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Čehovské listy

Vážení spoluobčané,
zdravím vás prostřednictvím dalšího čísla 
obecního čtvrtletníku. Dva prázdninové měsí-
ce utekly jako voda a po babím létě přichází 
říjen a s ním podzimní čas. Těžko říct, jak se 
nyní  bude vyvíjet situace s Covidem, proto 
je těžké odhadnout, zda se budeme mít mož-
nost setkat při naplánovaných akcích. Snad se 
ale už nevymkne pandemická situace z rukou 
a  nás všech se bude držet zdraví. Je třeba my-
slet na to, že důležitou součástí zdraví je i to 
duševní. V podzimní plískanici je tak potře-
ba dostatek spánku, během kterého tělo sílí. 
Nejméně důležitou součástí zdraví je i čerstvý 
vzduch a pohyb a opomenout nemůžeme ani 
dobrou náladu, jak praví citát George Gordona 
Byrona: Buď vždy veselý – to je nejlepší me-
dicína. Veselost je filozofie příliš málo pěsto-
vaná. Je sluneční stranou života.
Přeji vám pěkný podzim.

Markéta Skalková

Rozhovor se…  
starostou Milanem smékalem
1.  Letní období se chýlí k závěru. Jak jste  
spokojen se stavem prací v obci a v jejím 
okolí?
S pracemi v obci nejsem spokojen úplně. Le-
tošní léto bylo vcelku velmi deštivé a tak do-
cházelo k rychlému růstu trávy, a proto se nám 
nedařilo včas posekat trávu v některých místech 
naší vesnice ani v přilehlých částech. Bohužel, 
jak jsem již několikrát zmiňoval, letos se po-
dařilo získat jen 1 pracovníka v rámci veřejně 
prospěšných prací z úřadu práce, což je oproti 
jiným roků (až 8 pracovníků) opravdu znát.
I v tomto oslabeném stávajícím složení se nám 
ale dařilo udržovat alespoň hlavní části obce 
v pořádku. Touto cestou bych chtěl našim stálým 
zaměstnancům: panu Miloši Kremlovi, panu 
Zbyňku Jurovi i paní Tamaře Frantalové, tak 
i naší dočasné výpomoci paní Kateřině Dolanské 
za vynaložené úsilí při údržbě obce, poděkovat.

 

2. V jakém stavu je technické vybavení stro-
jového parku obce, především zemědělská 
technika? A jak se přes léto dařilo posílit 
řady zaměstnanců obce?
Strojové a technické vybavení je podle mého 
úsudku velmi dobré, ale jak je uvedeno výše, 
chybí nám pracovníci z úřadu práce, kteří 
pracovali především se sekačkami na trávu 
a křovinořezy. Vzhledem ke skutečnosti, že 
stávající malotraktor Vega, již vyžaduje nároč-
nou opravu, zakoupí obec nový malotraktor 
s kabinou VEGA 36HP Comfort. Firma Šálek, 
s.r.o., která by opravu prováděla, navrhla totiž 
zakoupení tohoto modernějšího malotraktoru 
s tím, že starý by odkoupila za 100 000,- Kč, 
a dokonce navrhuje, aby úhrada nového pro-
běhla až následujícím roce. Cenová nabídka 
na nabízený malotraktor včetně příslušenství 
je 571 900,- Kč.
 
 

O posílení stavu zaměstnanců pečujících 
o údržbu obce rozhodne zastupitelstvo obce.

3. Byla dokončena rekonstrukce pozemní 
komunikace od mlýna směrem k Lörincovu 
a Hrubým. Jak jste spokojen s jejím průbě-
hem a realizací?
I když při realizaci se vyskytly některé drob-
né problémy, které se musely během realizace 
řešit s projektantkou, domnívám se, že se dílo 
zdařilo. Projekt měl být hotov 10. září, ale po 
hotové komunikaci už jsme mohli jezdit před 
měsícem. Ještě nám zbývá vysvahovat terén 
od komunikace k polím. Doufám, že do konce 
roku bude komunikace zkolaudována a tím by 
byla definitivně tato akce dokončena. 
Těší nás velice, že jsme tak splnili úkol, který 
jsme si dali do volebního programu na toto vo-
lební období. Když se rozhlédnete po obci, tak 

Úvodník

Nová publikace čehovského rodáka 
Karla Kavičky
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vidíte, že z 90 % máme v obci nové komunika-
ce a tím se opravdu může pochlubit jen málo 
obcí v naší republice.

