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Čehovské listy
Úvodník

Vážení spoluobčané, 
rok 2019 se nenávratně blíží ke konci. Na-
stává čas Vánoc, které jsou považovány za 
svátky klidu a pohody. Přesto se adventní čas 
pojí spíš s výrazem vánoční shon. Je potřeba 
zařídit tolik věcí, nakoupit dárky, napéct cuk-
roví, uklidit celý dům a  naladit se na slav-
nostní náladu. Všichni z nás ví, kdy Vánoce 
přichází, i přesto býváme často kalendářem 
zaskočeni a může se zdát, že máme problém 
vše stihnout. Všechno to zařizování a shon 
je ale přece v rozporu s onou “vánoční poho-
dou”, kterou při potřesení rukou často slýchá-
me. O tom, jak vypadá opak klidného prožití 
svátečního času je možné se přesvědčit i při 
návštěvě libovolného obchodu. 

Bylo by lepší brát tento čas více v poklidu, po-
přemýšlet nad tím, co hezkého nám život za uply-
nulý rok přinesl a co naopak vzal. Zamyslet se 
také nad tím, co by se v příštím roce dalo zlepšit 
a to jak v osobním životě, tak v profesní sféře, 
abychom mohli být sami se sebou spokojenější. 
Poslední výtisk tohoto roku připomene dění 
v obci v posledním čtvrtletí. Všem, kteří se 
podílí na přípravách akcí konaných pro děti 
i dospělé, a to od výstav, přes kreativní tvoření, 
sportovní akce či zábavu, všem, kteří se zkrát-
ka snaží, aby to tady tzv. žilo patří velké díky. 
Ať elán a chuť vydrží i v dalším roce. 
Nezbývá víc než popřát krásné prožití svátků ve 
skutečném poklidu a v novém roce hodně zdraví.                  

 Markéta Skalková 

Rozhovor se… starostou Milanem smékalem
1. Jaká je nyní situace v hliníku, je možné 
ukládat sem ještě stavební suť?
Bohužel, nyní již stavební suť není možné 
zde ukládat. Skládka byla srovnána, tak aby 
se prostory mohly připravit na výsadbu nové 
zeleně. Byla také uzavřena z důvodu, že neod-
povídá bezpečnému ukládání odpadu a není 
na seznamu skládek, kde je odpad vůbec po-
voleno ukládat. Neustále se nám ale opakuje 
stejná situace, někteří občané zákaz nerespek-
tují a nadále svůj odpad do hliníku odkláda-
jí. Upozorňuji proto znovu touto cestou, že 
v případě porušování tohoto zákazu bude 
s tím kdo jej nerespektuje, zahájeno správ-
ní řízení. Ve správním řízení mu bude poté 
uložena pokuta dle správního řádu. Nejbližší 
skládka, na kterou je možné vyvážet stavební 
suť, je v Němčicích nad Hanou. Také upo-
zorňuji občany, že skládka haluzí na konci 
hřiště je pouze pro potřeby obce. Pracovníci 
obce pak v případě příznivých klimatických 
podmínek haluze pálí, a to mohou občané 
provádět sami na svých zahradách také. Listí 
a zelený odpad ze zahrad je vhodné kompos-
tovat. Občané měli možnost zdarma od obce 
obdržet kompostéry.

2. Co Vás potěšilo, že se podařilo v letošním 
roce uskutečnit?
V letošním roce mě potěšilo asi nejvíc vy-
budování víceúčelového sportovního hřiště, 
které bylo v plánu vybudovat již několik let. 
A ještě více mě těší, že slouží plně svému úče-
lu, hned od počátku, každý den vidím, že na 
hřišti se hraje malá kopaná a provozují i další 
sportovní aktivity. Nerad ale vidím, když děti 
šplhají po ochranné sítí a dochází k jejímu po-
škození. Proto prosím rodiče, aby dětem vy-
světlili, že se nejedná o horolezeckou stěnu. 
Neradi bychom zbytečně platili částky za její 
opravu. Další radost mi udělalo vybudování 
zpevněné komunikace kolem hliníku. Řidiče 
bych poprosil, aby obzvlášť v těchto místech, 
dbali na dodržování povolené rychlosti a byli 
pozorní, jelikož v této lokalitě se nachází dět-
ské hřiště a proto je zde zvýšený výskyt dětí. 
Byl bych hrozně nerad, aby se stala nějaká 
nehoda.

3. Co Vás v letošním roce naopak netěšilo?
Velkým nešvarem v obci je volný pohyb psů 
po veřejném prostranství. Když upozorním 
občana, který jde se psem a nemá ho na vo-

dítku, že obecně závazná vyhláška č.2/2007 
jasně vymezuje prostor pro volný pohyb psů, 
a mimo tento prostor je nutné psa mít uváza-
ného, slyším vždy stejnou odpovědˇ: můj pes 
je hodný, nikomu by neublížil. Známo je ale 
spousta případů, kdy i takový pes zaútočil 
a taková zkušenost je pro napadeného nepří-
jemná „památka“ na celý život. A tak si kladu 
otázku, je to vážně tak velký problém mít na 
procházce obcí psa na vodítku? S venčením 
psů také souvisí jejich vyprazdňování, jen 
málokterý majitel po svém mazlíčkovi uklízí. 
Na chodnících a přilehlých travnatých plo-
chách se pak povalují exkrementy. Občané se 
dožadují, aby to uklízeli pracovníci obce, což 
ale není jejich povinností. Toto je povinnos-
tí majitele psa. Proto touto cestou apeluji na 
majitele psů, aby brali ohledy a psy uvazovali 
a po nich i uklízeli.
4. Jak funguje obecní hospoda v Kulturá-
ku?
Myslím, že se nám daří. Nejtěžším úkolem 
bylo sehnat servírku na plný úvazek, ale to se 
nám podařilo. Podařilo se nám také sehnat ši-
kovné brigádnice, které jsou ochotny pracovat 
o víkendech, za což jim velmi děkuji. Kultu-
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rák ale neslouží pouze jako hospoda, ale také 
se zde na sále provozuje spousta sportovních 
činností. Trénuje se zde stolní tenis, hraje ko-
lobal, florbal, badminton i liga v šipkách.
Radost z fungujícího provozu ale nemají sou-
sedi, kterým vadí zvýšený hluk. Abychom ten-
to hluk minimalizovali, vybudovali jsme pro 
kuřáky altánek, aby jim nekouřili přímo pod 
okny. Okolo altánku jsme vysadili asi 20 ks 
tují, které také slouží k minimalizování hluku. 
Návrh na zkrácení otevírací doby je pro provo-
zovatele vzhledem k tomu, že vždy jde o spo-
kojenost návštěvníků, návrhem nepřijatelným. 
Všichni víme, že nejvíce jsou restaurace na-
vštěvovány v pátek a v sobotu, je to nejpřija-

