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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,

dnešní Čehovské listy jsou od těch předcho-
zích tak trochu jiné, jak jste si zajisté všimli. 
Změnili jsme „manufakturní“ způsob výroby 
přímo na obecním úřadě za profesionální tisk. 
Snad budete s touto změnou spokojeni, uvidí-
me, jestli v tomto způsobu tisku budeme po-
kračovat či nikoliv.

Léto nám uteklo jako voda. No, voda… Té 
se letos příliš nedostávalo, pravda. Kdo má 
však rád teplíčko, mohl být spokojen. Radost 
nám udělalo i léto babí. 

Z událostí léta bych rád připomněl hodovou 
akci „opékání selete“. Myslím si, že se velmi 
osvědčil způsob vydávání na lístky. Každý 
tak věděl, kdy na něho zhruba přijde řada, po 
počátečním rozběhu se nový systém osvědčil. 
Ano, někteří museli čekat až do pozdějšího 
odpoledne, proti spravedlivému principu „Kdo 
dřív přijde, ten dřív… jí“ nemůže snad nikdo 
protestovat. Z pohledu „opékače“ pak bylo 
krásné pozorovat, jak se letos postupně vytra-
tili občané příslušností nemístní. A že nebylo 

sele, nýbrž kýty? To asi nikomu nevadilo… Za 
pomoc při opékání v tom letos snad největ-
ším vedru, které nás v létě potkalo, bych chtěl 
moc poděkovat panu Janu Šulákovi, již tradič-
ně Tondovi Novákovi a mému kamarádovi – 
„chalupáři“ Mirkovi Furdovi. 

V rámci hodů byly opět přítomny kolotoče 
a střelnice. Těšil jsem se na návrat do dětských 
let a přesvědčil jsem i některé další spoluobča-
ny, že kdo si hraje, nezlobí. Jaké však bylo mé 
zklamání. Když mi bylo tak nějak deset, mohli 
jsme se v labutích pomocí řídící páky – „kni-
plu“, nahánět dokola a měnit aspoň výšku a při-
padat jak stíhací piloti… Dnes? Nikoliv, labutě 
se vůbec nedají řídit! Ach jaké zklamání! 

V rámci rozloučení s prázdninami se poda-
řilo otevřít již dlouho plánované dětské hřiště. 
Chtěl bych mu popřát dlouhého trvání bez po-
škození kýmkoliv. Občanům pak obecní pra-
covníci připravili příjemné překvapení montá-
ží odpadkových košů, které jsou umístěny na 
hlavní křižovatce (dva kusy), u obecního úřa-
du, u Kulturáku a u hřbitovní uličky. 

Senioři byli na výletě v jihomoravských 
Křtinách. Jak krásný je tamní kostel se můžete 

Čehovské listy

přesvědčit na vedlejším snímku. Shodou okol-
ností jsem právě tam byl před nějakou dobou 
na jednom zásahu.

Jak vidíte, toto číslo je poněkud „chudší“ 
obsahem. Škoda, že některé složky sem již 
nepřispívají. K tomu se však nedá nikoho nu-
tit. Proto znovu apeluji na všechny. Zkuste se 
s námi prosím o jakýkoliv nápad, zkušenost, či 
zážitek příště podělit. Děkuji.

Přeji Vám všem klidný a bezstarostný podzim. 

Příjemné počtení.
Jaroslav Špaček



ČEHOVSKÉ LISTY2

Společenská kronika
Ve čtvrtém čtvrtletí oslaví svá výročí tito jubilanti: Opustili nás...
Říjen:
František Jeniš 70 let

Listopad:
Josef Potácel  85 let

Prosinec:
Ludmila Dvořáková 90 let

Knihovna
Sluníčko postupně ztrácí svojí sílu, dny se 

stále více zkracují, blíží se podzim. Poma-
lu přichází chlad a tma. Práce venku kolem 
domu, na zahrádce, budou pomalu dokonče-
ny a přijde čas delších večerů, to znamená 
i více možností relaxace, třeba při četbě kni-

3. července 2015 Miroslava Labounková
nedožitých 74 let

24. července 2015 Marie Spisarová
76 let

9. září 2015  Libuše Čermáková 
65let

I v tomto čtvrtletí oslaví jeden pár úžasné vý-
ročí Zlaté svatby. Dne 2. října spolu budou již 
50 let manželé Jarmila a Jiří Mrázkovi. A v mi-
nulém čísle jsme zapomněli se stejným jubile-
em, připadajícím na 24. července, na manžele 
Zdeňku a Stanislava Luterovi. Oběma párům 
tedy nyní společně gratulujeme a přejeme pev-
né zdraví do dalších společných let. 

