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ČTVRTLETNÍK OBCE ČEHOVICE

Úvodník
Vážení spoluobčané,
uplynuly další tři měsíce z roku a v rukou máte
další výtisk Čehovských listů.
Věřím, že jste si letní měsíce užili a do nového
školního a pracovního roku vstupujete odpočatí.
Léto začalo již tradičním pátečním hodovým
posezením na hřišti a den poté proběhla i Hodová zábava.
Ani jsme se ale nenadáli a už se na hřišti konalo rozloučení s prázdninami. Počasí nám dá se
říct pěkně vyšlo.
Doufejme, že nám hezké počasí ještě chvíli
vydrží, a budeme si moci užít babího léta.
      Markéta Skalková
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Rozhovor se…
starostou Milanem Smékalem
1. Jak pokračuje renovace parket v tělocvičně
v Kulturáku?
Ještě před výměnou parket se muselo udělat výběrové řízení na zhotovitele. Nejvýhodnější nabídku podala firma pana Chytila. Rekonstruovat
se začalo v polovině června demontáží starých
parket. Doufali jsme, že podkladní desky budeme
moci použít znovu, ale bohužel byly ztrouchnivělé a tak se musela udělat i celá nová konstrukce
včetně betonového podkladu. Na podkladní beton
se rozdělilo ztracené bednění, na bednění se položily trámky a na trámky se připevnily desky o síle
2,4 mm. Na tyto desky se mechanicky připevnily
parkety, na které se poté nanesly tři vrstvy laku.
Dokončeno bylo ještě o měsíc dříve než bylo stanoveno ve smlouvě. Nyní už se těšíme až parktety budou sloužit a budou využívány nejméně tak
dlouho jako to zvládly ty staré původní.
2. Loňská zima odhalila problémy s topením
v Kulturáku, je tento problém pro letošní zimu
vyřešen?
V současné době se na topení provádí rekonstrukce. Stávající topení bylo už v tak špatném stavu, že
se musel změnit systém topného okruhu. Tepelné
čerpadlo se muselo odstavit a protože výměna no-

vého tepelného čerpadla by byla hodně finančně
nákladná cca 750 000,- Kč, byly nainstalovány
2 elektrické kotle. Zůstaly kamna na dřevo, které
se používají nejvíc v chladném období, abychom
ušetřili na odběru elektřiny. A na úplný závěr „vylepšování“ jsme se rozhodli vymalovat tělocvičnu. Dokončeno bude k 20.září.
3. Nabízené pozemky v hliníku našly zájemce?
Jeden ze čtyř pozemků je již prodán a zaplacen.
Stavebník by ještě do konce roku chtěl mít hotovou základovou desku. Na další dva pozemky se
již připravují smlouvy, myslím že i v těchto případech budou peníze na obecním kontě do konce
roku. O čtvrtý pozemek má zájem občan Čehovic,
tak si myslím že na příštím zasedání v listopadu
bude prodej pozemku bez problému schválen.
4. V jakém složení pracují nyní zaměstnanci
obce?
Jak jsem informoval, letos nám úřad práce neposkytl žádné pracovníky. Abychom stíhali řádnou
údržbu v obci musel jsem přijmout dva nové
zaměstnance. K již ostříleným matadorům jsem
přijal pana Zbyňka Juru, a na okopání záhonku a údržbu chodníků paní Frantalovou Tamaru

z Bedihostě. Nabídku práce totiž nikdo z naší
obce nevyužil. Paní Frantalová již několikrát na
obci pracovala a osvědčila se, proto nyní pracuje
na plný úvazek.
Děkuji za rozhovor, Miloš Mlčoch
Pokud máte na starostu či nějakého zastupitele
zajímavou otázku, napište mi.
(ruzickovam.9@seznam.cz)