telnější možnost pro pracující jak poklábosit, 
posedět a nespěchat. Těší nás že restaurace je 
oblíbená u hostů nejen obecních, ale i z nej-
bližšího okolí. Byla by škoda kvůli pár ne-
spokojeným ohlasům zaběhlý provoz končit. 
Jde o výdělečnou činnost a tak zisky přispějí 
i k rozvoji infrastruktury v obci.
Všem bych rád popřál poklidné prožití vánoč-
ních svátků se spoustou radostí a pohody a co 
nejvíc zdraví a štěstí v novém roce.
Děkuji za rozhovor   
     Jaroslav Špaček
Pokud máte na starostu či nějakého zastupitele 
zajímavou otázku, napište mi ( hinds.spacek@
post.cz) 

Akce, které 
nás čekají

29.12.2018- Čehovská pálka

20.1. 2019 - Vítání občánků 

23.2. 2019 - Rybářský ples 

24.2. 2019 - Dětské šibřinky

Z činnosti místních organizací
Sbor dobrovolných hasičů 

Vážení čtenáři čehovských listů. Začátek 
podzimu jsme tradičně přivítali 8. ročníkem 
drakiády. Počasí se opět vydařilo, svítilo slu-
níčko a krásně foukalo. Dráčci se předháněli, 
který vyletí výš, a že to byly výšky, a přinášeli 
svým majitelům obrovskou radost ze závodění. 
Všechny děti byly oceněny diplomem a drob-
nou sladkostí, vítězové jednotlivých kategorií 
pak obdrželi věcné ceny, které uplatní pro vý-
robu dalších draků. Musím poděkovat místním 
zahrádkářům, kteří nám pro občerstvení dětí 
věnovali čerstvý jablečný mošt. S příchodem 
konce roku nastává čas bilancování činnosti 

za celý uplynulý rok. V pátek 23. listopadu se 
konala výroční valná hromada naší organizace. 
Z přednesené zprávy vyplynulo, že činnost dob-
rovolných hasičů je nejen pestrá, ale i zajímavá. 
Přítomní hosté i členové sboru byli mile pře-
kvapeni ukázkami promítaných videí a fotogra-
fií z celoroční činnosti. Nyní již netrpělivě vy-
hlížíme příchod mrazivých dní, abychom mohli 
pro děti a jejich rodiče vytvořit ledovou plochu 
na místním hřišti. Snad nám to počasí brzy 
umožní. Přivítáme každou pomocnou ruku, 
která by nám s ledováním a úpravou kluzi-
ště pomohla. V sobotu 8. prosince se družstvo 

mužů a žen zúčastnilo mikulášské soutěže v po-
žárním útoku. Tato netradiční soutěž nespočívá 
jen v ukázce požárních dovedností, ale i v tom, 
jak se například družstvo dokáže vypořádat 
s kresbami postaviček Mikuláše, čerta nebo 
anděla. Družstvo mužů se umístilo na 3. místě, 
družstvo žen poté na místě pátém. 
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem klid-
né prožití vánočních svátků, radostný příchod 
roku 2019 a do dalších dní hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti. 
         Za SDH Čehovice  

Rostislav Svoboda ml.
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HASIČI RADÍ JAK PROŽÍT VÁNOCE BEZ POŽÁRŮ
Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm 
klidnějším obdobím roku. Přesto i v tomto 
svátečním období vyjíždí hasiči k požárům, 
dopravním nehodám nebo jiným mimořádným 
událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská 
neopatrnost či neznalost. Stačí chvilka a poho-
da Vánoc je nenávratně pryč.
Aby nic nenarušilo pohodu vánočních svát-
ků a oslavy konce roku a nedošlo ke zby-
tečným újmám na zdraví či škodám na 
majetku, zde je několik rad a varování od 
Hasičského záchranného sboru ČR. 
Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vy-
soce hořlavými materiály, jako jsou koberce, 
čalounění, záclony. Požáry v bytech se pak 
rychle šíří a mohou způsobit značné materiál-
ní škody, nehledě na ohrožení životů a zdraví. 
Proto i o Vánocích musíme maximálně opatrně 
zacházet se všemi zdroji otevřeného ohně.
 
POZOR NA SVÍČKY A PRSKAVKY
Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskav-
ka je otevřený oheň a jako s takovým by se 
s ní mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8 - 
10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 
200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, 
textilií a dalších předmětů, které doma neo-
patrně necháte v blízkosti hořící svíčky. 
Zapálenou svíčku nelze proto položit kam-
koli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna 
na stabilní nehořlavé podložce bránící přímé-
mu kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. 
chvojím adventního věnce, ubrusem apod.). 
Svíčky umístěte v dostatečné vzdálenosti od 
hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte 
k oknům do průvanu, blízko záclon, sedaček 
či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce 
nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese na 
nábytek a zařízení bytu. 
Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním 
stromku, adventních věncích nebo jinde, ne-
smíte nechat během jejich hoření bez do-
zoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov 
nebo jdete spát. 
Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru 
nehrály se svíčkou nebo prskavkou. Také i na 
své domácí mazlíčky, kteří by mohli strhnout 
ubrus s adventním věncem, a tím způsobit 
požár.

Pamatujte, že adventní věnce se svíčkami, 
které nejsou opatřeny nehořlavou podlož-
kou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny 
jen k dekoraci a v žádném případě bychom 
je neměli zapalovat. Pamatujte, že každý 
prodávaný výrobek musí být opatřen návo-
dem použití, kde se lze dozvědět jak s před-
mětem bezpečně zacházet a jak ho správně 
používat. 
Také svíčky, které použijeme na rozsvícení 
vánočního stromku, musí být opatřeny nehoř-
lavou podložkou, která zachycuje žhavý vosk 
a brání přímému styku svíce s jehličím. Svíčky 
by měly být na stromku umístěny stabilně, aby 
se nepřekotily a aby se svými plamínky příliš 
neblížily jehličí. Vánoční stromek, na kterém 
hoří klasické svíčky nebo petardy, by měl být 
neustále pod dozorem.   Samozřejmostí je 
uchycení stromku do stabilního držáku, aby 
nedošlo k jeho převrácení.
Požáry vánočních stromků se však v po-
sledních letech objevují spíše ojediněle, 
protože většina domácností již dnes využívá 
spíše elektrické žárovkové svíčky. I u nich 
bychom měli dodržovat základní bezpečnost-
ní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe 
v běžné prodejní síti, opatřené českým návo-
dem použití a s příslušnými certifikáty.   Hasiči 
evidují případy, kdy kvůli elektrickému zkratu 
i elektrické svíčky dokázaly zapálit stromek.

