přeju jim hlavně pevné zdraví, spokojenost 
pracovní i rodinnou. Aby si adventní čas 
i čas svátků vánočních užili v pohodě a do 
nového roku hlavně abychom již neřešili jen 

opatření a omezení, aby nás ten vir již na-
dobro opustil.

Děkuji za rozhovor.
Miloš Mlčoch

Pokud máte na starostu či nějakého zastu-
pitele zajímavou otázku, napište mi. 
(ruzickovam.9@seznam.cz) 
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TJ Sokol Čehovice 
Jelikož se letošní rok nesl v duchu omezujících opatření, byla činnost organizace omezena. Doufejme, že s rokem 2021 se situace zlepší a budeme 
opět fungovat v normálním režimu. Krásné prožití svátků vánočních, pohodové chvíle v rodinném kruhu a ať pod stromečkem naleznete to, po 
čem toužíte. 

Za TJ Sokol, Markéta Skalková

Oddíl stolního tenisu  
Vážení sportovní přátelé, 
soutěž ve stolním tenise bohužel vzhledem 
k současné situaci neprobíhá. Pevně věřím, že 
se situace zlepší, a my tak budeme moci oprášit 
prach z pálek a začneme opět trénovat a hrát.  

I přes tuto přestávku bych chtěl za oddíl 
stolního tenisu poděkovat všem příznivcům 
a nadšencům, kteří nás přišli podpořit, po-
vzbudit a třeba i chvilku s námi posedět.  
 

Všem bych chtěl na sklonku roku 2020 popřát 
hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody v nadchá-
zejícím roce 2021.

Za oddíl stolního tenisu, 
 Tomáš Kardinál st.

Rybáři 
Letošní rok nám Všem přinesl více starostí než radostí, ale i tak se rybářům dařilo ulovit krásné úlovky. Situace nám nedovolila uspořádat ani 
plánované podzimní dětské závody, tak si budeme přát, aby nadcházející rok byl o něco lepší něž letošní.
Dovolte mi popřát krásné Vánoce a šťastný nový rok plný zdraví a úspěchů, nejen u vody.

Jaroslav Dlabal
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Zprávičky z mateřské školičky...
Podzimní čas přináší do práce s dětmi stej-
ně pestrobarevná témata, jako se barví v tuto 
dobu listí na stromech.
Prvním z nich bylo seznamování s podzimním 
ovocem a zeleninou s názvem Podzimní Pro-
střeno. Pomohli nám rodiče a dětem do škol-
ky připravovali ovoce a zeleninu, kterou jsme 
s dětmi ve školce poznávali, pojmenovávali, 
třídili a zpracovávali. Zeleninkou si nazdobily 
svou svačinku. Panečku, ta chutnala. Připravi-
ly si všechny přísady na jablečný štrůdl, strou-
haly jablíčka, krájely oříšky, válely a potíraly 
těsto. Štrůdl si snědly jako dezert po obědě. 
Ovoce a zeleninu jsme zkusili odšťavňovat, jen 
málokdo z dětí výbornou ovocnou či zelenino-
vou šťávičku neochutnal. Společně jsme ovoce 
i sušili, děti rozlišily, že křížaly nejsou „žíža-
ly“ a chutnají moc dobře. Zjišťovaly poslepu, 
zda jednotlivé druhy ovoce a zeleniny poznají 
podle hmatu, čichu i chuti.
Další akcí, ke které jsme přizvali rodiče v rámci 
spolupráce s rodinou „My máme príma rodiče“, 
bylo tradiční Dýňování. Původní plány společ-
ného tvoření jsme ale museli mírně poupravit. 
S dětmi jsme vyrobili z dýní Sněhurku a sedm 
trpaslíků, kteří nám hlídali před školkou. Děti 
jim přiřadily jména a samozřejmě jedna z vyře-
zaných dýní, trpasličí domeček, musel i svítit. 
Ostatní výtvory z dýní a přírodnin mohli všich-
ni občané obdivovat na parapetech MŠ v příze-
mí, zapojili se téměř všichni a jejich práce byly 
jak jinak než opět úchvatné.
 