2

ČEHOVSKÉ LISTY

Z činnosti místních organizací
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení čtenáři,
s koncem letních prázdnin obnovil SDH v Čehovicích schůzky mladých hasičů. Dvouměsíční přestávka se zdála dětem moc dlouhá
a nemohly se již dočkat začátku září, kdy se
opět začne s tréninky mladých soptíků. Ty
opět probíhají každé úterý od 17:00 hodin na
hasičské zbrojnici, a mohou se jich zúčastnit
i další děti, které by se chtěly této činnosti věnovat.
Jelikož minulé číslo vyšlo dříve, než jsem
mohl zveřejnit výsledky našich mladých hasičů, chtěl bych nyní zrekapitulovat jejich soutěžní počínání. Dne 23. června se zúčastnila
2 družstva mladších žáků soutěže ve Skalce,
kde obsadila krásné 5. a 9. místo. Další víkend
proběhlo klání v požárním útoku v obci Klenovice na Hané, kde se družstvo starších žáků
umístilo na 4. místě a družstvo mladších žáků

na místě dvanáctém. V neděli pak následovala
soutěž v obci Klopotovice, kde se zúčastnila
2 družstva mladších žáků a umístila se na 5.
místě a 3. místě. Přičemž jim 2. místo uteklo
o pouhých 0,11 sekundy. Tímto bych chtěl dětem poděkovat za kvalitní reprezentaci našeho sboru. Také dospělí členové sboru se jako
každý rok zúčastnili soutěže o hodový pohár
starosty SDH obce Žešov, která se uskutečnila
5. července od 14:00 hodin. Družstvo mužů se
umístilo na 6. místě, družstvo žen tuto soutěž
vyhrálo.
V letošním roce SDH v Bedihošti oslavil 125.
výročí jeho založení. Byli jsme pozváni k účasti na těchto oslavách, které se konaly v sobotu
14. září. Po slavnostním průvodu a položení
věnců, proběhla výroční schůze v prostorách
školy, kde byli zúčastnění podrobně seznámeni s celou historií sboru. Následně pokračoval

program na hřišti za sokolovnou. Zde byla
k vidění historická požární technika, drážní
vyprošťovací tank hasičů z Přerova, ukázka
nového speciálního vozidla s plošinou HZS
Prostějov, ukázka požárního útoku starších
dětí SDH Bedihošť, vyprošťování zraněných
osob z automobilu a jeho následné hašení od
JSDH Němčice nad Hanou, a mnoho dalších
ukázek.
Závěrem mi dovolte pozvat všechny děti
a jejich rodiče na již 9. ročník DRAKIÁDY, který se koná v neděli 29. září od 14:00
hodin na polích nad rybníkem. Budeme se
snažit zajistit slunečné počasí a svěží vítr, aby
vaši létající krasavci dosáhli co nejlepších výkonů. Občerstvení bude zajištěno. Těšíme se
na hojnou účast.
Za SDH Čehovice Rostislav Svoboda ml.

Sokol Čehovice
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Na 31.srpna 2019 jsme svolali zájemce z řad
dětí o loučení s končícími prázdninami.
Uteklo to jako každý rok, rychleji než jsme
si všichni přáli. Děti měly sraz v 9.hodin na
místním hřišti. Byly pro ně připraveny hodnotící kartičky na které sbíraly za každou
z disciplín dosažené body. Disciplíny byly
jak sportovní tak znalostní i ty které prověřovaly jejich postřeh. Děti byly kouzelné tím,
jak plnění úkolů prožívaly, jejich nadšení
z dobrého a zklamaní ze špatného výsledku
bylo opravdové. Při vyhodnocování – jak je
to jen možné? – se s diplomem dostalo ale
úplně na každého. Hrály se i různé míčové

hry. Na oběd pan kuchař připravil kuřecí řízečky s bramborem, a že to všem šmakovalo
o tom vypovídaly prázdné talíře. Po chvilce
odpoledního klidu se vyráželo hledat ukrytý
poklad. Cestu k cíli značily šipky a na několika stanovištích bylo nutné splnit opět spoustu
úkolů. Děti soutěžily ve 2 skupinách a opět se
moc snažily. Byly letos jaksi obzvlášť hodné.
Když po napínavém hledání byl poklad nalezen, byl spravedlivě rozdělen. Na hřišti se
zatím grilovaly makrely, udilo cigáro a připravoval maškarní bál. Ten byl zahájen v 16.
hodin. Nejpěknější masky dostaly pěkné ceny,
Letos se jich bohužel moc nesešlo, ale vyřádit