Petra Růžičková

Pozvánky na další čtvrtletí:
27. září  – v 15:00 hodin pátá „Drakiáda“, pořádá SDH Čehovice.  

14. října  – Veřejné čtení pohádek v knihovně.

14. října  – Den Bernarda, Kulturák.

17. října  – Jablkový bál od 20:00 hodin. V Kulturáku pořádají Zahrádkáři.

30. října  – Tvoření dýní a lampiónků, pořádají Zahrádkáři, Obecní dům v 17:00 hodin

31. října  – Lampionový průvod pořádají Zahrádkáři v 16:30 hodin.

25. listopadu  – Tvoření adventních věnců a vánoční výzdoby, Zahrádkáři, 
 Obecní dům v 17:00 hodin.

27.–29. listopadu – „Vánoční výstava“ v Obecním domě. Pořádají Zahrádkáři. 

29. listopadu – rozsvícení obecního vánočního stromu.

Každý čtvrtek od 16:30 na hřišti či v Kulturáku dětský sportovní kroužek pod patro-
nací TJ Sokol.

hy. Provozní doba knihovny se nemění, bude 
otevřena opět vždy ve čtvrtek v čase od 17:00 
do 18:00 hodin. Pro své dětské čtenáře v naší 
knihovně chystám opět tradiční akce. Hned 
v podzimním období je pozvu do knihovny 
na Veřejné čtení pohádek, ve středu 14. října 

2015 v 16:00 hod. Děti budou mít příležitost 
si vyslechnout pohádky a příběhy tentokrát 
od spisovatele Františka Nepila nebo Františ-
ka Hrubína. 

knihovnice Božena Spáčilová
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Rozhovor se...
...starostou Milanem Smékalem

1) Pane starosto, v Hliníku nám za-
čalo sloužit nové dětské hřiště, kolik stálo 
obecní rozpočet jeho vybudování?

Za zhotovení nového dětského hřiště v Hli-
níku jsme zaplatili celkem 717 005 Kč, při-
čemž se nám podařilo dosáhnout na dotaci ve 
výši 400 000 Kč. Obecní rozpočet tedy nové 
hřiště přišlo na 371 005 Kč. Jedná se tedy 
o nezanedbatelný výdej a já jen doufám, že 
nám hřiště vydrží v dobrém stavu po dlouhou 
dobu a nedojde k jeho ničení ať již některými 
dětmi nebo starší omladinou. Proto plánuje-
me hřiště osvětlit a vybudovat zde kamerový 
systém. Hřiště je určeno pro děti do desíti let. 
Touto cestou bych chtěl požádat občany, aby 
v případě, že na hřišti zahlédnou starší děti, 
aby je napomenuli nebo nahlásili na obecním 
úřadě. V žádném případě nechceme omezo-
vat starší děti, ale hřiště je zbudováno pro ty 
nejmladší, starší děti mohou využít hřiště fot-
balové, kde jsou také prvky pro cvičení. Dále 

Zahrádkáři 
Vážení občané, dovolte nám, abychom Vás 

seznámili s činností základní organizace ČZS 
Čehovice. 

Od 5. 9. 2015 jsme zahájili moštování ovo-
ce v naší moštárně. Moštování probíhá každou 
sobotu od 8-12 hodin. Moštování bude probí-
hat do odvolání. Ceny za moštování zůstávají 
stejné jako v předchozích letech.

Srdečně Vás zveme na II. Jablkový bál, který 
se koná 17. 10. 2015 od 20 hodin v Kulturáku. 

Sokol Čehovice

Stanování
Prázdniny se již staly minulostí a zůstaly 

jenom vzpomínky. Čehovským dětem, kromě 
jiných, i vzpomínky na tradiční prázdninové 
stanování. 

Poslední červnový víkend jsme letos strá-
vili na „indiánské stezce“. Společně jsme 

tímto žádám návštěvníky dětského hřiště, aby 
dodržovali Provozní řád hřiště.

2) Jaké máte plány na podzim?
Do konce měsíce října bychom chtěli dokon-

čit rekonstrukci chodníků od rodinného domu 

Koutných čp. 98 k domu Dlabalových čp. 104. 
Tuto rekonstrukci bude provádět firma Swie-
telsky stavebni spol. s.r.o. Děkuji moc manže-
lům Hrubanovým, kteří uhradí nákup108 m2 
zámkové dlažby, ze které zhotoví pracovníci 
obce nový chodník od Hikanikových až po 
šatny na hřišti. Tímto bude ukončena celkem 
sedmiletá rekonstrukce všech chodníků od 
Potácelového až po hřiště, přičemž manželé 
Hrubanovi na tuto trasu zakoupili více než 
200 m2 dlažby.