POZOR PŘI VAŘENÍ A VYTÁPĚNÍ
Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření. 
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen 
plynového sporáku a dbejte zvýšené opatr-
nosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení 
připravovaných potravin. Pamatujte, že např. 
horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se 
nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít 
k popálení nezkušeného „hasiče.“ Pokud se 
vám na pánvi vznítí potraviny, tak je nejlepší 
pánev zakrýt pokličkou a oheň tak udusit, pří-
padně použít hasicí přístroj s náplní určenou 
speciálně na jedlý olej. Než ale začnete požár 
hasit, jako první vypněte přívod energie (plyn, 
elektřinu).
Mnoho požárů v domácnostech v zimním ob-
dobí vzniká také kvůli neopatrnému zachá-
zení s topidly a nedbalosti v péči o komí-

ny. Užívejte výhradně topiva určená pro dané 
topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých 
látek (např. benzínu) a netopte např. odpady, 
plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel 
žádné hořlavé látky - žhavé částice odlétající 
z topidla mohou velice snadno zapálit dřevo či 
papír uskladněný v blízkosti kamen. Komíny 
si nechte pravidelně čistit a kontrolovat. Popel 
ukládejte na bezpečné místo.

POZOR NA PYROTECHNIKU
Na konci roku však nehrozí jen svíčky nebo 
prskavky, během Vánoc se již prodává zábavní 
pyrotechnika a lidé „zbrojí“ na oslavy přícho-
du nového roku. Prodejci by však měli při je-
jich prodeji a uskladňování dodržovat základní 
bezpečnostní pravidla, aby nedošlo ke vzniku 
požáru, výbuchu nebo jinému ohrožení. Po-
kud využíváte vánočních svátků pro úklid své 
domácnosti, nezapomeňte na věci uložené 
na balkoně. Během oslav konce roku může 
zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyro-
techniky tyto věci snadno zapálit.   
 
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?
Když přece jen dojde k požáru, snažte se 
v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout pa-
nice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve 
potom majetek.
Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit 
nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Vy-
užijte hasící přístroje, kusy látek (z neumělých 
vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby 
vám oheň nezabránil použít únikovou cestu. 
Pozor na elektrické přístroje či věci napojené 
do elektřiny. A pamatujte, zařízení, které může 
být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme 
vodou ani pěnovým hasicím přístrojem. 
• Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější 

než majetek a rozhodně se nepokoušejte 
požár zlikvidovat za každou cenu sami.

• Požár co nejdříve oznamte hasičům pro-
střednictvím tísňové linky 150 či 112. Při 
ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se sta-
lo, kde k tomu došlo, zmiňte také důle-
žité okolnosti, které mohou napomoci či 
naopak zkomplikovat zásah záchranářů. 
Poté uveďte své jméno a přímý kontakt 
na sebe. Důsledně se řiďte pokyny operá-
tora tísňové linky. 

• Pokud se v hořícím objektu nachází více 
osob, varujte je a snažte se jim pomoci 
(zejména dětem, starým a nemohoucím 
osobám). 

• Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávej-
te pozor, abyste se nenadýchali toxických 
zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací 
cesty si chraňte navlhčenou rouškou z tex-
tilie (stačí kapesník).

• Hořící objekt co nejrychleji opusťte a pře-
suňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte 
připraveni poskytnout pomoc zasahujícím 
hasičům.

Zdroj: www.hzscr.cz
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Sokol Čehovice 

Oddíl stolního tenisu
Vážení sportovní přátelé,
soutěže ve stolním tenisu jsou v plném proudu 
a naše družstvo je již, skoro, v polovině letoš-
ního ročníku. V tomto roce poznáváme nové 
a silnější soupeře než v těch předchozích, ale 
je vždy lepší hrát se silnějšími soupeři než 
s těmi slabšími. V současné době jsme na cel-
kovém 11. místě, ale s hrdostí můžu napsat, že 
trápíme i hodně velké favority. Bohužel, pro-
zatím bez úspěchu. Ostatně i v nižší soutěži 
jsme mívali první polovinu slabší, takže pevně 
doufám, že ta druhá bude úspěšnější. Věřím, 
že i přesto nás budete i nadále povzbuzovat 
a fandit nám.
Dovolte mi zároveň, abych Vás všechny po-
zval na tradiční Čehovskou pálku, která se ten-
tokrát uskuteční v sobotu 29. 12. 2018 v „kul-
turáku“. Jste všichni srdečně zváni.

Za oddíl stolního tenisu bych Vám také rád po-
přál pohodově prožité vánoční svátky a hlavně 
hodně zdraví, lásky, pohody a štěstí v roce 2019.

Za oddíl stolního tenisu Tomáš Kardinál st.

V letošním roce jsme pokračovali v pořádání 
již zaběhlých tradičních akcí. Po hojně navště-
vovaných a oblíbených Dětských šibřinkách 
a Sletu čarodějnic následoval méně navštěvo-
vaný lampionový průvod a turnaj v malé kopa-
né o pohár starosty obce. Rozloučení s prázd-
ninami nám letos pokazilo kapku počasí, ale 
sešlo se nás dost.
Přesto nám i nadále zůstává odhodlání v po-
řádání všech akcí pokračovat i v následujícím 
roce. Poslední akcí je turnaj ve stolním tenise. 
Touto cestou tedy zveme hráče všech výkon-

nostních tříd na turnaj ve stolním tenise Če-
hovská pálka, který se bude konat v Kulturáku 
29. prosince 2018 od 9.00 hodin. Odtrhněte 
se od pohádek, přerušte lenošení, vemte obuv 
která nezanechává v tělocvičně stopy, sportov-
ně bojovnou náladu a pojďte se utkat o pohár 
a drobné ceny.
Za Tělocvičnou jednotu Sokola Čehovice Vám 
všem přeji co nejvíc pohodové a radostné prožití 
vánočních svátků, ať si v tyto sváteční dny užijete 
především dny plné domácího štěstí. Do nového 
roku pak především co nejpevnější zdraví a také 
nervy, jen správné rozhodování, a jen příjemná 
překvapení a také mnoho úspěchů