se na parketu se dá i tak. Počasí nám přálo,
rozcházeli jsme se v dobré náladě.
Za TJ Sokol Čehovice Petra Růžičková
Milí sportovní nadšenci,
opět je tu zahájení nové sezóny ve stolním
tenise. Letos opět v Regionálním přeboru.
I v tomto ročníku nás čekají zajímavé a těžké
zápasy, ale všichni pevně věříme, že se nám
podaří loňské umístění zopakovat nebo dokonce vylepšit. Můžete nám v tom pomoci i vy
tím, že nás budete chodit povzbuzovat.
Za oddíl stolního tenisu Tomáš Kardinál st.
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Zahrádkáři
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás
seznámila s činností ZO ČZS Čehovice za
poslední období. Od 1.8.2019 nehospodaříme
na sadu. 16.8.2019 jsme měli brigádu na úklid
a přípravu moštárny a skladu před zahájením
moštování. Od 24.8.2019 moštujeme. Do
dnešního dne je vymoštováno 1980 kg ovoce.
Letošní úroda je nízká, kvalita ovoce špatná
v důsledku jarních mrazů a krupobití.
7.9.2019 jsme navštívili ZOO Ostrava. Zájezd
jsme pořádali pro členy s dětmi a další zájemce. Všechny děti měly jízdné a vstupné hrazené naší organizací. V Čehovicích bylo deštivo,

ale nám počasí přálo. Při příjezdu do Ostravy
bylo slunečno, teplo a toto počasí vydrželo až
do 15,00 hod., kdy přišla krátká, mírná přeháňka. Nástup do autobusu jsme absolvovali
zase bez deště. Účastníci zájezdu byli spokojeni. Děkujeme Vám za velký zájem, autobus
byl obsazen.
28. 29. 30.9.2019 probíhá v Čelčicích v Kulturním domě Okresní výstava ovoce, zeleniny
a květin.
19.10.2019 od 20,00 hod. pořádáme tradiční Jablkový bál v Obecním domě Čehovice.
Rádi se s Vámi setkáme, pobavíme a při hudbě

zatancujeme. Občerstvení připravíme.
2. a 3.11.2019 proběhne výstava ovoce, zeleniny a květin v Obecním domě Čehovice spojená s výstavou drobného ptactva a zvířectva.
2.11.2019 Vás zveme na Vycházku s lampiony. Sejdeme se v 17.00 hod. ve dvoře Obecního domu Čehovice, připraveno bude tradiční občerstvení s opékáním špekáčků - pro děti
zdarma.
Za zahrádkáře předsedkyně
ZO ČZS Čehovice Eva Divácká

Mateřská škola
Zprávičky z mateřské školičky...
Letošní téměř tropické léto snad všem dopřálo
dostatek sluníčka i vodních radovánek. Prázdniny i dovolené se letos asi všem vydařily,
bohužel už jsou minulostí. Nastal čas vrátit se
zpět, my dospělí do práce, děti do školních lavic a ti nejmenší do mateřské školy.
Na konci uplynulého školního roku nás nečekalo jen loučení s předškoláky, kteří odcházeli
do základní školy, ale po společně strávených
2-3 letech se s námi rozloučily dvě pracovnice,
paní učitelka Bc. Magda Zatloukalová a paní
asistentka Lucie Sedláčková, odešly na jiná
pracoviště. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat za všechnu práci, kterou v naší mateřské
škole odvedly. Dělaly ji obě dvě s láskou k dětem, byly dobré spolupracovnice a účastnily
se všech akcí, které byly i nad rámec jejich
pracovních povinností. Věnovaly Vašim dětem
hodně ze svého volného času, zkrátka svou
práci postavily na první místo ve svém žebříčku hodnot. Loučilo se nám těžce, přejeme jim,
aby se jim na novém pracovišti líbilo.
Při přípravě venkovních zahradních prostor,
posekání trávy pomohli dík zřizovateli zaměstnanci obce. Z prostředků zřizovatele jsou
v celé MŠ vyměněna nová úsporná světla. Na
děti čekala pečlivě uklizená školička, o to se
postarala paní školnice, hezkou výzdobu oken
i prostor připravila nová paní učitelka. Paní
ředitelka zajistila nákup nových koberců do