4. Firma INFOS realizovala položení optických 
kabelů. Jak hodnotíte výsledky této zakázky?
Optický kabel je velmi důležitý pro kvalitnější 
přijímání signálu našich zařízení a jsem rád, že 
se to podařilo. Menší spokojenost jsem ovšem 
měl se zhotovitelem zakázky. Bylo hodně úse-
ků, kdy zhotovitel odvedl svou práci lajdácky 
a dalo to nemalé úsilí, aby bylo vše v pořádku. 
Zhotovitel dává na svou práci 2 roky záruku, 
takže v případě jakýchkoliv závad je bude muset 
odstranit. Plně funkční by optický kabel měl být 
od roku 2022. Nyní se provádí výkopové práce 
pro propojení v úseku Čehovice – Prostějov.

5. Které další stavební projekty se v naší 
obci uskuteční? Kdy je v plánu úprava 
chodníků na druhé straně obce?
Nyní nás čeká schválení dodavatele na štěp-
kovač a sběrné kontejnery. Žádné další sta-

vební projekty nyní nechystáme. Spoustu me-
trů chodníků jsme udělali ve vlastní režii, ale 
nyní po vydání nezanedbatelných finančních 
prostředků za komunikaci za humny, budeme 
muset nejprve našetřit finanční prostředky, aby 
bylo možné realizovat rekonstrukce chodníků 
dodavatelskou firmou.

6. Opatření proti pandemii covid-19 přece 
jen povolila. Jak se to projevilo v hospodaření 
pohostinství Kulturák, které obec provozuje?
Je pravdou, že opatření proti šíření nemoci 
covid-19 povolila, což se také projevilo na 
výsledném hospodaření, porovnám-li to s loň-
skou letní sezonou, jsme někde na 70 %. My 
jsme měli nevýhodu v tom, že oproti podnika-
telským subjektům jsme v době přísných opat-
ření, žádné odškodňující dotace nedostávali. 
Nemohli jsme požádat o žádnou podporu ze 
strany státu a svojí zaměstnankyni jsme mu-
seli vyplácet i tak mzdu, kvůli nezaviněným 
překážkám v práci ze strany zaměstnavatele.
Doufám ale stále, že do konce roku ztrátu 

doženeme. Tímto všechny zvu především na 
páteční grilovací odpoledne, která budou na 
podzim a v zimě nahrazena připravovaným 
pohoštěním podávaným uvnitř restaurace. 
V nabídce bude např. tatarák, guláš, živáňská, 
zabijačkové speciality atd. Srdečně vás zve 
obsluha Kulturáku.

7. Jaké kulturní a společenské akce se při-
pravují na podzimní období? 
Do konce letošního roku nás čeká Vítání občán-
ků do obce, Mikulášské zastavení s rozsvěcením 
obecního vánočního stromu a rád bych také uspo-
řádal obecní zabíjačku. Doufejme pořád a stále, 
že nám to současná situace s covidem dovolí.
Krásný podzim všem a pevné zdraví.

Milan Smékal – starosta
Miloš Mlčoch

Pokud máte na starostu či nějakého zastupitele 
zajímavou otázku, napište mi (ruzickovam.9@
seznam.cz).

Karel Kavička vydává další reprezentativní publikaci 
Významný čehovský rodák PhDr. Karel Antonín 
Kavička v minulosti publikoval několik prací 
zaměřených převážně na církevní stavby – napří-
klad chrám sv. Michala v Olomouci, chrám Pan-
ny Marie ve Křtinách, poutní kostel v Dubu nad 
Moravou, kostel ve Vrahovicích, křížová cesta 
v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově; je také 
spoluautorem knížky Řeč i mlčení křížů ad.
V posledních letech doktor Kavička svoji po-
zornost věnuje významným osobnostem naší 
historie. Stal se tak nejprve hlavním autorem 
velkoformátové knihy o malíři Jano Köhle-
rovi, kterého můžeme považovat za „mo-
ravského Mikoláše Alše“. Vloni vyšla velká 
publikace Svatý Jan Sarkander, věnovaná 
poněkud kontroverznímu světci umučenému 
v roce 1620 a svatořečenému Janem Pavlem 
II. v roce 1995 při jeho návštěvě Olomouce.

