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Cehovské listy

Vážení spoluobčané,
každý z nás se během svého života občas zasta-
ví, aby se ohlédl zpátky nebo naopak aby po-
přemýšlel, co ho ještě čeká, co by chtěl prožít, 
čeho by chtěl dosáhnout. Každému z nás se 
také dostává určitých hodnocení a oceňování od 
ostatních, ať už to chápeme jako zkušenost pří-
jemnou či nepříjemnou. Jako děti jsme měli ra-
dost, když jsme na nějaké soutěži získali diplom 
nebo pozlacenou čokoládovou medaili. Čehovi-
ce jsou malá vesnice, a pokud bychom hledali 
třeba ve wikipedii, čehovských rodáků tam na-
jdeme opravdu poskrovnu. Svoje heslo tam má 
například generál Karel Husárek, hudební skla-
datel Karel Chlup a také Karel Kavička. 
30. června tohoto roku obdržel Karel Kavička 
v katedrále sv. Václava v Olomouci od loučící-

ho se arcibiskupa olomoucké arcidiecéze Jana 
Graubnera významný církevní řád a listinu po-
depsanou papežem Františkem. 

Miloš Mlčoch

Rozhovor s…  
MARKéTOu sKALKOVOu
1/ Markétko, co pro Vás bylo nejtěžší, když 
jste byla ve Vašem mladém věku navržena 
a zvolena místostarostkou? 
Špatně jsem určitě nesla smíření s tím, že ne-
jde vždy vyhovět ve všech záležitostech všem 
a bohužel člověk musí občas činit rozhodnutí, 
které může mít na někoho negativní dopad. 
O to hůř a o to náročnější je dělat rozhodnu-
tí v menších obcích, protože se závěry týkají 
vždy lidí, které známe, sousedů, kamarádů, 
anebo lidí, které neznáme přímo, ale potkává-
me je celý život. Asi nebudu s tímto názorem 
jediná, ale myslím, že hlasovat třeba pro zvý-
šení poplatku je jednodušší, když nevím, koho 
přímo se toto rozhodnutí dotkne. A bohužel 
občas je potřeba dělat i ne právě oblíbené zá-
věry. Taky je jasné, že se „politika“ musí dělat 
s nadhledem a osobním odstupem, ale na dru-
hé straně jsme přece jen všichni spoluobčané 
a není lehké se od věci vždy úplně odosobnit. 
Je taky přirozené, že každý člověk má na věc 
jiný pohled a názor, což může vést k rozpo-
rům. Neshod bylo za čtyři roky pomálu, ale 

i tak tu „nervozitu ve vzduchu“ nemám ráda, 
takže tyto situace pro mě byly svým způsobem 
nejtěžší. Nicméně myslím, že to je spíš pova-
hou než věkem. 
2/ Jak vidíte práci odvedenou zastupitel-
stvem za poslední volební období? Co se 
povedlo, nebo naopak nepovedlo? 
Začala bych asi největším projektem, a to 
vybudováním nové silnice „za humny“, která 
navázala na ulici u bývalého mlýna. Díky zís-
kané dotaci bylo také vybudováno víceúčelové 
hřiště. Jako další bych zmínila nedávnou vý-
stavbu zámkové dlažby v obecním dvoře, kde 
probíhá sběr odpadu. 
Podstatnou oblastí, na kterou by bylo potřeba 
se jistě nadále zaměřovat, je odpadové hospo-
dářství. Z dotací byly pořízeny kontejnery na 
sběr bioodpadu, dál byly přikoupeny kontej-
nery na sklo, plast, železo i papír. V obecním 
dvoře byla také umístěna popelnice na sběr 
olejů. S odpadem souvisí poplatky, které se 
za volební období navýšily, nicméně odpado-
vé hospodářství v České republice je aktuál-