herny, paní školnice s manželem a synem zase
jejich položení, přibyly i nové hračky, čehož si
děti po příchodu ihned povšimly.
Nový školní rok jsme zahájili v pondělí 2. září.
Docházet bude celkem 26 dětí. V letošním
roce nastoupilo v novém školním roce celkem
jedenáct nových malých předškoláčků. Už se
pomalu seznamují s prostředím mateřské školy a novými kamarády, učitelkami, které jim
zpočátku přece jen malinko nahradí maminky
a mají pro ně připravené samé zajímavé činnosti. Nastoupily hned tři nové pracovnice.
Paní učitelka Bc. Běla Hlavatá, která je místní občanka, asistentka pedagoga Mgr. Martina

Greplová z Prostějova a ještě naše řady posílila
poprvé i chůva pro ty nejmenší 2- leté děti, paní
Michaela Smékalová z Hrubčic. Ve funkci školnice působí nadále paní Lenka Říhová.
Zahájení školního roku se zúčastnil i pan starosta Milan Smékal. Přivítal ve školce nejen děti,
ale i nové pracovnice. Přestože viděl, že některým novým dětem první den přece jen sem tam
ukápla nějaká ta slzička, popřál jim, aby se jim
ve školce s kamarády a učitelkami líbilo a bylo
tu jen a jen veselo, zažily tu spoustu legrace, ale
také aby se dověděly i naučily hodně nového.
Nakonec jim předal drobnou sladkost.
Božena Spáčilová, ředitelka MŠ
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Obecní knihovna
Zprávy z knihovny
Knihovna byla poprvé po prázdninách otevřena ve čtvrtek 4. září v běžné provozní době od
17. – 18. 00 hodin. Koncem roku bude opět
provedena obměna výměnného fondu o nové

knihy z nabídky prostějovské knihovny. Jistě
si vyberete i Vy.
Pro děti a mládež chystám podzimní Veřejné
čtení pohádek, mělo by proběhnout v měsí-

ci říjnu. Děti pozvu do knihovny na zábavné
odpoledne s knížkami a příběhy, tentokrát to
bude na téma: Zvířátka.
Knihovnice Božena Spáčilová

ZÁJEZD - TOVAČOV
Krásné počasí prvních podzimních dní jsme
využili k tomu, abychom navštívili dominantu města Tovačov a zároveň i nejvýznamnější
historickou památku v Olomouckém kraji –
zámek Tovačov.
Na zájezdu se sešlo 3 desítky seniorů z Čehovic. Vyrazili jsme v neděli 15. září něco málo
před 13 hodinou. Autobusem jsme přijeli přímo před zámek, kterým nás provedla moc milá
průvodkyně a stručně nám vyložila jeho historii. Počátky zámku se datují do 11.století, kde
v Tovačově měli útočiště lovci (tenkrát se však
Tovačov jmenoval Dobešov, Tobishau, Tobiášov,atp. Jeho název se po staletí komolil), poté
toto stavení sloužilo jako dobře chráněná vodní
tvrz. Do renesanční podoby zámek přetvořila
dlouhá řada majitelů zahrnující Tovačovské
z Cimburka či pány z Pernštejna. Vystřídalo se
zde několik dalších rodů: Salm-Neuburgové,
Petřvaldští z Petřvaldu, Kuenburgové a Gutmannové, kteří také v roce 1924 provedli poslední
stavební úpravy. Jako jeden z mnoha přešel Tovačovský zámek po 2. světové válce do rukou
státu, který ho má ve vlastnictví dodnes.
Protože počasí opravdu přálo, zatoužilo několik z nás vystoupat na 96metrovou „Spanilou
věž“, na kterou vede celých 200 schodů. Tato
zámecká věž je nejvyšší v České republice
a její renesanční portál, kterým se i vchází do
zámku je nejvýznamnější historická památka
na sever od Alp.
Myslím, že opravdu všichni si přišli na své
a komu historie ještě nestačila, odebral se se
skupinkou na asi 1 km vzdálený židovský
hřbitov, který je také velice zajímavý.