Od 1. listopadu 2020 došlo k personálním 
změnám v MŠ. Z funkce ředitelky odstoupila 
po neshodách se zřizovatelem dosavadní ře-
ditelka paní Božena Spáčilová. Na její místo 
byla do proběhnutí řádného konkurzního říze-
ní prozatímně jmenována paní Ivana Špačko-
vá. Jelikož paní učitelka Běla Hlavatá odchází 
na mateřskou dovolenou, na její místo přešla 
paní učitelka Božena Spáčilová.
Měsíc listopad přináší další téma, svátek 
sv. Martina, který si s dětmi také připomíná-
me. Děti se hravou formou seznámily s život-
ním příběhem Martina a samy si jej zahrály. 
Pak jsme se pustili do vyrábění – malé děti 
přitloukaly hřebíčky podkovičky, starší nale-
povaly koně a dokreslovaly padající sníh, ti 
nejstarší pak navazovali vlněnou hřívu koně. 
To vše jsme doprovázeli novými říkadly a pís-
ničkou, využili jsme i klasickou hudbu, kdy se 
děti na židličkách „projely“ na koni. Sníh nám 
sice opět Martin nepřivezl, ale jeho svátek si 
děti užily.
Celá příroda se chystá k zimnímu spánku. 
Nejprve jsme si ještě užili téma Les. Povídali 
jsme si o stromech – listnatých a jehličnatých, 
lesních zvířatech, houbičkách – jedlých i těch 
jedovatých. Zastavili jsme se zejména u ježka. 
Do školky přijela z ekologického centra IRIS 
v Prostějově lektorka s opravdovým živým 
ježkem. Museli jsme splnit velmi přísná hy-
gienická opatření, aby nedošlo k nákaze, ale 
děti se dozvěděly hodně nového – čím se ježek  
 

živí, jak vypadá – prohlédly si jeho drápky, že 
má opravdu čtyři nožky, malý ocásek, pichla-
vé bodlinky a chlupaté bříško. Jednoho ježeč-
ka z papíru a vlny si také vyrobily. Všechno 
povídání doprovázely podzimními písničkami 
a říkankami.
A než jsme se nadáli, je tu měsíc prosinec 
a s ním těšení na Vánoce, na příchod Ježíška. 
Ve školce jsme si již od prvních dnů povídali 
o adventu, připomínali jsme si vánoční tradi-
ce. Vyzdobili jsme si okna, nazdobili vánoční 
stromeček ve třídě. Děti malovaly adventní 
věnec, ten opravdový si denně zapalujeme 
u oběda. Pekly perníčky, tvořily z papíru i ne-
tradičních materiálů. Navštívil nás přes nepří-
znivou situaci i Mikuláš, zbytek doprovodu, 
anděla i čerta, letos nechal za vraty. Povídáme 
si o všech svátcích, které Štědrému dni před-
chází, zpíváme koledy, opakujeme říkadla, 
tančíme veselé čertovské i vánoční tanečky. 
Připravujeme také dárečky pro rodiče, proto-
že vánoční svátky jsou především o vztazích, 
lásce, přátelství.
I vám všem přejeme krásné prožití svátků vá-
nočních v rodinném kruhu, dětem bohatého 
Ježíška, splnění těch nejtajnějších přání, a do 
nového roku 2021 pak zejména pevné zdraví 
s nadějí, že jsme ono zvláštní období již pře-
konali.