ně nastaveno na regulace množství směsného 
odpadu a rušení skládek, s čímž souvisí prud-
ké zdražování služeb svozových společností. 
Výši poplatku určuje vyvážené množství ne-
vytříděného odpadu na jednoho občana, z če-
hož vyplývá, že čím víc se jednotlivcům bude 
dařit třídit odpad, tím méně budeme muset 
platit svozovým společnostem za jejich služ-
by, právě proto je potřeba dávat možnost třídit. 
Dál bych zmínila určitě zřízení Z-BOXU, 
který umožňuje pohodlné vyzvednutí zásilek, 
a nesmím zapomenout na mateřskou školu, 
kde byla vytvořeno zázemí pro děti včetně 
sociálního zařízení pro ně. Věc, která přímo 
nesouvisí s činností zastupitelstva, ale podaři-
la se, byla určitě prosincová sbírka pro útulek 
Voríšek, kdy se našim občanům podařilo vy-
brat pěknou várku věcí, které tato organizace 
potřebovala, samozřejmě hlavně krmiva. 
Co bylo podle mě slabší, tak určitě veřejné 
dění, což souvisí s tím, že začátkem roku 2020 
začala pandemie koronaviru. Následující roky 
se vlekla opatření měnící se v podstatě ze dne 
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Z činnosti místních organizací
TJ Sokol Čehovice 

Ještě před začátkem letních prázdnin se konalo 
stanování, o jehož průběhu se dočtete v samo-
statném příspěvku. Bohužel se nám nepodařilo 

letos zorganizovat rozloučení s prázdninami. 
Organizačně jsme bohužel nebyli schopni ani 
jeden z víkendu pokrýt dostatečným množ-

stvím pořadatelů. Věřím, že příští rok bude 
situace lepší. 

na den a s nimi přiházel i strach cokoliv plá-
novat. Co se ale podařilo udržet, bylo pořádání 
tradiční červencové akce „Opékání kýt“, kte-
ré je vždy zajištěno zastupiteli obce společně 
s jejich rodinami. Pomáhají vždy i pánové 
Antonín Novák a Miroslav Furda, kteří sice 
nejsou občany obce, ale zatím vždy přiložili 
ruce k dílu. Letos nás bohužel potrápilo dešti-
vé počasí především zpočátku. Naštěstí k ve-
čeru pršet přestalo a občané tak mohli přijít 
a vychutnat si kousek pečeného masa. 
3/ Poznamenala tato funkce nějak význam-
ně Váš osobní život? 

Nijak zvlášť poznamenaně se necítím, spíš bych 
řekla, že se cítím trochu v obraze. Je dobré vě-
dět, co se aktuálně v obci děje, a jelikož moc 
nechodím do hospody, tak chodit na schůze je 
taky možnost (:D). Co mě trochu překvapilo, byl 
nevalný zájem ze strany občanů. Za ty čtyři roky 
se většinou dala veřejná účast spočítat na prstech 
jedné ruky. Každopádně jsem za tu možnost a 
zkušenost velmi ráda, protože jsem tím navázala 
na studium, které bylo zaměřené na regionální 
rozvoj, což s veřejnou správou úzce souvisí. 
4/ Máte na starost obecní dům. Jak často 
jej využívají občané Čehovic pro soukromé 
účely? 

Na tuto otázku se momentálně docela těžko 
odpovídá. Opět to souvisí s pandemií Co-
vid-19. Před tím, než se nemoc dostala do Čes-
ké republiky, bylo opravdu málo víkendů, kdy 
prostory nebyly obsazené. Dva roky se potom 
obecní dům využíval dle aktuálních podmí-
nek: příležitostně se nějaká oslava uskutečnila. 
A v současné době, i když už Covid-19 není 
rozšířený v takové míře jako předtím, nejsou 
prostory využívané tak jako před vypuknutím 
pandemie. 

Děkuji za rozhovor,  
tentokrát se ptal Jaroslav Špaček

Stanování 
Po letité odmlce se nám podařilo obnovit tradič-
ní stanování, které se konalo poslední červnový 
víkend a neslo se v duchu indiánského prostře-
dí. Netradičně jsme ale spojili síly se spolkem 
zahrádkářů, což v podstatě konání akce umož-
nilo. Organizačně je totiž stanování docela ná-
ročné, tak je každá ruka k dobru. Navíc jsme 
letos měli rekord v počtu předškolních dětí, 
což je na hlídání v terénu docela vyčerpávají-
cí disciplína, čímž vzdáváme hold lidem, kte-