Židovský hřbitov stával u synagogy a byl založen nedlouho po vzniku židovského ghetta,
zničen 1643 Torstensonovými vojsky. Část náhrobků byla pravděpodobně přenesena na nový
hřbitov - zbylá plocha přežívala další století jako
„Plácek“. Část plochy poblíž katovny posloužila od konce 17. století jako pohřebiště popravených. Místo pro nový hřbitov bylo po třicetileté
válce určeno asi 300 m jižně při rybníku Plac
neboli Zvolenov, na pozemku bývalého panského psince - obdélníková plocha o velikosti 40
x 75 m a je obehnán cihlovou zdí. V severozápadním rohu obřadní síň, jež má po stranách
vjezdovou branku a užší - u nás málokdy viděnou - kohenskou branku. Obřadní síň byla vystavěna v roce 1889 podle návrhu významného
vídeňského architekta a prostějovského rodáka
Maxe Fleischera. Uvnitř je několik místností umrlčí komora, místnost pro hlídače a rekvizity.

Drobná stavba ušlechtilých novorenesančních
forem nese na uličním průčelí hebrejské nápisy
- dolní nad vstupem : „ V roce 5649 Hospodin
dal a Hospodin vzal, buď jméno Boží požehnáno.“ a horní nad římsou :“Založena a postaveno
s horlivou duší od urozeného (knížete) Davida
rytíře Gutmanna, dobrodince prokazujícího milosrdenství také mrtvým. Budiž majetkem hřbitova svaté obce tovačovské.“ Štít zdobí kamenný reliéfní erb rytíře Gutmanna.
Náhrobních kamenů je zde kolem 250 kusů
a jsou rozmístněné po celé ploše hřbitova.( tvoří
asi 10 neúplných řad) Náhrobky jsou nejčastěji
z žuly, mramoru, vápence , ale i z umělého kamene. Vyzdobené jsou málo, zvláště u barokní
a klasicistní typy z 18. a 19. století jsou ovlivněné lidovým uměním. Jako symbolika se objevují
ruce kohenů, levitská nádoba, strom, lev, koruna,
ruce s korunou. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z konce 17. století (1683,1694).
V ohradní zdi jsou zazděné dva náhrobní kameny přenesené sem ze zrušeného starého hřbitova
(1614 Nathan syn Menachema, 1615).
Jelikož nám po takové dávce tovačovské historie náramně vyhládlo, zašli jsme se občerstvit
do místní restaurace Vinárna, která se nachází
na náměstí. Pozdní oběd nebo spíše brzká večeře nám velice chutnala, teda alespoň já jsem
nadšená, když jednou nemusím vařit a udělá to
za mne někdo jiný.
Určitě se budeme těšit na další z akcí, pořádaných pro čehovské seniory. Doufám, že
i jim se výlet líbil a poznali další kousíček naší
krásné České republiky.
Běla Hlavatá

ČTVRTLETNÍK OBCE
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POZVÁNKY
28.9. - 14: 00 DĚTSKÝ BAZÁREK - Obecní dům
25.10. - 15:30 - DÝŇOVÁ SLAVNOST - Kulturák
23.11.-14:00 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S PANÍ SADÍLKOVOU - Obecní dům
30.11.- 1.12- od 11:00 - VÁNOČNÍ VÝSTAVA - OBECNÍ DŮM
7.12. - ADVENTNÍ VÝLET NA VYSOČINU

Kulinářské okénko
Recepty pro inspiraci
Milí čtenáři, dovolte mi abych Vám popřála krasný podzim plný krasných dní a přeji i dobrou chuť, pokud budete zkoušet některý z těchto rychlých receptů.

Cizrnový salát s tuňákem
IIngredience:
1 plechovka cizrny, 2 plechovky
tuňáka ve vlastní šťávě, 2 jarní
cibulky, 120 ml majonézy, 4 lžíce
citronové šťávy, sůl, drcený pepř,
hrst rukoly

Postup:
Majonézu smícháme s citronovou šťávou, solí a pepřem podle
chuti.
Cibulky pokrájíme na kousky, cizrnu scedíme.
Všechno dáme do mísy a promícháme. Podle chuti upravíme solí,
pepřem nebo citronovou šťávou a dáme vychladit.