3) Občané si mohli povšimnout i nové brány 
na hřbitov. Můžete prozradit, kdo ji zhotovil?

Myslím si, že oprava brány se velmi zdařila, 
její vzhled je opravdu velmi pěkný. Bránu opra-
vil pan Miloš Kremla, kterému za to patří velký 
dík. Náklady na opravu brány činily 5 000 Kč, 
které uhradili manželé Novičtí. I jim za tento 
skutek patří velké poděkování.

Děkuji za rozhovor.
Jaroslav Špaček

Z činnosti místních organizací:
Předprodej vstupenek od 3. 10. u obsluhy na 
Kulturáku. Cena vstupenky je 100 Kč včetně 
večeře. K tanci a poslechu hraje stejně jako 
loni skupina Merkur. Po 20:30 vystoupení dětí 
a juniorek ze Zumby s Veronikou. O půlnoci 
bude tažena bohatá tombola, kdy první tři ceny 
věnuje ZO ČZS Čehovice: 1. Zavařovací hr-
nec, 2. Sušička ovoce, 3. Kuchyňská váha. 

Dále Vás zveme v pátek 30. 10. 2015 do 
Obecního domu Čehovice na Tvoření dýní 
a lampionků od 17:00 hod.  

Následující den 31. 10. 2015 na Podzim-
ní vycházku s lampiony. Sejdeme se před 

Obecním domem v 16:30 hod – lampiony 
s sebou! 

Ve středu 25. 11. 2015 od 17:00 hod pro-
běhne již zaběhlé Tvoření s paní Sadílkovou 
– adventní věnce, vánoční výzdoba a podobně. 

V pátek 27. 11. 2015 bude zahájena  III. Vá-
noční výstava. Navštívit ji budete moci v pátek 
od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 19:00 
hod a v neděli od 9:00 do 12:00 hod. Tak jako 
loni si na ní budete moci posedět, občerstvit 
se, pokoupit vánoční výrobky a popovídat si.

Za ZO ČZS Čehovice, 
předsedkyně Eva Divácká

si nabarvili trička, vyrobili čelenky, totem 
a pro dobré spaní nechyběl ani lapač zlých 
snů. Všichni statečně zvládli stezku odvahy, 
vyzkoušeli si střelbu ze závodní vzduchovky 
i vlastnoručně vyrobených luků. Protože nás 
počasí na chvíli zahnalo do klubovny, vyu-
žili jsme této příležitosti k malování kamenů 
a výrobě indiánských chrastítek. Samozřej-
mě jsme chtěli najít i nějaký poklad a tak 
jsme se ho podle indiánských značek vyda-

Foto: Starosta při slavnostním otevření dětského hřiště

li hledat. Abychom získali indicie kudy jít, 
museli jsme splnit několik úkolů a rozluštit 
různé šifry. Odměna byla doslova sladká! 
A nebyla jediná, protože každý indián na zá-
věr dostal diplom a malý dáreček za umístě-
ní v soutěžích. 

A když tak vzpomínám, znovu cítím vůni 
ohně a opékaných špekáčků. Tak zase za rok…

Za TJ Sokol Čehovice – Ivana Špačková
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Foto: Oběd táborníků na stanování Foto: Táborníci si s chutí opekli i špekáčky

Foto: Atrakce na novém dětském hřišti

Letošní rozloučení s prázdninami bylo zahá-
jeno zcela netradičně – slavnostním otevře-
ním nového dětského hřiště v Hliníku. Ko-
nalo se v sobotu 29. srpna od 16:00 hodin. 
Starosta obce na místě pronesl kratičkou řeč 
a pak už se děti vrhly na „testování“ jednot-
livých atrakcí. Příjemným překvapením byl 
počet zúčastněných, všechny přítomné potě-
šilo příznivé slunečné počasí. 

Vážení sportovní přátelé,
rok s rokem se sešel a začíná nová, již druhá 
sezona Regionální soutěže ve stolním tenise. 
V loňském ročníku se nám, jako nováčkovi, 
podařilo umístit na pátém místě z celkové-

Jakmile se děti vyřádily v hliníku, přesunuly 
se do prostor hřiště, kde už vše pokračovalo ví-
ceméně tradičně. Soutěžilo se v různých soutě-
žích a hrách, na závěr si děti zahrály i oblíbe-
nou židličkovanou. Odměnou, nejen za výhru, 
ale i za vynaloženou snahu, byly soutěžícím 
drobné sladkosti. Pro ty, co si přišli posedět 
a poklábosit pod břízky, byly k zakousnutí při-
praveny pečené makrely, z udírny se podávalo 

uzené cigárko. Závěr večera patřil táboráku 
a opékání špekáčků.  
Z laviček tak všechny začalo vyhánět až stmí-
vání a ochlazující se počasí. Letošní rozlouče-
ní s prázdninami jsme tedy absolvovali zvesela 
a sportovně. Věřím, že školákům snad aspoň 
trochu zpříjemnilo nadcházející návrat do 
školních lavic… 