ří zastávají pedagogické pozice. Dětí se sešlo 
poměrně dost, a i přes noční bouřky si troufám 
říct, že si všichni tento minitábor užili. V pátek 
jako vždy probíhalo stavění stanů, seznamovací 
hry a opékání špekáčků, po kterém jsme s dět-
mi absolvovali stezku odvahy, která byla vel-
mi hezky připravená. Sobotní dopoledne bylo 
věnováno individuálním soutěžím, kde si děti 
poměřily síly v různých soutěžích zaměřených 
na pohyb, vytrvalost i znalost. Děti byly roz-
děleny na mladší a starší, aby hodnocení bylo 
spravedlivé. Nicméně myslím, že žádné dítě 
nepřišlo zkrátka a každé zabodovalo alespoň 
v jedné disciplíně. Po obědě, kdy jsme si po-
chutnali na kuřecích řízcích, jsme vyrazili plnit 
úkoly do terénu. Děti byly rozděleny do skupin 
a bylo moc hezké pozorovat, jak se s úkoly na 
cestě vypořádávaly a hlavně jak starší účastníci 
pomáhali těm mladším. Na odpolední karneval 
s diskotékou nám pan Špaček zařídil atraktivní 
zpestření, když vrtulník z výšky spustil bonbó-
ny. Děti se na sladkosti vrhly s takovou vervou, 
že vrtulník nestačil shodit zbytek bonbónů, 

které byly naplánované na druhé kolo. Byl to 
opravdu hezký zážitek. V sobotní večer už děti 
„nedivočily“ a místo večerního řádění volily 
raději spánek. V neděli jsme uklidili hřiště, roz-
dali diplomy a účastnické listy a rozloučili se. 
Doufám, že se akci podaří zorganizovat i v ná-
sledujících letech. 

Za TJ Sokol Markéta Skalková 
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Sbor dobrovolných hasičů 
Vážení čtenáři a čtenářky.
Před pár dny skončily letní prázdniny a dětem 
začal nový školní rok. Mají však ještě v živé 
paměti, jak prožily teplé letní měsíce. Naši 
mladí členové se jistě pochlubili svým spolu-
žákům, že se zúčastnili již druhého soustředění 
mladých hasičů na místním hřišti. Konalo se 
v termínu od 8. do 10. července, za vydatného 
zájmu mladých členů, ale i jejich rodičů, kteří 
neváhali a pomohli s organizací i celým průbě-
hem této akce. Smyslem bylo nejen prohloube-
ní dovedností a znalostí požární problematiky 
a nácviku požárního útoku, ale i stmelení ko-
lektivu a správné chování se v přírodě. V pátek 
jsme se sešli v ranních hodinách a zahájili stav-
bu stanů a jejich zabydlení. Chystání základny, 
příprava nádrže s vodou, instalace terčů a dal-
šího materiálního vybavení nám ukrátilo dobu 
do oběda. Po poledním plánovaném odpočinku 
jednotlivá družstva mladších a starších žáků se 
věnovala cílenému tréninku v požárním útoku. 
Počáteční dosažené časy nebyly nikterak osl-
nivé, nicméně nám ukázaly, že existují ještě 
rezervy v rychlosti a obratnosti. S přibývajícím 
počtem startů se dostavily i výsledky. Velmi 
pomohla i ukázka požárního útoku v podání 
hasičů – rodičů a snaha se jim nejen vyrov-
nat, ale je i porazit, motivovala všechny děti 
k maximálnímu úsilí. Sobotní den jsme strávili 
nácvikem zdolávání překážek, teoretickou pří-
pravou a uzlováním. V podvečer proběhla sou-
těž ve vaření kotlíkových specialit – buřtguláše 
a mexických fazolí. Po rozlosování do jednot-
livých družstev, dostaly děti přidělený kotlík 
a tác s potřebnými surovinami, z kterých měly 
vytvořit svou budoucí večeři. Vše se povedlo 
a jak všem chutnalo. Za vše hovořily prázdné 
kotlíky. Večerní promítání letního kina se mu-
selo kvůli nepřízni počasí přesunout do vnitř-
ních prostor, ale nikomu to nikterak nevadilo. 
V neděli jsme zdatnost procvičovali na lanové 
dráze mezi stromy, kterou připravili ochotní 
tatínkové a dále pokračovali v nácviku na zá-
vody v požárnické všestrannosti a zdolávání 
překážek na 60 m. Neocenitelnou vzpruhou po 
namáhavých výkonech byly buchty a koláče, 
které pekly obětavé maminky během celého 
náročného víkendu. Po úklidu a bourání sta-