Vícezrnné žemličky
Ingredience:
vlažné vody,
10 g čerstvého droždí + 50 ml
soli, 100 g
250 g hladké mouky, 1 lžička
ečnice, dýně,
směsi semen (len, sezam, slun
...), 130 ml vlažné vody

Postup:
a necháme vzejít kvásek.
Droždí rozdrobíme do 50 ml vody
vypracujeme těsto.
semínky. Přidáme vodu, kvásek a
V míse smícháme mouku se solí a
kynout.
Přikryté utěrkou je necháme hodinu
8 částí a z každé
znovu propracujeme, rozdělíme na
těsto
té
ynu
nak
vále
Na pomoučeném
vytvarujeme kulatý bochánek.
a necháme kynout
írem na pečení, přikryjeme utěrkou
Bochánky uložíme na plech s pap
další hodinu.
na 250°C a pečeme asi 20 minut.
Pak je vložíme do trouby vyhřáté

Sváteční králík
Ingredience:
1 králík, sladká paprika, 10 dkg slaniny,
trochu oleje, 1 cibule, 1/2 l vody, sůl, pepř,
2 dcl červeného vína, pár kuliček pepře,
bobkový list, trochu tymiánu, feferonka
nebo pálivá paprika, lžíce worchestrové
omáčky, hrstka rozinek (nejsou nutné),
lžíce hladké mouky

Postup:
Do menšího hrnce dáme 1/2 l vody,sůl, pepř, bobkový list, tymián, feferonku, rozinky,
worchestrovou omáčku a necháme přejít varem. Pak přilijeme víno.
Maso naporcujeme, osolíme a z jedné strany opaprikujeme. Slaninu nakrájíme na kostičky a na oleji opečeme. Na tomto základu osmažíme porce masa a naskládáme do pekáče.
Na pánvičku ke zbylé slanině přidáme drobně pokrájenou cibuli, necháme zesklovatět,
přidáme lžíci mouky, rozmícháme, zalijeme vývarem s vínem a všechno nalijeme na
maso v pekáči. Přikryjeme, vložíme do vyhřáté trouby a hodinu pečeme. Neodkrýváme,
neobracíme. Podáváme s knedlíkem nebo rýží.
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Polévka z pečené máslové dýně
Ingredience:
1 větší máslová dýně, 0,75 l zeleninového
vývaru, 1 větší cibule, 3-4 stroužky česneku, olivový olej, 1 lžička drceného římského kmínu, 1 lžička garam masala, 1 lžička
kurkumy, 1 lžička drceného koriandru, 2
cm zázvoru, sůl, mletý pepř, drcená chilli
paprička, 4 lžíce jogurtu nebo zakysané
smetany

Postup:
Dýni oloupeme, nakrájíme na kousky a rozprostřeme na plech s papírem na pečení.
Pocákáme ji olejem, osolíme a opepříme.
Plech vložíme do trouby vyhřáté na 200°C a upečeme doměkka (20-30 minut).
Cibuli a česnek oloupeme, posekáme nadrobno a na troše rozpáleného oleje krátce
orestujeme.
Zázvor oloupeme, nakrájíme na malé kousky a přidáme ho do hrnce k cibuli s česnekem.
Přidáme i všechno ostatní koření, promícháme a ještě minutu osmahneme.
Pak do hrnce z plechu sesypeme upečenou dýni, zalejeme vývarem a pod pokličkou
povaříme 20 minut.
Potom polévku rozmixujeme tyčovým mixérem dohladka. Je-li polévka příliš hustá, zředíme ji trochou vývaru nebo vody a necháme krátce přejít varem. Podle chuti přisolíme,
případně přidáme pomletou chilli papričku.
Na talíři polévku doplníme lžící jogurtu nebo smetany a ozdobíme posekaným koriandrem nebo petrželkou.