      
   Děti a kolektiv MŠ Čehovice

Mateřská škola

Zahrádkáři 
Vážení spoluobčané, dovolte mi seznámit vás 
s omezenou činností zahrádkářů v uplynu-
lém období. Všechny naplánované akce kro-
mě moštování ovoce se nepodařilo realizovat 
vzhledem k vládním nařízením.
Moštování jsme zahájili 5. září 2020, ukon-
čili 17. října 2020. Celkem jsme zpracovali 
3 561 kg ovoce, z toho členové organizace 
488 kg a ostatní 3073 kg.
26. září se pokazil motor ve šroťáku ovoce, 
snažili jsme se ho opravit, ale 3. října po krát-
kém provozu se znovu pokazil. Proto jsme se 
rozhodli koupit nový a hned další týden jsme 
opět moštovali. Děkuji příteli Rosťovi Svobo-
dovi st. za opravu původního a instalaci nové-
ho motoru.
Také nám začaly dosluhovat proložky a pla-
chetky na lisování ovoce. Pan Milan Dvořák 
poskytl zdarma dřevo, pan Rosťa Svoboda 
ml. z něho zdarma vyrobil laťky, ze kterých 
přítel Rosťa Svoboda st. vyrobil nové prolož-

ky.Všem jmenovaným jménem organizace 
děkuji.
Moštování bylo ukončeno dalším nařízením 
vlády, proto jsme se rozhodli pro rekonstrukci 
šroťáku tak, aby do motoru nemohla zatékat 
voda – toto realizuje přítel Rosťa Svoboda st.
Vážení spoluobčané a přátelé, přeji Vám všem 
ŠŤASTNÉ VÁNOCE prožité v klidu, zdra-
ví a pohodě. V roce 2021 hodně zdraví, štěstí 
a radosti.

Předsedkyně ZO ČZS, 
 Eva Divácká

Jsem zahrádkář a milovník přírody. Chci se 
podělit s občany se svou špatnou zkušeností. 
Podle hesla „každý člověk by měl v životě za-
sadit strom“ jsem v životě zasadil mnoho stro-
mů, ale všechny se dožijí jen pár desítek roků. 
Proto jsem si dal za úkol zasadit strom, který 
tu bude 100 a více roků. Vybral jsem si proto 

symbol České republiky – lípu. Po dohodě se 
starostou jsem vybral vhodné místo v parčíku 
u hřbitova. Vykopal jsem jámu, dovezl kom-
post a malou lipku zasadil. Během sucha jsem 
ji zaléval a dodával živiny. Lipka zakořenila 
a začala růst. Letos vyrostly krásné dlouhé 
letorosty. Měl jsem z toho velkou radost. Ka-
ždý den chodím kolem a lipku pohledem po-
zdravím. Jeden den jsem při procházce zůstal 
úplně zařezaný. Lipka byla celá zbavena těch 
krásných přírůstků, zůstalo jen torzo korunky. 
Nějaký vandal ji během dne poničil. Zajíma-
vé bylo, že přírůstky byly uřezané, nebyly 
ulámané. Nevím, komu vadil tak krásný stro-
mek. Jsem z toho velmi smutný. Nyní chodím 
s lítostí a čekám, jak se tento mladý stromek 
znovu rozroste. Nechápu, proč jsou lidé tak zlí 
a ničí to, o co se druzí s láskou snaží. 

Josef Zapletal          
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Poděkování paní Boženě Spáčilové 
Tímto bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši 
výbornou práci, kterou jste odvedla ve funk-
ci ředitelky Mateřské školy Čehovice. Jsme 
velmi rádi, že i nadále budete její součástí 
jako paní učitelka.
Vždy jste byla k dětem milá, trpělivá 
a ochotná jim pomoci. Mají ve Vás důvěru a 
podporu. Pomáháte rozvíjet jejich osobnost, 

především jejich zvídavost a tvořivost. Učíte 
je i poslušnosti a zodpovědnosti. Vytváříte 
pro ně příjemné a rodinné prostředí, ve kte-
rém se cítí spokojeně a v bezpečí.
Dále bychom Vám chtěli poděkovat za při-
pravené besídky a vítání občánků, které byly 
vždy plné krásných emocí. Také za tvoření 
rodičů s dětmi, kde jsme se vždy velmi na-

smáli a měli možnost děti vidět v jiném pro-
středí než v jejich domovech, a díky tomu 
jsme se s nimi mohli více sblížit, lépe poznat 
jejich kamarády a zvyklosti, které se v ma-
teřské škole naučili.