nů proběhlo závěrečné vyhodnocení celé akce 
a návrat domů.
S novým školním rokem se opět rozběhly 
pravidelné tréninky mladých hasičů, kte-
ré probíhají každé úterý v 17 hodin. Během 
podzimních měsíců budeme s dětmi opakovat 
a zlepšovat znalosti a dovednosti na závody 
v požárnické všestrannosti, které se budou ko-
nat v neděli 25. září ve Štětovicích a v sobotu 
1. října v Horním Štěpánově. Je potřeba si oži-
vit nejen střelbu ze vzduchovky, ale i základy 
první pomoci, uzlování, topografické značky 
i práci s mapou a buzolou.
V sobotu 25. června se družstvo mladších žáků 
zúčastnilo dvou soutěží v požárním útoku. 
Dopoledne jsme s dětmi zavítali na pohárovou 
soutěž do Dobromilic, kde po menším zavá-
hání děti obsadily s časem 40,41 sek. 11. mís-
to. Poté jsme se přesunuli na další závody do 
obce Vřesovice. Děti se poučily z předchozí 
chyby a s povedeným požárním útokem v čase 
29,51 sek. se umístily na pěkném 5. místě. 
Jako odměnu měli pořadatelé pro děti připra-
venou hasičskou pěnu, ve které se účastníci 
hojně vydováděli.
V sobotu 10. září se část mladých hasičů s ro-
diči zúčastnila akce Hasparty, která se konala 
na letišti ve Vyškově. Jednalo se o mezinárod-
ní setkání hasičů, záchranářů, policistů a pří-
slušníků armády ČR. K vidění bylo mnoho 
statických i dynamických ukázek z činnosti
integrovaného záchranného systému, jako 
např. práce střelmistra HZS, ukázka slaňová-
ní policistů z vrtulníku, práce policejních psů 
a koní, hasiči předvedli řezání pomocí techni-
ky COBRA a mnoho dalších. Dále zde byla 
připravena výstava historické i současné tech-
niky, výstroje i výzbroje složek IZS. U jednot-
livých stanovišť si děti mohly přímo vyzkoušet 
i práci záchranářů, jako například střelbu z po-
licejní pistole, měření rychlosti, nebo první 
pomoc na figuríně. Děti odjížděly plné nových 
poznatků a příjemně unavené.
Koncem září je pravidlem, že se koná soutěž 
v pouštění draků – DRAKIÁDA. Ve středu 
28. září ve 14 hodin proběhne její již 12. roč-
ník. Chceme ji ozvláštnit změnou výherní ka-
tegorie. Kategorie nejvyšší vzlet zůstává beze 

změny, ale nově bychom rádi ocenili i soutěžní 
draky domácí výroby. Všichni účastníci bu-
dou odměněni drobným dárkem a svačinkou. 
Doufáme, že si v letošním roce s námi opět 
nezalaškuje počasí a bude foukat, jak se říká 
ze ,,strnišť“, alespoň během soutěžního odpo-
ledne tak, aby si ho užili nejen děti, ale i draci.
Závěrem bych rád připomněl, před zahájením 
topné sezóny, nutnost kontroly používaných 
topidel a spalinových cest v domácnostech. 
Zajistíte tím bezpečnost během provozu a sní-
žíte i spotřebu energií.

Za SDH Rostislav Svoboda ml.