Za TJ Sokol Čehovice – Petra Růžičková 

Rozloučení s prázdninami

Za stolním tenisem do Čehovic
ho počtu 14-ti mužstev. To je pro nás velký 
úspěch. Doufám, že se nám to v letošních bo-
jích podaří zopakovat. Soutěž budeme hrát ve 
stejném složení jako minulý ročník – Pavel 
Kunert, Tomáš Kardinál st. a ml., Miloš Ml-

čoch, Svatopluk, Lubomír a Luboš Růžičkovi 
a Jirka Mlčoch.
Hrací dny jsou úterý a pátek. Budeme rádi, 
když nás přijdete povzbudit v našich výkonech.

Tomáš Kardinál
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Foto: Sportovní kroužek v akci na hřišti

Zdravím všechny malé sportovce, 
kteří navštěvují sportovní kroužek, 
tedy spíše jejich rodiče. Opět přichá-
zí skutečnost, že se budeme snažit 
unavovat naše ratolesti při sportov-
ních aktivitách. Setkávat se budeme 
v ustálenou dobu, tedy každý čtvrtek 
od 16:30 hodin, a to na travnatém 
hřišti v Čehovicích. V případě nepří-
znivého počasí, tedy v zimních měsí-
cích, bude doufám opět učiněna do-
hoda se starostou Sokola Čehovice, 
a bude možné se scházet v tělocvičně 
Kulturáku. Navštěvování kroužku je 
stále nezpoplatněno  , a tudíž spor-
tujeme nejen pro radost dětí.

Vážení čtenáři,
přišlo září, prázdniny jsou nenávratně pryč 
a s nimi čas volna, her a dovádění. Ale to pře-
ce neznamená, že i když dětem nastaly školní 
povinnosti, nemohou věnovat svůj volný čas 
užitečné zábavě. Proto pro ně připravili místní 
dobrovolní hasiči opět další, již V. ročník po-
pulární „Drakiády“. Kdo již s námi v pouštění 
papírových draků závodil, 
dobře ví, kde a kdy se 
závody pravidelně kona-
jí. Proto děti a jejich ro-
diče, babičky i dědečky, 
kteří se chtějí zúčastnit 
této akce poprvé, infor-
muji, že „Drakiáda“ pro-
běhne v neděli 27. září 
v 15:00 hodin na poli nad 
rybníkem. O občerstve-
ní a spravedlivý průběh 
soutěžení se postarají naši 
členové a členky. Vám 
jen zbývá, abyste se při-
šli pobavit a zasportovat 
si. Opět se konala před-
startovní výroba vlastních 
modelů papírových draků, 
kteří jsou jistě zajímavější a dělají svým vý-
robcům velkou radost. Ať se dostaví úspěch, 
či kdyby se právě nedařilo, jsou jejich majitelé 
na své „miláčky“ právem hrdi. Tímto Vás ješ-
tě jednou srdečně zvu na sportovní odpoledne 
s papírovými draky a přeji všem pěkné počasí 
a svěží vítr.
Dne 22. srpna se v Bedihošti uskutečnila 
netradiční soutěž v hasičském sportu, tzv. 

Sportovní kroužek pro děti

Hasiči Čehovice

Samozřejmě zveme nejen ratolesti 
z Čehovic, a nejen ty menší, ale tak ty 
větší, kteří se již nevlezou do stanovené 
věkové hranice na nově vybudovaném 
dětském hřišti v Hliníku. Tím mám na 
mysli ty „caloně“, které jsem požádal 
o opuštění dětského hřiště krátce po 
jeho otevření, jelikož toto trpělo jejich 
užíváním. Tímto zveme malé i velké ke 
společné pohybové zábavě.

Sportu zdar a každý čtvrtek od 
16:30 hodin, vzhůru k prvním, dru-
hým, třetím, čtvrtým, pátým až …tým 
sportovním krokům.