Zatím posledním opusem Karla Kavičky 
a jeho spolupracovníků se letos stala repre-
zentativní publikace Mariánský sloup v Praze, 
vydaná na počest obnovení a požehnání této 
významné architektonické památky na Staro-
městském náměstí v Praze.
Sloup, který stál na náměstí od roku 1650, byl 
svržen českými anarchisty 3. listopadu 1918. 
Poté následovaly snahy o jeho navrácení na 
původní místo, ale jak v době první republi-
ky, tak dlouho po „sametové revoluci“ byly 
neúspěšné. Členové Společnosti za obnovu 
Mariánského sloupu už zřejmě ani nedoufali, 
že jejich mnoholeté úsilí dojde naplnění, když 
v lednu 2020 zastupitelstvo Hlavního města 
Prahy obnovu sloupu překvapivě odsouhlasi-
lo. 15. srpna 2020 byl Mariánský sloup kardi-
nálem Dominikem Dukou slavnostně 

vysvěcen a dnes tvoří na náměstí harmonickou 
dvojici se sousoším mistra Jana Husa.
Kniha zachycuje historii třicetileté války, 
okolnosti vztyčení sloupu a jeho symbolický 
význam, zničení sloupu a následné pokusy 
o jeho obnovení. Zabývá se činností Společ-
nosti za obnovu Mariánského sloupu, jejímž 
místopředsedou byl právě Karel Kavička. 
Významná kapitola je věnována také Panně 
Marii, které je sloup zasvěcen. Kniha o rozsa-
hu 560 stran, vydaná nakladatelstvím Martin 
Leschinger – FLÉTNA, obsahuje množství 
příloh s užitečnými informacemi a je oboha-
cena množstvím barevných a unikátních čer-
nobílých fotografií, kresbami, malbami a do-
bovými dokumenty.

Miloš Mlčoch
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Z činnosti místních organizací
Sbor dobrovolných hasičů 

Vážení čtenáři,
prázdniny utekly rychlostí blesku a pomalu 
nám nastává podzimní čas. V minulém článku 
jsem vás, občany Čehovic, zval na tradiční ho-
dovou zábavu. Nyní bych rád poděkoval všem, 
kteří si přišli zatancovat a dobře se bavit. Dále 
bych pochválil i členy sboru za vzornou přípra-
vu a celkově hladký průběh této akce. V sobotu 
19. června hasiči pořádali sběr železného od-
padu. Rád bych vyjádřil velký dík všem obča-
nům, kteří nám přispěli nepotřebným železem. 
Za utržené peníze jsme dětem mohli zakoupit 
novou sadu hadic, určených na disciplínu 60 m 
překážek, a také hadici typu C, kterou bylo nut-
né vyměnit z důvodu vysokého opotřebení. 
V termínu od pátku 9. července do neděle 
11. července proběhlo na hřišti soustředění mla-
dých hasičů. Děti se sešly na hřišti již v 9 hodin 
ráno. Dopoledne bylo věnováno stavění stanů, 
přípravě zázemí a míčovým hrám. Na oběd si 
děti pochutnaly na přírodním vepřovém řízku 
s rýží a okurkovém salátu. Odpoledne jsme se za-
měřili na poctivý trénink. Starší děti nacvičovaly 
požární útok, mladší děti se učily správně motat 
hadice a skládat je na základu v časovém limi-

tu. Večer děti opékaly špekáčky na připraveném 
ohništi a u táboráku zpívaly známé písničky. So-
botní ráno bylo zahájeno důkladnou rozcvičkou, 
ranní hygienou a po vydatné snídani se děti uči-
ly teorii k závodům v požárnické všestrannosti, 
které je čekají v podzimních dnech. Tyto závo-
dy spočívají v plnění několika disciplín, jako 
je střelba ze vzduchovky, základy zdravovědy, 
vázání uzlů, znalostí v oblasti požární ochrany, 
rozlišování topografických značek, určování azi-
mutu a práce s buzolou a z mnoha dalších úko-
lů. Po svačince následovalo opět ostré trénování 
požárních útoků mladších i starších dětí. A než 
se děti nadály, byl čas oběda, kdy už byl pro 
ně připraven smažený kuřecí řízek s brambo-
rovou kaší a kompotem. Všichni si naplnili svá 
bříška a šli chvíli odpočívat do stanů nebo hrát 
hry na deku. Po odpočinku byla pro mladší děti 
nachystána dráha TFA (pro železné hasiče), na 
níž si zábavnou formou procvičovaly svaly. Je-
jich úkolem bylo zdolat úzký tunel, přeběhnout 
kladinu, smotat a rozmotat hadici, překutálet 
pneumatiku tam i zpět, transportovat raněného 
pomocí nosítek, uhasit pomocí džberové stříkač-
ky pomyslný oheň a podobné překážky. Děti to 