Petra Růžičková

POZVÁNKA 
 TJ SOKOL Čehovice – DĚTSKÉ ŠIBŘINKY  

 24.února 2019 od 15.00 hodin v Kulturáku

Zahrádkáři
Vážení spoluobčané,
 dovolte mi v tomto předvánočním čase abych 
Vás seznámila s činností ZO ČZS Čehovice 
za minulé období. Moštování ovoce jsme za-
hájili 18.8.2018 a ukončili jsme jej 3.11.2018. 
Vymoštovali jsme celkem 7.450 kg ovoce. 
Letošní sezona byla velmi úspěšná včetně 
bezproblémového fungování strojů i obsluhy. 
Poté následoval úklid moštárny a zazimování 
strojů.
20.10.2018 jsme se pobavili s přáteli a spolu-
občany na Jablkovém bále, který jsme tento-
kráte přesunuli do Obecního domu Čehovice. 
K tanci a poslechu nám hrála skupina Merkur. 
Pochutnali jsme si na pečených kuřecích čtvrt-
kách. Výborný jablkový dezert nám upekla 
paní Vlaďka Dvořáková. Kolem půlnoci pro-

běhl tah tomboly. Mnoha lidem výhra splnila 
jejich přání.
3.11 - 4.11.2018 jsme uspořádali v Obec-
ním domě Podzimní výstavu ovoce, zeleniny 
a květin. Bylo vystaveno 56 vzorků jablek,  
5 vzorků hrušek, 4 vzorky hroznového vína,  
5 vzorků ořechů, 21 vzorků zeleniny, bylinky 
do kuchyně pokojové květiny, jiřiny a chry-
zantémy. K vidění byla i nakládaná zavařená 
zelenina. Svými vzorky nás podpořili i za-
hrádkáři z Čelčic. Výstavu po oba dny navští-
vilo více jak 107 návštěvníků. Součástí výsta-
vy byla výstava drobného domácího zvířectva, 
kterou zajistil Jan Pur s rodinou.
3.11.2018 v 17.00 hod. jsme se opět setkali 
na již tradiční Podzimní vycházce s lampio-
ny. Po návratu z vycházky si děti za pomoci 

dospělých opekly špekáčky a občerstvily se 
čerstvým moštem a dospělí svařeným ví-
nem.
Chtěla bych Vás pozvat na naše připravované 
akce - v lednu na degustaci jablek,  16. března 
na autobusový zájezd do Kyjova na tradiční  
Josefský košt vín.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podí-
leli na sběru ovoce, moštování, přípravě bálu, 
výstavy a vycházky. Byly to tři měsíce každo-
týdenní práce pro organizaci a spoluobčany. 
Přeji Vám všem pohodové prožití adventu, Vá-
noce plné radosti a klidu, v novém roce 2019 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

   Jménem Zahrádkářů Čehovice
 předsedkyně Eva Divácká

RYBÁŘI
Letošní podzim přinesl spoustu krásných dní, 
které rybáři trávili u vody. Úlovky byly krásné. 
Tímto bychom chtěli Všem popřát krásné Vá-

noce plné pohody a v novém roce plno úspě-
chů a všem rybářům „PETRŮV ZDAR“

Jaroslav Dlabal
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     Rybáři Čehovice 
Vás srdečně zvou na  
7. Rybářský ples,který se koná  
23.2.2019 v Kulturáku. 

 
K tanci a poslechu hraje skupina MERKUR 
                    začátek ve 20.00 hod. 

Cena včetně večeře – 200,-Kč 
 

Mateřská škola

Zprávičky z mateřské školičky 
Advent - čas dlouhých večerů, posezení v tep-
le, nejlépe u kamen či krbu, při rozsvíceném 
adventním věnci, čas nákupu dárků, čas pečení 
vánočního cukroví, čas ztišení, čas očekávání 
- to je advent…Pro některé svátky klidu, pro 
jiné rychlý spěch a stres. Pro každého adventní 
čas znamená něco jiného, ale každý by se na 
něj měl řádně připravit.
I my v mateřské škole jsme k němu přes pod-
zimní hrátky s ovocem, s přírodninami po-
stupně dospěli. Pěkné, teplé podzimní počasí 
letos dlouho přálo pobytu dětí venku, umož-
nilo poznávání přírody, setkávání se zvířátky. 
Již v říjnu nás navštívila lektorka z krajské ve-
terinární zprávy, která dětem představila péči 
o zvířátka.
Pozorováním přírody při pobytech venku jsme 
zjišťovali stavbu stromu a samy děti si je pak 
vyrobily, jednu jablůňku a jednu hrušeň. Ro-
diče nám pomohli vytvořit si ve školce pod-
zimní výstavku ovoce a zeleniny. Děti si tak 
vystavené „exponáty“ mohly ohmatat, očichat, 
ochutnat a v rámci našeho projektu Podzim-
ní prostřeno, jsme je také zužitkovali. Děti si 

upekly jablečný štrůdl, vyrobily ovocnou šťá-
vu, usušily křížaly, doplnily svačinu o další 
zeleninu. O ovoci a zelenině se naučily říkadla 
a písničky, tvořily ovoce z mačkaného papíru, 
vyrobily si ježka z brambory, pilně sbíraly šiš-
ky, aby se nám podařilo vyrobit ježka z dřevě-
ného přířezu, bohužel venkovní střídání teplot 
nám jeho bodlinky brzy odlepilo. Další pěk-
nou akcí bylo setkání s živým ježkem, kterého 
dětem v rámci výukového programu Dobrou 
noc ježku, přinesla lektorka z ekologického 
centra IRIS v Prostějově. Děti získaly nové 
poznatky o vzhledu a životě ježka, nakonec si 
jednoho samy z papíru a provázku vyrobily.
Děti poprvé také vyjely do divadla v Němči-
cích nad Hanou, kde viděly hudební pohádku 
Hrajeme si na pohádky. Naši MŠ navštěvovala 
studentka Adéla, která v rámci své bakalářské 
práce, s dětmi procvičovala předčtenářské do-
vednosti
Větrné počasí nás zase přivedlo k výrobě dráč-
ků, při vázání pentliček si děti zopakovaly jak 
svou šikovnost ve vázání kliček a uzlů, tak 
v opakování barviček. Povídaly si také o po-
časí větru, dešti. Padající listí nás zabavilo 
nejen na vycházkách, kdy si děti všímaly, jak 
se mění barevnost přírody, pozorovaly změny 
na jednotlivých stromech. Nasbírané listy nám 
pak sloužily k tvoření – vznikali skřítkové, so-
vičky, žížalky a housenky.
A už tu byl listopad a s ním Dušičky, Hallo-
ween. S dětmi jsme vydlabali dýni Zubatici 
a v rámci spolupráce s rodiči My máme príma 
rodiče, děti s rodiči doma tvořili z okrasných 
dýní s použitím přírodnin nejrůznější postavič-
ky a strašidýlka. Z nich jste mohli i Vy občané, 
obdivovat krásnou výstavu za okny obecního 