Loučím se s pozdravem „Sportu 
zdar“, Mgr. Pavel Raus

„Bedihošťské kopeček“. Zúčastnilo se jí pět 
sborů – z Vrahovic, Hrubčic, Morkovic, Če-
hovic a samozřejmě domácí Bedihošť. Druž-
stva se pokoušela zdolat ztížený požární útok 
přes kopec v parku. A aby to družstva mužů 
i žen neměla lehké, celá základna (hadice, 
rozdělovač, proudnice, koš i savice) byla 
netradičně poskládána. Soutěžící si muse-

li poradit nejen s tímto oříškem, ale každý 
z nich musel po startu vypít 1/2 litru nápoje. 
Naše šikovné ženy se umístily na třetím mís-
tě, družstvo mužů obsadilo neoblíbené čtvrté 
místo. Další disciplínou, která se plnila po 
požárním útoku, bylo klání „Železný hasič/
Železná hasička“. Na vytyčené dráze mu-
seli soutěžící převalovat obří pneumatiku, 
prolézat rourou, přenášet připravenou figu-

rínu a to vše se zátěží na zádech (dýchacím 
přístrojem). Soutěž vyvolala u diváků veli-
ký zájem, každý se mohl přesvědčit, jak je 
„hasičina“ fyzicky náročná. O to cennější je 
první místo žen z Čehovic, a za to jim patří 
obdiv a dík.
Rád bych také doplnil poznámkou článek, 
který vyšel v posledním čísle Bedihošťského 

zpravodaje, pod názvem Re-
vitalizace potoků Vřesůvky 
a Malého potoka, kde se 
píše: „Fungování mokřadů 
bude záviset na přírodních 
podmínkách, ale i na tom, 
jak se k němu budou chovat 
lidé“. V letošním velmi su-
chém a horkém létě se přiči-
nil i náš sbor dobrovolných 
hasičů. Několikrát týdně 
se v rámci tréninku věno-
val zavodňování mokřadu 
u Čehovic, jinak by byly 
následky počasí fatální 
a celé dílo by tak nesplnilo 
účel, pro který bylo vybu-
dováno.
Závěrem bych Vám chtěl 

poděkovat za odpovědný přístup při ma-
nipulaci s ohněm v letošním mimořádném 
období sucha. Jsem rád, že se nám podařilo 
překlenout bez nutných zásahů sborů hasičů, 
ať profesionálních, nebo dobrovolných, ale 
hlavně bez materiálních škod nebo ztrát na 
životech. 

za SDH Rostislav Svoboda
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Dva měsíce volnosti skončily, léto už se 
s námi pozvolna loučí, škola na nás proto zase 
zavolala a v úterý 1. září začal nový školní rok, 
nastaly nové povinnosti pro děti, ale i jejich ro-
diče. Hlavním úkolem rodičů a pedagogů je 
rozdováděné děti plné energie, po dlouhých 
dnech volna, usměrnit, připravit na běžné 
dny a vnést do nich určitý řád. Nástup do 
„školky“ vnímá každé dítě jinak. Některé se 
těší, jiné má pochybnosti, nebo přímo trpí stre-
sem. Strach z nového není ničím výjimečným, 
a proto je od rodičů zodpovědné, pokud dítě 
na nástup do školy dopředu připraví. I samot-
ní rodiče si mohou zavzpomínat na první den 
v nové práci, nejistotu z nových, neznámých 
kolegů a spolupracovníků, šéfa, náplně práce 
a případných obav z neúspěchu. Něco podob-
ného totiž bude první den prožívat i váš malý 

Mateřská škola

školáček, navíc to bude první delší odloučení 
od rodičů. „Ostřílení“ školáci již vědí, co mo-
hou čekat, ale ti nejmenší jdou přece jen „do 
neznáma“ poprvé. Proto je jedním z nejdůle-
žitějších úkolů rodičů i personálu mateřské 
školy pomoci dětem toto „těžké, adaptační“ 
období překonat.

Pro školní rok 2015/16 je do mateřské ško-
ly zapsáno celkem 26 dětí. Sedmnáct dětí je 
místních, ostatní dojíždějí z okolních i vzdá-
lenějších obcí. Třída naší mateřské školy je 
věkově smíšená, dochází sem děti od 2,5 do 
7 let. V letošním roce máme pouze 5 předško-
láků, zbytek tvoří děti mladší. Děti budou na-
vštěvovat divadelní představení v Němčicích 
nad Hanou, přímo v mateřské škole mohou 
navštěvovat taneční kroužek Zumby, ve spolu-
práci logopedky Mgr. Jitky Šmakalové s rodi-

či probíhá odborná logopedická náprava vadné 
výslovnosti dětí.

O letošních prázdninách neprobíhaly žád-
né velké stavební či jiné úpravy. Byly prove-
deny pouze malířské práce v šatně, ředitelně 
a herně mateřské školy, vybudováno nové 
vodovodní vedení na zahradě ke kropení pís-
koviště a k zalévání záhonku. Nejen dětem, 
ale i dospělým se líbí nová nábytková stěna 
v herně k uložení hraček, kterou dodala míst-
ní stolářská firma pana Dvořáka, byl vymě-
něn nábytek v ředitelně. 