Za kolektiv rodičů Vám srdečně děkujeme.
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Pikantní kuřecí špízy
Ingredience:
– 2 prsní nebo stehenní řízky
– 1 červená paprika
– 4 malé žampiony
– kousek cukety (není nutná)
– 100 g anglické slaniny
– 3 jarní cibulky
– 1 lžíce olivového oleje
– 1 lžíce másla
– sůl
– pepř
– mletá paprika
– špetka chilli
– sušený česnek

Postup:
Nejprve smícháme dle chuti koření. Očištěné maso nakrájíme na kousky velikosti soust
(z každého řízku 6 kousků na 2 špízy) a okořeníme. Papriku omyjeme, osušíme a na-
krájíme na přibližně stejné kousky jako maso, žampiony sloupneme a přepůlíme, bílé 
části cibulky nakrájíme na špalíčky. Pokud máme kousek cukety, nakrájíme na silnější 
kolečka. Okořeněné kousky masa obalíme slaninou a střídavě se zeleninou napíchne-
me na grilovací jehlu. Hotové špízy ještě okořeníme, pokapeme olejem a opečeme na 
pánvi, v troubě nebo na grilu. Do pánve přidáme máslo. Podáváme s bramborem nebo 
pečivem a doplníme salátem podle chuti.

Čočková polévka s houbami a podmáslím

Ingredience:
– 250 g čočky
– hrst sušených hub

– 1 mrkev
– 3 brambory
– lžíce másla
– lžíce hladké mouky (vrchovatá)

– cca1,5-2 l vývaru nebo vody + bujón

– 150-200 ml podmáslí

– sůl
– pepř
– špetka cukru 

Postup:
Přebranou a opláchnutou čočku dáme společně s nenamo-

čenými houbami vařit do části vývaru. Když začne čočka 

měknout, přidáme nakrájené brambory a mrkev na kous-

ky. Z másla a mouky uděláme jíšku a zalijeme ji zbylým 

vývarem. Přidáme k polévce a vaříme do změknutí zeleniny. 

Odebereme trochu polévky a smícháme s podmáslím. 

Podmáslí vlijeme do polévky a vaříme už jen pár minut. 

Polévka díky podmáslí krásně zjemní. Polévku dochutíme 

špetkou cukru, solí a pepřem. Můžeme podávat.

Kulinářské okénko
Recepty pro inspiraci 

Tento rok byl poněkud zvláštní, ale všichni doufáme, že s Novým rokem přijde nová naděje a lepší časy. A tak mi dovolte vám všem popřát pevné 
zdraví, rodinnou pohodu a krásné svátky

Listové koláčky s cibulí, brusinkami a hermelínem
Ingredience:
– listové těsto
– 2 červené cibule
– 2 bílé cibule
– 4 lžíce balsamika
– 5 lžic cukru do cibule
– hermelín
– hrnek brusinek
– 1/2 hrnku cukru do brusinek
– vajíčko 

Postup:
Listové těsto vyválíme a nakrájíme na obdélníky, nebo vykrojíme kolečka. 
Připravíme si dva kastrůlky. Do jednoho dáme vařit s trochou vody a cukrem 
brusinky. Do druhého si dáme olej a orestujeme cibulku nakrájenou na plátky 
a přidáme cukr. Necháme krátce zkaramelizovat a přidáme balsamiko. Dusíme 
do měkka. Když máme vše hotové, koláčky plníme cibulovou směsí, rozpro-
střeme lžičku brusinek a navrch dáme pár plátků pokrájeného hermelínu. Kraje 
potíráme vajíčkem a zapečeme na 220 °C dozlatova.
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Listové koláčky s cibulí, brusinkami a hermelínem

Zeleninový salát s cizrnou
Ingredience:
– 1 hrnek sušené cizrny
– 4 hrnky vody
– 2 PL octa
– 1/2 žluté papriky
– 1/2 červené papriky
– 2 řapíky celeru
– 1 zelená cibulka
– hrst hráškových lusků
– půl salátové okurky
– 1 citron