domu, kterou tam pravidelně instalujeme. Ve 
školce jsme uspořádali i Halloweenské dová-
dění v kostýmech, kde děti zkoušely čarovat, 
dělaly hokusy, pokusy a dováděly.
Pak jsme si pohráli s tradicí svátku sv. Mar-
tina, který sice nepřijel na bílém koni, sníh si 
totiž počkal až na Nikolu, ale děti si obrázky 
s běloušem a Martinem připomněly starodáv-
nou tradici.

Sníh, nízké teploty a mráz k zimě patří. Toto téma 
si děti přiblížily v bloku Moje tělo a zdraví, nej-
prve si popsaly stavbu lidského těla, ale dotkly 
se i ochrany svého zdraví, předcházení úrazu. 
Bavilo je ošetřovat se navzájem, či jen ošetřit pa-
nenku.
No a je tu prosinec. Už v předstihu jsme si za-
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čali vyprávět zimní, mikulášské, ale i čertov-
ské příběhy. Zastavili jsme se u všech svátků 
– Barbory, Mikuláše, Lucie, vysvětlili si, co 
je advent, Štědrý den, postavy Adam a Eva, 
Štěpán. První adventní neděli nás totiž čekalo 
vystoupení u obecního vánočního stromečku 
při jeho slavnostním rozsvícení. Děti s čertov-
skými rohy přivolaly předvánoční atmosféru 
a na závěr vytvořily živý betlém. Přispěly jsme 
malou výstavkou dětských výtvarných prací 
i na obecní Vánoční výstavu.

Rodiče dětí jsme ve školce přivítali na před-
vánočním tvoření, kde s dětmi tvořili vánoční 
ozdůbky. Všechny příbuzné a rodiče dětí po-
zveme ještě ve středu 19. prosince na Vánoční 
besídku, na kterou si děti připravují dramatiza-
ci pohádky O Koblížkovi, taneční a recitační 
vystoupení. Samozřejmě si předtím slavnostně 
vyzdobíme školičku, připravíme dárky a přání 
pro rodiče, vyrazíme i na vánoční koledu po 
vesnici. Užijeme si zkrátka všechny vánoční 
tradice u adventního věnce, zdobení stromeč-

ku, připomeneme si vánoční zvyky – pouštění 
lodiček, kouzlo s rybí šupinkou, hod střeví-
cem, půlení jablíčka a další.
Přejeme Vám pohodové, klidné a spokojené 
Vánoce v kruhu svých nejbližších, dětem pak 
rozzářená kukadla a plno radosti u rozsvícené-
ho stromečku při rozbalování dárků, zejména 
těch, které si přály a nám všem pevné zdraví 
v novém roce.

  Božena Spáčilová,
 ředitelka MŠ

Obecní knihovna

Zprávy z knihovny 
V říjnu se uskutečnilo plánované Veřejné čtení 
pohádek. Sešlo se opět asi dvanáct dětí, které 
si přišly vyslechnout příběhy s psím hrdinou. 
Součástí zábavného odpoledne byly i hudební 
hádanky, skládání dvojic obrázků, kresba.  
V podzimním období se opět zvýšil zájem 
o půjčování knih. Máme stabilní čtenářskou 
základnu, ale přicházejí i noví čtenáři, kteří si 
snad také z naší nabídky vyberou. V listopadu 
byla provedena obměna výměnného fondu, 
takže se naše nabídka opět obohatila o něko-
lik desítek nových titulů. Volíme tuto variantu 
nabídky knih, protože malá knihovna, jako je 
ta naše, pokud by knihy nakupovala, časem by 

byla zahlcena tituly, které čtenáři znají a ne-
byl by možný širší výběr. Tak nám každoročně 
prostějovská knihovna nabídne až 100 ks knih 
z nejrůznějších žánrů. Můžete vybírat, snad 
najdete v nabídce tu pravou knihu pro nastá-
vající zimní období, k příjemnému strávení 
dlouhých večerů.
Přeji všem čtenářům šťastné a veselé prožití 
svátků vánočních s přáním, aby pod vánoč-
ním stromečkem nechyběla mezi ostatními 
dárky ani pěkně zabalená kniha.

Knihovnice
 Božena Spáčilová

Vánoční tvoření a výstava
Vánoce se blíží. Lidé si vedle tradičního peče-
ní cukroví, úklidu i balení dárků rádi najdou 
čas na trhy, jarmarky, výstavy a další akce, 
které k předvánočnímu období patří a kde mů-
žeme nasát vůni nadcházejících svátků. V naší 
obci se již stalo tradicí Vánoční tvoření. Ně-
kolik místních žen, členky sboru pro občan-
ské záležitosti, si vzalo tuto akci za svou. Kdo 
rád tvoří sám, mohl proto vyrazit v sobotu 24. 
listopadu do Obecního domu v Čehovicích. 
A aby bylo z čeho tvořit, postaraly se pořa-
datelky nejen o dostatek větví a větviček vše-
ho druhu, přichystaly ošatky s přírodninami, 
plnými mechu, šišek, nechyběly ani dřevěné 
přířezy, oříšky, mochyně. Další pomůcky si 
mohli všichni ještě i zakoupit, k dispozici byly 
svíčky, drobné různobarevné baňky, stuhy, 
dekorace všeho druhu, no prostě všechno, co 
k adventnímu tvoření věnečků, svícínků a dal-
ších dekorací patří.
Akce se zúčastnily více než dvě desítky „tvo-
řilek“, které si přišly odpočinout od vánočního 
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shonu a pokochat se pohledem na krásné ruko-
dělné výrobky, které jim všem vznikaly před 
očima. K pohodovému následnému posezení 
po práci přispělo i malé občerstvení, které vo-
nělo skořicí i vanilkou a přímo lákalo k ochut-
nání. Pořadatelky byly s účastí a zájmem vel-
mi spokojené. A hned na další víkend 1. a 2. 
prosince měly již připravenou další akci, Vá-
noční výstavu na téma Pohádky, která byla ne-
jen ukázkou šikovnosti rukodělných prací, ale 
návštěvníci si mohli řadu dekorací i pochutin 
zakoupit. Opět se podávalo i malé, ale opravdu 
rozmanité občerstvení od cukroví, přes jedno-
hubky, masové rolády a domácí paštiky. Té-
měř tři stovky návštěvníků hodnotily výstavu 
velmi pochvalně, někteří z nich navštívili totiž 
již několik podobných akcí a srovnávali. Byla 
slyšet jen chvála, jak na rozmanitost výstavy, 
tak uspořádání i doprovodný program. Nešlo 
totiž jen o pouhé vystavení různorodých vý-
robků, ale pořadatelky i další prostory obecní-
ho domu vydekorovaly opět v daném tématu 
akce. Tentokrát to byly Pohádky. Ještě před 
vstupem vítal návštěvníky sněhulák, jako živý, 
v chodbě zval všechny dále anděl v lidské veli-
kosti, za rohem pak zase vykukoval z „pekla“ 
čert a v místnosti, kde se podávalo občerstve-
ní, to na příchozí přímo dýchlo kouzlem pohá-
dek. U obrostlého zámku spala sama Šípková 
Růženka, v další části se procházela lesem 
s košíčkem Červená Karkulka a všude kolem 