CEHOVSKÉ LISTY4



CTVRTLETNÍK OBCE 5

Zahrádkáři Čehovice 
Vážení spoluobčané,
v uplynulém období jsme měli celkem nabi-
tý program, pořádali jsme více akcí jak pro 
děti, tak pro dospělé. V červnu jsme se spo-
lupodíleli se Sokolem Čehovice na pořádání 
stanování pro děti na místním hřišti. Myslím 
si, že všechny děti si stanování užily a byly 
spokojené s celým uplynulým víkendem. 
V naši organizaci jsme bilancovali uplynu-
lý rok na výroční členské schůzi, kde jsme 
byli mile překvapeni oceněním naší práce 
od Republikové rady českého zahrádkářské-
ho svazu, a to stříbrnou medailí Za zásluhy 
o Český zahrádkářský svaz. Na této schů-
zi jsme si upřesnili další úkoly, které máme 
na programu do konce kalendářního roku. 
Podařilo se nám připravit moštárnu, opravit 
jednotlivé stroje a již jsme moštovali ovoce 
jak pro naše členy, tak i pro ostatní občany. 
Moštování ovoce se koná každou sobotu od 
8:00 do 12:00.
Na místním hřišti jsme uspořádali mezi or-
ganizacemi zahrádkářů turnaj v petanque. 
Turnaje se zúčastnilo 10 družstev a vítězem 
se stalo družstvo žen z Čelčic. Akce se vy-
dařila a všichni zúčastnění byli velmi spoko-
jení. Dále máme v plánu uspořádat třetí roč-
ník koloběžkiády pro děti i dospělé, která se 
bude konat v sobotu 17. září od 14:00 hodin 
na místním hřišti. Začátkem října pořádáme 
zájezd na burčákový pochod do Mutěnic a na 
poslední říjnový víkend je v plánu výstava 
ovoce, zeleniny a květin z našich zahrad, kte-
rá bude spojena s již tradičním lampiónovým 
pochodem.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za návště-
vy a účasti na námi pořádanými akcích.

Za výbor ZO předsedkyně,  
Purová Jana

Zprávičky z mateřské školičky…
Prázdniny utekly jako voda a znovu jsme se 
sešli v mateřské škole ve čtvrtek 1. 9. 2022. 
V letošním školním roce je zapsaných 24 dětí, 
z toho 15 holčiček. Poprvé jsme přivítali 6 no-
vých dětí, 9 dětí bude plnit povinnou před-
školní docházku a připravovat se na nástup 
do školy. Seznámili jsme se také s novou paní 
učitelkou, která za námi dojíždí z nedalekého 
Prostějova.
První společné dny probíhaly ve znamení her, 
seznamování a hlavně užívání si ještě skoro 
letního počasí. Ve školní zahradě jsme koneč-
ně naplno využívali nově vybudovanou ven-
kovní učebnu a její vybavení pro zkoumání 
přírody, netradiční malování vodou nebo vý-

tvarné tvoření. Také hry v přírodní kuchyňce 
po prázdninové přestávce zaujaly. Z důvodu 
bezpečnosti bylo během letních prázdnin na-
hrazeno staré drátěné oplocení zahrady plo-
tem z betonových dílců.
Abychom si vytvořili ve školce pro všechny 
příjemné prostředí, domluvili jsme se s dětmi 
na dodržování pravidel při vzájemné komu-
nikaci, hře a úklidu, na pravidelných třídních 
rituálech a zkusili je nakreslit. Výtvarné tech-
niky budou také součástí „Barevného týdne“, 
kdy si zopakujeme barvičky a pak už se bude-
me zajímat, co nám přináší barevný podzim.
Tradičně jsme se sešli s rodiči na třídní 
schůzce, kde jsme nejenom diskutovali or-

ganizační záležitosti, ale její součástí byla 
poutavá přednáška paní Ivy Řehůřkové na 

Mateřská škola
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téma „Jak vést děti k zodpovědnosti“. Věří-
me, že toto setkání nebylo zdaleka poslední 
a v průběhu roku se budeme scházet při růz-
ných příležitostech a tvořivých dílnách.
Rodičům patří poděkování za aktivní přístup 
a tvořivost při renovaci starých dětských žid-
liček ve spolupráci s dětmi v průběhu letních 
prázdnin. Výsledkem této spolupráce jsou 
opravdu zdařilá výtvarná dílka, která vkusně 
zdobí interiér třídy a děti si své židličky jedno-
značně poznají.

Ivana Špačková, ředitelka MŠ

Sbor pro občanské 
záležitosti  

Milí spoluobčané. 
Sbor pro občanské záležitosti by se chtěl vrátit ke všem akcím, 
které se před covidem pořádaly.
Pokud situace dovolí, budeme o všem včas informovat.

Plánované akce:
Slavnost světla
Vánoční výstava 
Adventní zájezd 

Přejeme Vám všem 
krásný a barevný 
podzim a budeme 
se těšit s Vámi na 
viděnou.