Rychlé knedlíky
Ingredience:
4 syrové brambory, 4 včerejší rohlíky, 1
vejce, 1 najemno nastrouhaná mrkev, zelená petrželka, pažitka, sůl

Postup:
Do mísy nasypeme rohlíky nakrájené na kosti
čky. Přidáme celé vejce, nastrouhanou
mrkev, nastrouhané brambory, posekanou petrž
elku a pažitku, sůl a dobře promícháme.
Mokrýma rukama tvoříme kulaté knedlíky a
vaříme je 20 minut v páře.

Hrušková bábovka
Ingredience:
100 g másla, 150 g moučkového cukru, 2
vejce, 200 g polohrubé mouky, půl prášku
do pečiva, 1 lžička kakaa, 3 středně velké
hrušky, 3 lžíce mléka, 50 g hořké čokolády,
50 g bílé čokolády

Postup:
postrouZměklé máslo s cukrem a žloutky utřeme do světlé pěny. Vmícháme najemno
kakaem
pečiva,
do
práškem
s
ou
smíchan
mouku
hané oloupané hrušky, mléko a pak
a kousky čokolády. Nakonec zlehka vmícháme sníh z bílků.

Skořicovo-zázvorový čaj
Ingredience:
1 lžička najemno nastrouhaného čerstvého
zázvoru, 0,5 lžičky mleté skořice, citronová
šťáva, med a vodu

Postup:
Na dno čtvrtlitrového hrnku vložíme nastrouhaný zázvor a skořici, množství si upravíme
podle vlastní chuti. Zalijeme vařící vodou a necháme 10 minut louhovat.
Čaj přecedíme a doladíme medem a citronovou šťávou. Čaj krásně v chladnějších podzimních podvečerch zahřeje.

Ivana Kratochvílová

Podzimní pranostiky
Má-li na podzim zajíc hodně sádla, je-li hodně vos a hodně hub, bude tuhá zima.
Když krtkové ryjí na podzim v dolinách, bude tuhá zima, ryjí-li ale na vrších, bude zima mírná.
I když léto a podzim nadělily všeho, šetři však, aby bylo z čeho.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Jak se seje na podzim, tak se seje i z jara.
Podzim praví - pěkným osením pole odívám, a jaro bdí - také já se na to podívám.
Podzimní orání je jak poloviční hnojení.
zdroj : https://www.pranostik.cz/podzimni-pranostiky-6/
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Dušičky vs. Halloween
Dušičky i Halloween mají stejné magické kořeny
Plno je v tyto dny především na hřbitovech,
osvícených tisíci svíček. U nás se zdobením
hrobů a vzpomínkou slaví Památka zesnulých,
v anglosaských zemích Halloween.
Oba svátky mají kořeny v keltských zvycích
z doby, kdy lidé neuměli měřit čas, neznali
kalendář a rytmus jejich životů udávalo postavení slunce a luny. Neměli čtyři roční období,
ale jen dvě. Světlou, kdy seli, a tmavou, kdy
sklízeli.
Začátek tmavé části roku se slavil v noci z 31.
října na 1. listopadu jako svátek Samhain. Magičnost této noci umocňovala víra Keltů, že se
stírá hranice mezi mrtvými a živými.
Po dobytí keltských území Římany se keltské
a římské tradice různě prolínaly. Katolická
církev však o pohanské zvyky neměla zájem
a v šestém století zavedl papež Bonifác IV. pro
období Samhainu svátek Všech svatých.

Památku zesnulých zavedl v roce 998 benediktýnský opat Odillo z Cluny. Od té doby se
v mnoha evropských zemích slaví 1. listopadu svátek Všech svatých a den poté Dušičky.
V našich krajích vzpomínáme na zesnulé zapálením svíčky na hrobech.
V anglosaských dávají svíčku do vydlabané
dýně. A nejen to, děti v maškarách, chodí o Halloweenu od domu k domu koledovat. Jakmile
vyjde majitel ven uslyší „Trick or treat?“ – což
prý znamená: „Koledu, nebo vám něco provedu“. Řekne-li hostitel trick, děti předvedou nějaký trik, třeba stoj na hlavě, svíčku či přemet
a za to dostanou sladkost nebo ovoce.
Chození v maskách souvisí se zmíněným
Samhainem. Pro Kelty byl Samhain časem,
kdy se otvírá brána mezi tímto a dalším světem. Byl to tedy čas komunikace s mrtvými.
Duše zemřelých, vracející se v tuto noc domů,
vyhledávaly příbuzné, kteří jim měli pomoci
vstoupit do Země mrtvých.