loutky, maňásci a obrázky z pohádek. Prostě 
mohli jste tu prožít opravdu pohádkové odpo-
ledne. Prohloupili jen ti, kteří zůstali doma!
Víkend pak v neděli odpoledne završilo slav-
nostní rozsvícení obecního vánočního stromu 
s kulturním programem dětí z mateřské školy 
a příchodem Mikuláše, čerta a anděla, kteří 
přítomné děti, za přednesení básničky či zpěv 

písničky odměnili dárkovým balíčkem, plným 
dobrot. Tak jsme zahájili advent v Čehovicích.

 Za Sbor pro občanské záležitosti 
 Lenka Říhová, Božena Spáčilová, 

Jolana Kardinálová, Ivana Kratochvílová, 
Běla Hlavatá

Vánoční Bratislava
Dne 8.12.2018 se konal adventní zájezd do 
hlavního města našich sousedů. Bratislava je 
krásné město po obou březích Dunaje s nád-
herným hradem nad městem. Na vánočních 
trzích, které byly na třech různých místech, 
byla příjemná vánoční atmosféra, doprováze-
na vůní půnčů, svařáků, různých dobrot a do-

provodných programů. Město bylo nádherně 
vyzdobeno.
Specialitou slovenských trhů byly LOKŠE 
a štrůdl plněný mákem, ořechy a tvarohem. 
Počasí nám dopřálo krásný výhled jak na hrad, 
tak i z hradní vyhlídky na celou Bratislavu. 
Dobrá nálada a počasí přispělo k tomu, že 

všichni účastníci byli spokojeni z vydařeného 
výletu.
Chtěly bychom tímto poděkovat všem, kteří 
s námi strávili krásnou adventní sobotu a při-
spěli k příjemné a veselé atmosféře.

Ivana Kratochvílová 
a Božena Spáčilová



ČEHOVSKÉ LISTY8

JAZYKOVÝ KOUTEK
Vážení čtenáři Čehovských listů,
 v dnešním jazykovém koutku nejprve zhodno-
tíme úkol z minulého čísla, který byl doufám 
zajímavý, ale jak jsem si uvědomoval, také ne 
úplně jednoduchý.
Jednalo se o doplňování vhodných slov do 
cvičení, přičemž řešitelé měli upřednostnit ve-
spolná podstatná jména. Pro osvěžení pamě-
ti uvedeme znovu teorii a poté si vysvětlíme 
některé zadané příklady.

Náš jazyk disponuje jmény, které svým tvarem 
(mužského, ženského i středního rodu) vyja-
dřují příslušníky více než jednoho pohlaví. 
Jedná se o tzv. vespolná podstatná jména jako 
host, anděl, troska, nekňuba, moucha, ryba, 
poleno a další. Aby se to nepletlo, čeština 
má ještě také obourodá jména jako například 
smeč, image, sršeň, esej, kyčel nebo hřídel.
Příklady:
Profesor Musil je ve svém oboru uznávanou 
……….. V tomto případě jsou správné odpově-
di kapacitou, popř. osobností, autoritou, ve-
ličinou apod. Všechna uvedená jména mohou 
vyjadřovat jak ženskou, tak mužskou osobu.
Ředitelova ………. byla po skončení schůze 
opravdu otřesena. Pokud byste jako někteří 
řešitelé napsali pozice, je to možné doplnit, 
ale není to vespolné podstatné jméno, slovo 
pozice tedy nemělo být podtrženo, protože je 
pouze ženského rodu.
Kvidův otec ve Vieweghových Báječných le-
tech pod psa pracoval za trest v továrně jako 
………..………. Zde je správně ostraha, po-
kud byste uvedli vrátný, tak to není ono, proto-
že máme slovo vrátná.

A jak bylo v předchozím čísle avizováno, vy-
hlašujeme vítěze naší soutěže. Jsou to Šárka 

a Lukáš Vencovští, srdečně blahopřejeme! 
Děkujeme za zájem a snahu také dalším 
účastníkům soutěže. Po dohodě s panem 
starostou si výherci mohou zakoupit libo-
volnou knihu do 300,- Kč a předložit doklad 
o zaplacení na našem obecním úřadě.