První den přišel pozdravit malé předškoláčky 
pan starosta, Milan Smékal. Dostaly od něj na 
přivítanou malou sladkost. Pan starosta popřál 
dětem i zaměstnankyním pohodový a úspěšný 
nový školní rok, plný zajímavých zážitků.

ředitelka MŠ Božena Spáčilová

Zprávičky z mateřské školičky...

Foto: Děti ve školce
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Školský a kulturní výbor uspořádal v pátek 
18. září 2015 již třetí odpolední výlet pro seni-
ory. Tentokrát do Mariánského poutního místa 
do Křtin u Brna. Autobus odjížděl ve 13.00 ho-
din od obecního domu a celkem do něho na-
stoupilo 61 seniorů.  

U kostela farního jména Panny Marie ve 
Křtinách nás čekal Mons. Jan Penáz, který 
nám podal obšírný výklad nejen k historii, ale 

ODPOLEDNÍ VÝLET 
DO MARIÁNSKÉHO POUTNÍHO MÍSTA

Foto: Návštěvníci z Čehovic v Křtinském kostele

Foto: Prohlídka okolí kostela v Křtinách

i současnosti tohoto místa. Poté jsme navští-
vili kostnici pod kostelem, kde jsou uloženy 
lebky a kosti nalezené na bývalém hřbitově 
asi ze 17. století. Prohlédli jsme si i Křtinskou 
Zvonkohru a obraz Čehovic umístěný v prů-
chodu u kostela. Po této kulturní části jsme 
se odebrali do Pohostinství u Farlíků, kde si 
každý pochutnal na dobré večeři, kterou zapil 
nápojem dle vlastního výběru. Nechyběla ani 

kávička a zákuseček. Cestou domů všichni 
pokračovali v příjemném povídání a tak všem 
doba strávená v autobuse rychle utekla. 

Dle ohlasů zúčastněných seniorů to bylo 
další velmi vydařené odpoledne. Chtěla bych 
tak zde všem organizátorům poděkovat za 
jeho uspořádání

Za seniory – Jana Jurová 
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Množství spotřebičů, které každoročně vy-
sbírá největší český kolektivní systém ELEK-
TROWIN, se pohybuje v desítkách tisíc tun. 
Proto byly postupně vyvinuty sběrné prostředky 
různých typů a s různým účelem. Některé může-
te vidět ve sběrných dvorech, kde usnadňují prá-
ci jejich obsluze, jiné potkáte přímo v ulicích.

Na sběrném dvoře nejde přehlédnout velko-
objemový WINTEJNER. Vyrábí se ve dvou 
provedeních. Jedno slouží výhradně na chlaze-
ní, ve druhém – rozděleném uvnitř přepážkou 
– WINTEJNER shromažďuje odděleně velké 
a malé spotřebiče. 

Nedávno byl ukončen pilotní projekt MI-
NIWIN. Testovaly se v něm různé konstrukce 
menších plnostěnných kontejnerů s děleným 
vhazovacím otvorem umístěným vpředu. 

Léto nám zas uteklo jako voda a máme tu dny 
podzimní. Dobu, kdy nás na zahrádkách čeká 
zase spousta práce. Doba, kdy se těšíme z na-
šich úrod. Zvláště letos, i přes veliká letní horka, 
se na zahrádkách dařilo některé zelenině i ovoci. 
Proto jsem pro Vás vybrala pár jednoduchých 
receptů, v nichž naši úrodu můžeme využít. 
Snad Vám tyto recepty budou aspoň malou in-
spirací ve vašich kuchyních.

Přeji dobrou chuť a krásný podzim

Ivana Kratochvílová

Ekologie

Ze zahrádky na talíř

Do čeho se sbírají staré spotřebiče
Model, který se v praxi nejlépe osvědčil, se 

také dostal do výroby. Celkem jich ELEK-
TROWIN rozmístil 1 500. MINIWINy jsou 
nabízeny jak sběrným dvorům, tak vybraným 
prodejcům.

U prodejců můžete také stále častěji vidět spe-
ciální kontejnery na drobné spotřebiče. V pro-
dejnách velkých řetězců mají dokonce speciální 
design vyrobený pro ně přímo na míru. 

Sběrné prostředky u prodejců ale ELEK-
TROWIN rozmisťuje už několik let. Původně 
to byly koše s vyměnitelnými bagy o objemu 
0,25 ccm, do kterých se vejde kolem 30 fénů, 
kávovarů nebo žehliček, případně 6–8 vysavačů 
či mikrovlnek.

S těmito koši se můžete setkat i na akcích, 
jako je například stále populárnější Jízda do 

stanice Recyklace s možností odevzdat staré 
elektro na vlakových nádražích a ve vybraných 
spojích Českých drah.