Postup:
Cizrnu uvaříme ve vodě a ke konci přidáme ocet. Je možné použít zavařenou cizrnu. Ze-
leninu pokrájíme na jemné proužky. Promícháme v míse s uvařenou vychlazenou cizrnou. 
Osolíme, opepříme. Vymačkanou šťávu z citronu ušleháme s trochou cukru, soli a pepře 
s olejem, až se vytvoří lehce zhoustlá emulze. Tu vmícháme do salátu a dáme odležet, aby 
se uvolnily všechny chutě.

Bylinkové housky 
Ingredience:
– 500 g hladké mouky
– 1,5 lžičky soli (12 g)
– větší špetka krupicového cukru
– 250 g vlažné vody – dle potřeby
– 50 g olivového oleje
– 17 g čerstvého droždí
– podle chuti tymián, oregano, petrželka 

Na potření povrchu a posyp:
– 1 vejce
– hrubozrnná sůl

Postup:
Běžným způsobem zaděláme kynuté těsto, nejlépe to půjde v domácí pekárně. Do nádoby dáme 
jako první vlažnou vodu, olej, pak prosátou mouku smíchanou se solí, nahoru trošku cukru 
a rozdrobené čerstvé droždí. Zvolíme program Těsto. Jemně nakrájené bylinky přidáme do těsta 
až nakonec, po zvukovém signálu. Vykynuté těsto vyjmeme na lehce pomoučený vál a zpracuje-
me do bochánku. Bochánek rozdělíme kartou na čtyři stejně velké díly a každý díl opět rozdělíme 
na čtyři menší dílky. Získáme 16 stejně velkých kousků, z kterých postupně vyválíme prameny 
dlouhé cca 16-18 cm a vždy dva prameny do sebe zamotáme. Konce dobře zamáčkneme, aby se 
nerozplétaly. Uložíme na plech s teflonovou fólií nebo s papírem na pečení, přikryjeme utěrkou 
a necháme vykynout. Vykynuté housky na povrchu potřeme rozšlehaným vejcem a lehce posype-
me hruborznnou solí. Vložíme do trouby předehřáté na 200 °C a pečeme zhruba 22 minut. Tento 
čas je pouze orientační. Po upečení housky odložíme na mřížku a necháme vychladnout.

– 2 PL olivového oleje
– cukr
– sůl
– pepř 

Vánoční mandlový likér 
Ingredience:
–1 balíček mandlového pudinku Dr. Oetker
– 750 ml polotučného mléka (původní  
   recept: 700 ml)
– 30 g cukru
– 2 plechovky Salka karamel
– 200 ml rumu (původní recept: 250 ml)  
    /lze nahradit mandlovým likérem Sissi  
    a vynechat mandlové aroma

Postup:
Pudink uvaříme dle návodu na obalu v 750 ml mléka s 30 g cukru. Vznikne řídký 
pudink, který přikryjeme potravinářskou folií a necháme vychladnout. Do vychladlého 
pudinku přidáme karamelové Salko a vyšleháme ručním šlehačem na vysoký stupeň 
dohladka. Přilijeme rum a aroma a na nejnižší stupeň ještě asi 1 minutu prošleháme.
Hotový likér přelijeme do skleněných lahví a uchováváme v ledničce. 