V dnešním jazykovém koutku se budeme za-
bývat některými otázkami etymologie. nejdří-
ve si vysvětlíme, čím se etymologie zabývá. Je 
to věda o původu slov a každého z nás jistě ob-
čas napadne, proč a jak se něčemu říká zrovna 
tak a jinak.
S tím souvisí také problematika počátků utvá-
ření lidské řeči. O tom, jak vznikala slova, 
uvažovali se a přeli se o to už antičtí filozofo-
vé. Například stoikové dospěli k naprosto vý-
stižné formulaci, když zdůraznili, že některá 
slova vznikají napodobováním zvuků přírody 
a dalších jevů (žbluňk, krá, kuku, prásk bác), 
jiná pojmenování vznikají na základě dohody. 
Víme, že televizor se u nás začal vyrábět
v 50. letech 20. století, zatímco v USA ho lidé 
znali již od 20. let. Anglický výraz pro televizi 
je television, po obrazovku pak screen, nebo 
television tube. Protože v té době z ideolo-
gických důvodů nebyly výrazy přejaté z an-
gličtiny (ačkoliv v případě slova televize jde 
o složeninu řeckého a latinského slova), byla 
oslovena v anketě veřejnost, aby navrhovala 
vhodné výrazy pro žhavou technologickou no-
vinku. A tak se objevily možnosti jako rozvid, 
světozor, vševid a další. V záplavě navrhova-
ných výrazů se vyskytovaly také pěkné ne-
smysly, a tak nakonec přece někdo asi dostal 
rozum a výraz televize dostal zelenou.
U některých slov cítíme, že jejich význam 
souvisí s něčím, co známe, u jiných ovšem 
ne. Srovnejme: umyvadlo, létání, vysvětlovat 

XXX strop, kůň, pstruh. Slovo kůň slouží jako 
pěkný modelový příklad, který použil napří-
klad slavný lingvista Ferdinand de Saussure 
(de sosír). Můžeme dohledat, že toto slovo 
se v různých jazycích vyskytuje v odlišných 
podobách (angl. horse, fr. cheval, rus. lošaď, 
něm. Pferd, it. cavallo atd.). Na tomto příkladu 
jazykovědci vysvětlují, že většina slov vznika-
la na základě dohody.
U některých slov lingvisté dokáží sledovat je-
jich stopu až do hluboké minulosti, do doby 
ještě před vznikem písma. Například české 
slovo pouť můžeme srovnávat s ruským a tedy 
slovanským puť. V praslovanštině toto slo-
vo mělo podobu ponti, a bylo v souvislosti 
s antickým výrazem pons, který ovšem mohl 
znamenat cesta i most (srovnejme slovo pon-
tonový). Výraz známe ale i ze staré pruštiny 
(pintis), perštiny a také z nejstaršího písemně 
doloženého indoevropského jazyka, ze sanskr-
tu, Tam mělo tvar pánthä-h.
Některá slova jsou ovšem takzvaně etymolo-
gicky neprůhledná, prostě už nelze zjistit, jak 
a z čeho vznikla. U některých slov je vědec-
ké vysvětlení překvapivé, například u výrazu 
pstruh. I když to možná vypadá, že název ob-
líbené ryby může souviset se strouhou, je to 
jinak. Část ps - souvisí se slovanským psát, jde 
tedy o vyjádření podoby ryb (tečkovaná, popsa-
ná ryba. Srovnejme jiný příklad: česká krasli-
ce má ruský protějšek písanka - tedy i zde jde 
o popisované nebo pomalované vajíčko.
V příštím čísle se budeme etymologii věnovat 
i nadále a uvedeme si příklady přejímání slov 
z různých cizích jazyků. Máme pro naše čte-
náře připravenou další soutěž.

Miloš Mlčoch

Inzerce
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Kulinářské okénko

Topinky s cibulovou marmeládou a kachním masem
IIngredience:
2 upečená kachní stehna, 3 červené 
cibule, sůl, sečuánský pepř, lžíce 
sádla, rukola, 3 lžíce balsamika, 2 
lžíce medu, topinky a česnek

Parmazánová křidélka

Ingredience:
10 kuřecích křidélek, 2 vejce, 3 lžíce strouhané-

ho parmazánu, 2-3 lžíce mléka, 3-4 lžíce hladké 

mouky, 1/2 lžičky sladké papriky, sůl, pepř

bylinky (oregano, petrželka...), tuk na smažení

Postup:
Maso obereme a nakrájíme. Dáme do kastrůlku sádlo a orestujeme 
maso. Okořeníme solí, pepřem a rozmarýnem.Vedle v kastrůlku 
si rozehřejeme trochu oleje a přidáme nakrájenou na půl kolečka 
cibuli, kterou orestujeme do zlatohnědé barvy. Ke konci přidáme 
cukr a krátce orestujeme.
Pak přidáme balsamikový ocet a dusíme. Trochu podlijeme a du-
síme dalších 10 minut, dokud není hezky hustá. Osolíme a opepří-
me.Na talíř podáváme topinku potřenou česnekem, přidáme trochu 
cibulové marmelády a navrch dáme restované maso. Podáváme 
s rukolou.

Polévka z máslové dýně se zázvorem
Ingredience:
1 máslová dýně, 1 větší cibule, 3 
lžíce olivového oleje, 1 mrkev, 1 
řapík celeru, 2-3 cm čerstvého zá-
zvoru, sůl, pepř, kurkuma, K podá-
vání: zakysaná smetana

Postup:
Cibuli oloupeme, nasekáme a na rozpáleném olivovém oleji necháme zesklovatět. Očistěnou dýni 
nakrájíme na malé kostky a přidáme k cibuli. Orestujeme a zalijeme horkou vodou. Přidáme očistěnou 
a překrojenou mrkev, řapík celeru a pozvolna vaříme do změknutí asi 10-15 minut. Přidáme oloupaný, 
nastrouhaný zázvor a vše dohladka rozmixujeme. Podle chuti osolíme, opepříme a přidáme půl lžičky 
kurkumy (nemusí být ale, je zdravá a dodá skvělou chuť). Podáváme ozdobené kopečkem zakysané 
smetany, pokapané dýňovým olejem nebo posypané opraženými dýńovými semínky.

Postup:
Křidélka můžeme předvařit cca 5-7 minut jako já, nebo smažit syrová, ale budou se déle 

smažit. Krátce je povaříme v osolené vodě, necháme zchladnout a oschnout.

Připravíme těstíčko z vajec, sýru a zbytku surovin. Křidélka namáčíme v těstíčku a sma-

žíme dozlatova z obou stran. Podáváme s pečivem nebo jen tak se salátem.