Nejviditelnější jsou ale venkovní, tzv. Malé 
kontejnery ELEKTROWINU umisťované ve 
spolupráci s městy a obcemi na veřejných pro-
stranstvích. Po celé republice jich můžete potkat 
na 500. Pozornost upoutávají svou výraznou 
červenou barvou. Umožňují chovat se ekolo-
gicky i obyvatelům malých obcí, které nemají 
sběrný dvůr. Staré elektro do směsného odpadu 
prostě nepatří.

Kromě snazší manipulace s odevzdanými 
spotřebiči mají tyto sběrné prostředky jedno 
společné: jsou uzamykatelné a chrání tak elek-
tro určené k recyklaci před nenechavýma ruka-
ma zlodějů. 

Jablkovo-pomerančový 

pikantní džem

Suroviny:

700 g oloupaných jablek

2 velké pomeranče

2 citrony
1 lžička kyseliny citronové

1 Gelfix 1:1
1 kg cukru
6 lžic rumu nebo koňaku

Postup:

Jablka nakrájíme na kostičky nebo je rozmixujeme a dáme do kas-

trolu. Přidáme na kousky pokrájené pomeranče (nejlépe zcela čistě 

vyloupané a vykrájené, mělo by ho být cca 300 g), přidáme kyselinu, 

šťávu ze dvou citronů a Gelfix. Za stálého míchání povaříme, pak při-

dáme cukr a vaříme ještě asi 8 minut. Odstavíme z plotny, přidáme 

rum nebo koňak, promícháme a horké plníme do sklenic až po okraj. 

Zavíčkujeme a obrátíme dnem vzhůru alespoň na 10 minut.

Ilustrační foto
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Bramborové šišky s kysaným zelím

Suroviny:

500 g vařených brambor

250 g kysaného zelí
130 – 150 g polohrubé mouky

1 žloutek
sůl
olej na smažení

Postup:

Studené uvařené brambory nastrouháme na jemném struhadle. Přidáme žloutek a překrájené, vymačkané 

zelí. Pokud je moc kyselé, můžeme ho trochu proprat. Nakonec postupně přidáváme mouku. Její množství 

záleží na typu brambor. Dáme tolik, aby šly dělat malé šišky. Ty pak smažíme v rozpáleném oleji dozlatova. 

Po usmažení dáme na papírový ubrousek odsát přebytečný tuk. Rychlá večeře, třeba s kefírem.

Rajčatová polévka 
s hlívou ústřičnou
Suroviny:
1 menší cibule – 70 g
70 g mrkve
2 lžíce oleje
100 g hlívy ústřičné
200 g loupaných rajčat
½ l zeleninového vývaru
špetka majoránky
1 lžíce rajčatového protlaku
sůl
petržel

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Postup:
Cibuli nakrájíme na-

drobno, mrkev na malé 
kostičky. Cibuli pak na 
oleji osmažíme dozlatova. Po-
tom přidáme mrkev a minutu restujeme. Vmícháme protlak, drcenou majoránku a promícháme. Zalijeme nakrájenými raj-čaty a vývarem, osolíme a vaříme doměkka. Hlívu nakrájíme na proužky.Polévku rozmixujeme dohladka, poté vrátíme zpět na plotnu, přidáme hlívu. Vaříme asi 15 minut. Na talíři posypeme nasekanou petrželí.

Brokolicovo-dýňový koláč

Suroviny:

1 listové těsto
1/2 střední dýně Hokkaido 
500 g brokolice čerstvé 
plátek másla
lžíce oleje
1 palička česneku
20 dkg Nivy či jiného 
„modrého“ sýra
1 lžička sušeného rozmarýnu 
nebo větvička čerstvého
1 červená cibule 
sůl

Postup:

Dýni zbavenou jader nakrájíme na 0,5 cm 
plátky (Hokkaido netřeba loupat). Česnek 
rozebereme na jednotlivé stroužky. Čerstvou 
brokolici rozebereme na malé růžičky a po-
vaříme cca 5 minut v osolené vodě. Na pánvi roz-
pustíme olej a máslo a plátky dýně restujeme z obou stran, až začnou zlátnout. Dýni 
vyjmeme a na pánvi opečeme stroužky česneku a kolečka cibule. Nakonec přidáme 
okapanou brokolici, rozmarýn a společně jemně promícháme.

Na plech přeneseme vyválené listové těsto s pečicím papírem. Těsto propícháme 
vidličkou a rozložíme na něj připravenou směs. Posypeme rozdrobenými kousky sýra 
a pečeme v předehřáté troubě na 200°C cca 30–40 minut, dokud nezačne zelenina 
i těsto zlátnout.