Sbor pro  
občanské 
záležitosti
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Papež František ocenil dílo Karla Kavičky 
Čehovský rodák PhDr. Karel Antonín Kavič-
ka obdržel výjimečné ocenění své celoživotní 
činnosti. Z rukou Jana Graubnera, loučícího 
se arcibiskupa olomouckého, přijal 30. června 
2022 řád sv. Řehoře Velikého a originální listi-
nu podepsanou papežem Františkem.
Papež František ocenil dlouholetou činnost 
Dr. Kavičky, který působil jako kancléř olo-
mouckého arcibiskupa a také jako místopřed-
seda Společnosti pro obnovu mariánského 
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Ka-
rel A. Kavička je také autorem řady odborných 
i populárněnaučných publikací. Věnoval se 
zejména církevním stavbám na Moravě a v po-
sledních letech svoje úsilí završil vydáním re-
prezentativních publikací věnovaných výtvar-
níku Jano Köhlerovi, světci Janu Sarkandrovi 
a obnovení mariánského sloupu v Praze.
Karel A. Kavička absolvoval několik zahranič-
ních přednáškových turné o mariánském slou-
pu. Přednášel v USA, Kanadě, Anglii a Ně-
mecku, byl také neúnavným propagátorem 
obnovy sloupu v médiích – v tisku, rozhlase 
a televizi.
Další informace přebíráme z článku Hany 
Bartkové uveřejněného v Prostějovském dení-
ku z 31. 8. 2022.
Karel A. Kavička za svoji práci obdržel ně-
kolik ocenění. V roce 2010 mu byla udělena 
Cena města Prostějova za rok 2009, kterou 
však v roce 2014 vrátil na protest proti koalici 
s komunisty v zastupitelstvu města Prostějova 
po komunálních volbách.
Další ocenění: Medaile sv. Jana Sarkandra 
(2012), Cena Olomouckého kraje za přínos v ob-
lasti kultury 2018 a za mimořádný přínos v ob-
lasti literatury (2019), Stříbrná medaile sv. Cyrila 
a Metoděje (2020), Stříbrná medaile sv. Jana Sar-
kandra (2020), Pamětní medaile České biskupské 
konference (2021), Stříbrná medaile sv. Vojtěcha 
(2021) a Řád sv. Řehoře Velikého (2022).
Řád sv. Řehoře Velikého – Ordine di San 
Gregorio Magno (OSGM) – byl založen 
v roce 1831 papežem Řehořem XVI. na pa-
mátku papeže sv. Řehoře I. Velikého jako 
všeobecný záslužný řád. Řád je udělován 
osobám, které se zasloužily o dobro společ-
nosti, církve a Svatého stolce. Od roku 1994 
mohou řád obdržet také ženy. Rytíři řádu 
mají různá privilegia, z nichž je zajímavé 
historické právo „vjet v sedle“ do chrámu 
sv. Petra. Rytířům je mj. vyhrazeno čestné 
místo při papežských ceremoniích. Při vstu-
pu do Vatikánu je Švýcarská garda povinna 
rytířům vzdávat čest.
Odznakem řádu je osmihrotý, červeně smalto-
vaný šípový kříž. V modrém okrouhlém středu 
je zlaté poprsí svatého papeže, které je lemo-
váno nápisem S. Gregorius Magnus. Na zadní 
straně je vyznačeno řádové heslo Pro Deo et 
Principe (Pro Boha a Vladaře) a v opisu Gre-
gorius XVI. P. M. Anno I. (Řehoř XVI. papež 
v 1. roce pontifikátu). Řád je udělován ve dvou 
skupinách, civilní a vojenské. U civilní skupi-

ny je kříž převýšen zeleným věncem, u vojen-
ské zlatou zbrojí. Stuha je červená se zlatými 
okraji. Řádoví rytíři civilní skupiny mohou 
nosit řádovou uniformu s kordem.

https://prostejovsky.denik.cz/ctenar-reporter/
historik-a-publicista-karel-kavicka-se-stal- 
rytirem-radu-sv-rehore-velikeho-2022.html

Karel A. Kavička přebírá z rukou arcibiskupa Jana Graubnera řád sv. Řehoře Velikého