          Ivana Kratochvílová

Šlehačková vánočka
Ingredience:
– 500 g hladké mouky 
   (může být napůl s polohrubou)
– 100 g cukru krupice
– 1 vanilkový cukr domácí
– trochu citronové kůry
– 1/2 lžičky soli
– 1-2 PL rumu
– 250 ml smetany na šlehání
– 1 sáček sušeného droždí
– rozinky nebo brusinky v rumu naložené 
– 2 vejce nebo jen žloutky

Postup:
Do mísy prosejeme mouku, přidáme oba cukry, citronovou kůru, sůl a sušené droždí. Ohře-
jeme smetanu, aby byla mírně teplá, rozšleháme v ní vejce, rum a tímto zaděláme vláčené 
těsto. Zapracujeme do něj rozinky a necháme ho na teplém místě vykynout. Během kynutí ho 
nejméně dvakrát propracujeme. Po vykynutí rozdělíme na části, vytvoříme válečky a vánočku 
uvineme dle svých zvyklostí. Dáme ji na plech vyložený pečícím papírem a potřený máslem. 
Necháme ji ještě cca 15 minut kynout. Poté ji natřeme rozšlehaným vejcem, ozdobíme 
mandlemi a dáme péci cca na 180 °C. Zpočátku můžeme na chvilku teplotu zvýšit. Propečení 
zkusíme špejlí, pokud není ještě hotová, ale již tmavne, přikryjeme ji papírem na pečení.

– několik kapek mandlového aroma Dr. Oetker (původní recept: 1 kávová lžička)

– 1 vajíčko na potření 
– mandle na ozdobu 



ČEHOVSKÉ LISTY8

Obrázková osmisměrka  
Táta se synem plavou v moři a táta říká: „Podívej, co se tu na vlnách pohupuje. Deset bójí svázaných k sobě.“ A syn odpoví: „To bude asi… tajenka 
má 12 písmen, tati.“

Jubilanti 

29. 9. 2020 –Vladimír Smékal – 87 let
8. 10. 2020 – Marie Dlabalová – 93 let
5. 11. 2020 – Emílie Kremlová – 80 let

24. 11. 2020 – Květoslava Michalcová – 97 let
5. 12. 2020 – Vít Lochman – 87 let

Eliška Křivanová – 2. 2. 2020
Lukáš Konšel – 27. 3. 2020

Filip Kutal – 30. 7. 2020
Elizabeth Dostálková – 25. 5. 2020

Agáta Burgetová – 8. 11. 2020

Opustili nás Letošní narození občánci:

Společenská kronika

Za sbor pro občanské záležitosti – Lenka Říhová

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Březen: Jaroslav Krchňák – 85 let
 Bronislava Holásková – 85 let

Únor: Marie Jirušová – 80 let
 Ludmila Gryčová – 75 let
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Křížovka

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

1. CENA – KNIHA 300,- Kč – Jarmila Koudelková
2. CENA – SALÁM  VYSOČINA – Alena a Václav Adamovi
3. CENA – KÁVA dle výběru – Jana Smékalová

Policajt kupuje pro pejska obojek, ale jaksi se nemůže rozhodnout, jaká velikost je zapotřebí. „Tak přijďte s pejsánkem,“ radí prodavačka. „Co vás 
nemá, to pro něj má… tajenka!”

Zdroj:  https://krizovky.sme.sk/?_fid=283h
https://krizovky.sme.sk/puzzles/puzzle/18259
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Sudoku  
8 4 7 3 9 1

9 6 2 4 7 5

3 7 6 4 8 2

4 5 3 2 9 1

1 9 8 6 2 4

2 9 1 6 7

4 3 8 7 9

7 9 8 1 3

3 1 6 5 2 7 8

1 8 3 6 5

2 3 5 8 6 1 9

7 9 1 8 2

7 4 2 5 8 1 3

5 6 2 3 8 7

8 9 7 1 6 5

6 9 1 7 3 4 5

3 7 4 5

5 4 9 2 1

11/100

12/100

8 4 7 3 9 1

9 6 2 4 7 5

3 7 6 4 8 2

4 5 3 2 9 1

1 9 8 6 2 4

2 9 1 6 7

4 3 8 7 9

7 9 8 1 3

3 1 6 5 2 7 8

1 8 3 6 5

2 3 5 8 6 1 9

7 9 1 8 2

7 4 2 5 8 1 3

5 6 2 3 8 7

8 9 7 1 6 5

6 9 1 7 3 4 5

3 7 4 5

5 4 9 2 1

11/100

12/100
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