Pikantní okurkový salát
Ingredience:
1 větší salátová okurka, 150 ml vody, 1-2 stroužky utře-
ného česneku, 2 lžíce octu
2 lžíce cukru, 1 chilli paprička, 5 kuliček celého pepře, 
1 lžička dobré sojovky, sůl, olivový olej
1 červená cibule

Postup:
Všechny suroviny kromě oleje svaříme, dochutíme a dáme vychladit.
Okurku omyjeme a nakrájíme na kolečka. Přidáme scezený nálev a necháme 
hodinku uležet.
Před podáváním zakápneme olejem a ozdobíme cibulí.
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Perník s vůní pomeranče

Sváteční punč

Ingredience:
1 sklenice hladké mouky, 

1 sklenice polohrubé mouky, 

2 lžíce kakaa, 3/4 sklenice 

krystalového cukru, 1 lžíce 

jemně strouhané pomerančo-

vé kůry, 1 prášek do perníku, 

2 vejce, 1/2 sklenice oleje, 

1 sklenice mléka, 2 lžíce 
medu, 3 lžíce rumu, 
60 g kandované pomerančové 

kůry, velká hrst vlašských 

ořechů, 350 g švestkových 

povidel, 150 ml smetany ke 

šlehání, 120 g hořké čokolády

Ingredience:
250 ml jablečného džusu,  

250 ml červeného vína,  
100 ml rumu, 100 ml vody,  

3 lžíce krystalového cukru,  

4 hřebíčky, kousek celé skoři-

ce, 1 jablko

Postup:
V míse smícháme obě mouky s práškem do perníku, cukrem, kakaem, pomerančovou kůrou strouha-

nou i kandovanou (trošku si necháme bokem na dozdobení) a ořechy rozlámanými nebo posekanými 

na kousky.
Pak přidáme celá vejce, med, rum, mléko a olej. Důkladně vymícháme hladké těsto.

Dno dortové formy (o průměru 24 cm) vyložíme papírem na pečení a těsto do ní nalejeme a urovnáme.

Pečeme při 200°C asi hodinu, zkoušíme špejlí.

Upečený perník necháme vychladnout. Potom ho vodorovně rozkrojíme. Řeznou plochu potřeme 

vydatnou vrstvou povidel a přikryjeme horní částí. Zbytkem povidel potřeme celý perník zvenku a vy-

rovnáme tím drobné praskliny, které vznikly při pečení.

V rendlíku zahřejeme smetanu. Rozlámeme do ní čokoládu a za stálého míchání zahříváme, dokud 

není čokoláda hladce rozpuštěná.
Rendlík odstavíme z plotny a za častého míchání necháme polevu částečně vychladnout.

Až trochu zhoustne (ale pořád musí být tekutá), položíme perník na mřížku a polevu na něj rovnoměr-

ně rozlejeme.
Až poleva trošku zatuhne, ozdobíme povrch perníku půlkami ořechů a kousky kandované kůry.

Postup:
Džus, víno, rum a vodu smícháme. Přidáme cukr, hřebíčky a skořici a vše pomalu zahřejeme, nevaří-

me. Do každé sklenice vložíme kolečko jablka a zalejeme punčem (bez hřebíčků a skořice). Podáváme 

horké.

A je tu konec roku, strašně to všechno letí.
Je to možná i tou uspěchanou dobou, tak co jiného popřát než zdraví, pohodu a krásné Vánoce s těmi co máme rádi.
Krásné Vánoce
                   Ivana Kratochvílová

Společenská kronika:

Jubilanti 
LEDEN     
Obořilová Ludmila  75.let
ÚNOR       
Dlabalová Marie   92.let
Michalcová Květoslava  96.let

Frgálová Marie  90.let
Dostálová Olga   90.let
BŘEZEN   
Kuba Josef   70.let
Přikrylová Miluška  85.let

Výročí
30.11.2018 Oslavili manželé Jenišovi Zlatou svatbu.

Opustili nás
3.listopadu 2018 – Jarmila Vláčilová - 89.let

POZVÁNKA 
Vítání občánků 20.1. 2019 v 11 hodin na obecním 
domě v Čehovicích. 
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Naše křížovka:
Lázně Jeseník 
Jeseník - lázně leží uprostřed nejvyššího moravského pohoří Jeseníků ve výšce 650 metrů nad mořem a má tonizující podhorské podnebí, 

bohatší na srážky. Základem léčby je ... (1. tajenka). Komplexní lázeňská léčba vychází především z vodoléčebných prvků, kdy se ... (2. tajen-
ka) uvolňuje a přelaďuje. Lázně založil na počátku 19. století Vincenc Priessnitz, který zde vybudoval jeden z prvních vodoléčebných ústavů. 

VODOROVNĚ:.A. Citoslovce úderu zobáku; anglický básník; část rostliny. - B. 1. tajenka. - C. Stromový porost; německy „kulatý“; bur-
ský oříšek; purpur. - D. Osobní zájmeno; plemeno; předložka; skotská mužská sukně. - E. Křídlo budovy; klepot (řídce); 
12 kusů. - F. Předpovědi výsledku; prvky chůze; vepřík; předložka. - G. Tibetský kultovní objekt; pažit; podzemní skrýš 
zvěře; muž. - H. 2. tajenka. - I. Budova pro hospodářská zvířata; souzvuk tónů; otec. . 

SVISLE:  1. Podšívková tkanina; název bývalé továrny na nábytek. - 2. Druh javoru; botanický rod rybízu. - 3. Pres; hlášení. - 4. 
Omráčení (zastarale); tvoje. - 5. Goethovo drama; krajový oděv. - 6. Sicilská sopka; samice tura domácího. - 7. Národ; 
obyvatel sousedního státu. - 8. Anglická zkratka Mezinárodního úřadu pro kontejnerovou dopravu; horský sibiřský kozo-
rožec; označení bývalého jednotkového obchodu. - 9. Dužnatá zelenina; Seveřan. - 10. Tlachat (nářečně); úsudek. - 11. 
Záměr; italský přístav. - 12. Medikament; oblá. - 13. Oční důlek; zakončení šachové partie. - 14. Bedlivě; aromatický 
nápoj. - 15. Německy „osm“; jednotka hmotnosti. 

Pomůcka: ICB, obo, Ribes, rund.

Výherci 
z minulého čísla: 

1. cena – kniha – (300,- Kč)  
Ivana Hýždalová
2. cena – štangle salám vysočina 
Jolana Kardinálová
3. cena – káva  
Jana Kunertová

Výhercům gratulujeme!!
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Krásné prožití vánočního času, 
pohodu v rodinném kruhu  

a šťastný nový rok vám přeje  

redakce

Čehovických listů

Čehovské listy
Čehovské listy, čtvrtletník - periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakční rada: Ing. Jaroslav Špaček, Božena Spáčilová, Mgr. Miloš Mlčoch Ph.D.
Foto: Božena a Ladislav Spáčilovi, Milan Smékal, hasiči
Evidenční číslo ministerstva kultury: MK ČR E 20489. 
Nákladem 200 výtisků vydala obec Čehovice v prosinci 2018
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.
Čehovice 93, 798 21 Bedihošť, IČO 288101. 