Originální listina podepsaná papežem Františkem
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Vepřová panenka v povidlové marinádě  
s rajčatovým dipem
Ingredience:
– 500 g vepřové panenky 
– 100 g anglické slaniny
– sůl, pepř
Marináda:
– 1 lžíce švestkových povidel
– 2 lžíce olivového oleje
– 4 kuličky nového koření
– 1/2 lžičky čerstvého rozmarýnu
– sůl a čerstvě namletý pepř
Rajčatový dip:
– 1 stroužek česneku
– 1 červená cibule
– 1 lžička rajčatového protlaku
– 200 g oloupaných krájených rajčat
– 100 ml červeného suchého vína
– 1 snítka čerstvého tymiánu
– sůl a čerstvě namletý pepř

Hrušková povidla
Ingredience:
– 1 lžička skořice
– 2 lžíce octu
– 2 kg očištěných hrušek
– 5 hřebíčků
– 300 g cukru krupice

Postup:
Hrušky zbavíme jadřinců a pokrájíme je na menší kousky. Je-li slupka příliš tuhá, je nutné hrušky 

i oloupat. Nakrájené hrušky vložíme do pekáčku, zakápneme octem, promícháme a vložíme do trouby 

předehřáté na 200–220 °C. Pečeme přibližně 30 minut. Během 

pečení NEMÍCHÁME! Po půl hodině na hrušky nasypeme 

polovinu cukru a znovu pečeme. Po 20 minutách přisypeme 

zbytek cukru a pečeme dalších 20 minut. Po upečení přidáme 

mletou skořici a roztlučený hřebíček. Vše promícháme 

a rozmixujeme ponorným mixérem do požadované 

konzistence. Budou-li rozmixované hrušky příliš vodnaté, 

ničeho se nelekejte a vložte ještě na chvíli do trouby. Horká 

povidla naplňte do čistých sklenic, zavíčkujte a otočte dnem 

vzhůru.

Kulinářské okénko

Jemná bramborová polévka se smetanou  
a lesními houbami
Ingredience:
– 4–5 brambor 
– směs pevných lesních hub –  
   množství podle chuti
– 2 lžíce másla
– 1 lžíce hladké mouky
– zeleninový vývar
– 200 ml smetany
– snítka libečku
– pažitka
– sůl, čerstvě mletý bílý pepř

Postup:
Houby očistíme, nakrájíme, posolíme a podusíme na jedné 
lžíci másla. V hrnci rozehřejeme druhou lžíci másla, zasypeme 
moukou a uděláme jíšku. Zalijeme ji zeleninovým vývarem 
a rozšleháme metličkou. Přivedeme k varu a vložíme brambory, 
oloupané a nakrájené na kostičky, a libeček. Vaříme doměkka – 
cca 20 minut. Před koncem varu přidáme podušené houby, 
smetanu a společně dovaříme. Dochutíme solí, pepřem a bohatě 
posypeme pažitkou

Postup:
Slaninu rozložíme za sebe na prkénko, panenku potřeme 
marinádou (nové koření rozdrťte v hmoždíři nebo čepelí nože. 
Vložte do misky spolu s rozmarýnem a promíchejte se špetkou 
soli, pepřem a povidly, nařeďte olejem) , zabalíme a ještě jí 
převážeme na třech místech provázkem, aby se při pečení 
slanina nerozpadla. Panenku vložte do pekáče, který zabalíte 
do potravinářské fólie a nechte přes noc marinovat.
Mezitím již vyndanou panenku z lednice vložte v pekáči do 
rozehřáté trouby a pečte 15–20 minut, podle toho, jak moc 
chcete mít maso propečené. Než se upeče panenka, připravte 
si dip. Cibuli nakrájejte nadrobno a restujte na lžíci olivového 
oleje tak dlouho, dokud nezačne hnědnout. Přidejte najemno 
nasekaný česnek, protlak a promíchejte. Osolte, opepřete, 
přidejte tymián a zalijte drcenými rajčaty a vínem. Nechte 
odpařit do zhoustnutí a pak už můžete servírovat. Podávejte 
s pečenými bramborami.
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Jemná bramborová polévka se smetanou  
a lesními houbami