Zesnulým svítili na cestu pomocí vydlabaných
dýní a zároveň se chránili před zlými duchy
maskami a převleky. Samhain se této noci říkalo až do 16. století, pak vznikl zkrácením
výrazu All-hallow-evening – předvečera Dne
všech svatých – Halloween.
Je jedno, zda chceme slavit Dušičky, nebo Halloween a nemá cenu zatracovat to, co neznáme. Pokusme se spíš udělat si v tyto dny svůj
vlastní svátek.
Můžeme vzpomínat na mrtvé, ale připravme
se také na dobu čekání na jaro. Bude dlouhá,
potrvá až do filipojakubské noci, kdy přivítáme svátkem Beltane světlou část roku.
Vzpomínka na zemřelé by je součástí těchto
oslav, ale není nutné nakoupit haldy květů.
Vzpomínka má být v srdci.
zdroj: https://www.viwine.cz/dusicky-vs-halloween

Mudr. Ondřej Přikryl - Čehovský občan
I přesto, že je jistě moudré žít přítomností, byla
by jistě chyba alespoň někdy se neohlédnout
zpět do naší historie a nerozšířit si obzory.
Narodil se 26. listopadu 1862 ve Výšovicích
u Prostějova a zemřel 22. prosince roku 1936
v Prostějově. Byl to vlastenecky cítící lékař,
básník a spisovatel, píšící v hanáckém dialektu, dále politik, senátor Moravského zemského
sněmu a v letech 1913 – 1919 starosta města
Prostějova. Ve svých v nářečích psaných literárních dílech uváděl slovníčky hanáckých
výrazů.
Jeho děd, po kterém byl pojmenován byl
rychtářem Čehovic a zasloužil se o vyhlášení
ukončení roboty.
Vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci, kde maturoval roku 1881. Absolvoval studia medicíny na Univerzitě Karlově v Praze,
kde promoval 3. prosince 1886. Od 7. října
1887 působil jako praktický lékař v Prostějově. Angažoval se v komunální politice, která
ještě koncem 19. století v Prostějově byla dominována německou stranou. Zasloužil se o finální převedení samosprávy do českých rukou
roku 1892. Podobně se angažoval v českém vítězství v olomoucké obchodní a živnostenské
komoře. Od 31. prosince 1913 převzal po Josefu Horákovi post starosty Prostějova a zůstal
jím až do roku 1919. Za jeho úřadování byla
dostavěna roku 1914 nová radnice.

Ukázka tvorby :

zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Ondrej_Prikryl
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Společenská kronika:
Jubilanti
Říjen -   Břetislav Hruban - 75 let
   Jitka  Uhrinová  -  70 let
Listopad - Vlasta Oklešťková - 91 let
Prosinec - Zdeňka Luterová -75 let
           Jan Horák  -    75 let
           Jan Kurland  - 70 let

Zlatá svatba
Září - Manželé Růžičkovi

Za sbor pro občanské záležitosti – Lenka Říhová

Naše křížovka:

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA
TAJENKA - Klimatická léčba, Nervová soustava
1. cena KNIHA v hodnotě 300,- Kč – Znojilová Naděžda
2. cena – SALÁM Vysočina – Jarmila Koudelková
3. cena – KÁVA dle výběru – Emílie Soukupová
GRATULUJEME!!!
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Najdi 10 rozdílů
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Závěrem pár
zajímavostí
1.
2.
3.
4.
5.

Je potřeba 1 200 000 komárů, aby vám vypili všechnu krev. Najednou by se na vás ale nevlezli.
Samice pásovce mohou ve stresových situacích pozdržet porod až o dva roky.
Cvrček má uši pod koleny.
Citróny obsahují více cukru než jahody.
Nemůžete polechtat sami sebe.

Čehovské listy
Čehovské listy, čtvrtletník - periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakční rada: Bc.Markéta Skalková, 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 září 2019
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.
Čehovice 93, 798 21 Bedihošť, IČO 288101.