Ilustrační foto
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Naše křížovka:
Středověká zbraň - Kuše
Střelba z kuše se v posledních letech stala celosvětovou módou. Stoupá počet prodaných zbraní, vznikají speciální střelecké kluby. Kuše jsou 

tiché a lze z nich střílet ve volné přírodě. Vrcholným zážitkem pro každého vyznavače tohoto moderního sportu je lov. Kuše pochází z doby rané-
ho středověku. Patřila k obávaným zbraním, protože hroty šípů dokázaly prostřelit brnění i pancíř. Ve 13. století proto jeden z papežů kuši na čas 
dokonce zakázal. Vyhlášenými střelci se později stali husité. Na rozdíl od luku je kuše razantnější a přesnější. Střelec napíná tětivu oběma rukama 
a síla, která působí na šíp, je proto větší. Zkušení střelci dokáží trefit cíl i na ... (tajenka). Moderní kuše jsou vyrobené z lehkých hliníkových 
slitin, plastu či dřeva. Součástí pažby jsou - podobně jako u palných zbraní - mířidla. Dražší kuše mají náklonnou optiku, která se nastavuje podle 
vzdálenosti cíle. Spíše jako kuriozity se prodávají malé pistolové kuše do ruky. Ačkoli jde o poměrně nákladného koníčka, zájem o kuše roste, 
hlavně mezi podnikateli. Špičkových zbraní se v České republice ročně prodá kolem tří až čty set. Lov s použitím kuše i jiných šípových zbraní 
je v České republice podle zákona o ochraně zvířat zakázán. Vyznavači těchto zbraní to považují za nesmyslné a snaží se zákon změnit, mnoho 
šancí však nemají. Jezdí proto za lovem do ciziny - v Evropě například do Francie, Španělska, Portugalska nebo Dánska. Některé cestovní kan-
celáře prodávají exkluzivní zájezdy, spojené s lovem například v Severní Americe nebo Africe. Zájem je přes vysoké ceny velký a ke koupi kuše 
není třeba žádné zvláštní povolení, při střelbě je však třeba dbát na maximální opatrnost. Dolet šípu je i několik set metrů, zásah může být po celé 
dráze jeho letu smrtelný. Přesto dochází k úrazům jen výjimečně. Ojediněle zná použití kuše jako zbraně také kriminalistika. Pověstný je případ 
ostřelovače ze Seattlu, který kuší zastřelil čtyři lidi. U nás zatím došlo k jedinému prokázanému případu zastřelení kuší. 

VODOROVNĚ: A. Židovští duchovní; asfalt; kolečko kolem Slunce. - B. Subtropické stromy; dvoukolák; výstavní budova. - C. Kaly; kuže-
 losečka; dívčí jméno. - D. Anglický hrabě; smývání zvětralin; kolumbijské město; typ auta. - E. tajenka. - F. Nesvobodný 
 člověk; jméno Feuchtwangera; mam; malajská dýka. - G. Dutá míra; dělit na dílky; adamovské strojírny. - H. Ochrana oken; 
 protiva; jednatelé. - I. Aminokyselina; knihařský stroj; stát USA. 
SVISLE:  1. Chvějivý zvuk. - 2. Romantický ráz. - 3. Ryba; rozsudek. - 4. Mariášová hra; lesní roh. - 5. Zeminy (slovensky); nápoj; fotogra-
 fická značka. - 6. Kód New Yorku; menší psi. - 7. Značka aviváže; německy „spěchat“. - 8. Hmotnost obalu; dravec. - 9. Epocha; 
 kovový prvek; primáti. - 10. Sleva z ceny zboží; ruch. - 11. Polské město; šumavské jezero. - 12. Indické město; jméno herce Paci-
 na. - 13. SPZ Ostravy; zkratka košického maratonu; turecký důstojník. - 14. Čára; někde. - 15. Trápení (zastarale); služební pořadí. 
 - 16. Umělec zdůrazňující barvitost díla. - 17. Zvětšiti se. 
Pomůcka: alanin, Laka. 

Výherci z minula: 
1. cena: kniha   Ladislav Spáčil
2. cena: salám   Ing. Jaroslav Haluza
3. cena:  káva   Ivo Rozmánek
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Fotogalerie:

Foto: Opékači čuníka na hodech. Že nám to ale v tom vedru šlo, že?

Foto: Nástup borců na hodový turnaj O pohár starosty obce (hodový turnaj...)

Foto: Opékači čuníka na hodech.

Foto: Pár odvážlivců se našlo i na hodové svezení v labutích (pouťové atrakce)

Foto: První den v mateřské škole (první den...)