Horký dýňový nápoj s lehkým polibkem orientu
Ingredience:
– Malá dýně hokaido
– 2 hrnky plnotučného mléka
– 2 lžičky skořice
– 10 g koření
– Chai polibek orientu (může být badyán a skořice)
– třtinový cukr podle libosti
– hořká čokoláda podle chuti

Postup:
Nejprve rozpálíme troubu na 200°C. Dýni hokaido omyjeme, vydlabeme a nakrájíme 

na plátky tak, jak nám přijde pod ruku. Tato dýně má výhodu v tom, že se nemusí 

loupat. Připravenou dýni vložíme na pečící papír a pečeme do měkka přibližně 

40–50 minut. Pečeme ji tedy na sucho a pravidelně kontrolujeme. Upečenou dýni 

umixujeme na jemné, hladké pyré a přemístíme do větší nádoby. Následně přidáme 

všechny suroviny kromě čokolády (ale pokud chcete, můžete přidat i čokoládu, jen 

si nechte kousek na zdobení) a společně je chvilku mixujeme, čímž se směs i zlehka 

našlehá. Pak už jen připravíme menší hrnec, ve kterém směs pořádně zahřejeme. 

Zdobit můžete čokoládou nebo šlehačkou.

Jubilanti 

Společenská kronika

Za Sbor pro občanské záležitosti Lenka Říhová

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Svoboda Rostislav – 16. 11. 1952 – 70 let
Koudelková Jarmila – 18. 12. 1942 – 80 let

Jablkové (ne)kynuté šátečky
Ingredience:
– 300 g hladké mouky
– 200 g polohrubé mouky
– 250 g másla  
   (nebo máslové Hery)
– 3 žloutky (nebo 2 vejce)
– 2 lžíce cukru
– 2 lžíce rumu
– 30 g droždí, 
– 50– 60 ml mléka
– kůra z 1 citronu
– sůl

Náplň:
– 500–600 g oloupaných a nahrubo  
   nastrouhaných jablek
– 1–2 lžičky skořice
– cukr (podle kyselosti jablek)
– citron (podle kyselosti jablek)
– 1 lžíce rumu
– cca 2 lžíce rozmixovaných  
   piškotů (nebo rumových perníčků)
– 1 lžíce pudinku za studena

Na potření:
– 1 rozšlehané vejce
– 50 g másla
– 20 ml rumu po upečení

Postup:
Nejdříve připravíme náplň, aby vychladla. Jablka oloupeme 
a nahrubo nastrouháme. Dáme do hrnce s cukrem, skořicí 
a citronem. Povaříme cca 5minut a odstavíme. Po vychladnutí 
zahustíme piškoty a pudinkem. Do mísy prosejeme mouky, 
jemně nadrobíme droždí a zasypeme cukrem. Vejce 
prošleháme s mlékem, máslem, rumem, kůrou a přidáme 
k mouce. Důkladně zamícháme, až se těsto přestane lepit 
na stěny mísy. Těsto vyklopíme na vál, lehce zpracujeme 
a rozdělíme na tři díly. Dva dáme do lednice. Třetí díl 
rozválíme na cca 3 mm tenký čtverec. Rozdělíme na čtverce 
cca 6x6 cm a dáme náplň. Protilehlé rohy spojíme a stlačíme. 
Ukládáme na plech, ihned potřeme vejcem a dáváme do trouby 
vyhřáté na 200 °C. Pečeme zhruba 15 minut dozlatova. Ihned 
po upečení je 
potíráme 
rozpuštěným 
máslem s rumem. 
V uzavřené dóze 
vydrží až 3 dny 
vláčné. To samé 
uděláme se 
zbývajícím 
těstem.

Ivana Kratochvílová
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Křížovka

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

1. cena – KNIHA dle vlastního výběru do 300 Kč – Iveta Říhová
2. cena – SALÁM Vysočina – Milan Zapletal
3. cena – KÁVA dle vlastního výběru – Eva Vymlátilová

Latinské přísloví: Přítel všech není… Tajenka.

Zdroj: http://www.onlinekrizovky.cz/files_tiny/archiv-soutezni/180111.html
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Křížovky a hry pro děti
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https://www.nhkladruby.cz/media/cache/file/32/Starokladrubske-krizovky-a-hry-pro-deti.pdf