ohromně bavilo a neustále soutěžily, kdo bude 
rychlejší. Starší žáci mezitím trénovali zlepšová-
ní časů požárních útoků. Po svačině byly mezi 
břízami vyrobeny překážky pomocí lan. Na 
večeři si děti pochutnaly na vlastnoručně uva-
řeném kotlíkovém guláši. Musím opravdu starší 
děti pochválit, že se jim buřtguláš moc povedl. 
Poslední den soustředění byl věnován hlavně 
opakování teoretických znalostí, zdokonalování 
sportovních dovedností a na závěr bylo provede-
no i celkové zhodnocení akce. Po zdolání obrov-
ské hory špaget s omáčkou a sýrem se děti pusti-
ly do balení věcí, bourání stanů a úklidu prostor 
hřiště. Moc rád bych poděkoval hlavně rodičům 
dětí za pomoc s přípravou a s uspořádáním celé-
ho soustředění. Maminkám za obsluhu kuchyně 
a přípravu občerstvení, tatínkům za pomoc při 
manipulaci a tvorbě překážek a celkovém dohle-
du nad všemi dětmi. Dále bych rád poděkoval 
i vedení naší obce a panu starostovi Smékalovi 
za bezplatné užití prostor včetně spotřebovaných 
energií na tuto akci.
V průběhu letních měsíců se děti zúčastnily 
několika soutěží v požárním útoku. Pro pře-
hlednost výsledky uvádím v tabulce:

Dále bychom se s dětmi rádi zúčastnili soutěže 
v požárním útoku v obci Smržice, která pro-
běhne v neděli 19. září. Ještě nás čekají závo-
dy v požárnické všestrannosti (ZPV) v neděli 
26. září v obci Štětovice a také 1. kolo ZPV 
tzv. hry Plamen v Domamyslicích, která se 
uskuteční v sobotu 2. října. Na závěr sezóny, 
v měsíci říjnu, bychom rádi s dětmi absolvova-
li i závody v uzlování v Domamyslicích. 
Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, 
rádi bychom pro děti a jejich rodiče uskutečnili 
společný výlet na hrad Helfštýn s procházkou 
po okolí. Tyto výlety pořádáme nejen jako od-
měnu, ale také proto, aby si děti užily zábavu, 
stmelily kolektiv a poznávaly i krásy naší vlasti. 
V pátek 10. září se mohly přijít podívat na 
hasičský trénink i ostatní malé děti s rodiči 
a vyzkoušet si, co hasičský kroužek obnáší. 
Bohužel se nám předem omlouvalo několik 
maminek, že z důvodu nemoci se nemohou zú-
častnit. I přes nižší účast jsme moc rádi, že se 
o hasičský kroužek děti stále zajímají. Od října 
zahajujeme kroužek i pro ty nejmenší děti od 
3 - 6 let. V případě, že budete mít zájem, přijďte 
se svými dětmi v úterý 5. října v 16:00 hodin 
na hasičskou zbrojnici. Těšíme se na vás a vaše 
děti. Každé úterý a pátek od 17:00 hodin do 
19:00 hodin trénují mladší a starší žáci. 

Pomalu se nám blíží podzim a s ním spojené 
tradiční radovánky. Dovolte mi, abych touto 
cestou pozval všechny děti, rodiče a prarodiče 
na již 11. ročník DRAKIÁDY, která se usku-
teční v úterý 28. září od 14:00 hodin na polích 
nad rybníkem. Pro všechny děti bude nachys-
tána drobná svačinka. Soutěžit se bude v kate-
gorii nejvyšší vzlet a originalita draka. Drobné 
občerstvení i pro ostatní příchozí bude zajiště-
no. Snad bude i nadále krásné babí léto a bude 
foukat i příznivý vítr. Na všechny účastníky 

a jejich soutěžní výrobky se moc těšíme. Při-
kládám i pár rad od HZS Olomouckého kraje, 
jak se bezpečně chovat na túrách a jak správně 
parkovat a tvořit záchranářskou uličku. I když 
se tento problém týká spíše větších měst se 
sídlišti než malých obcí, občas není na škodu 
si i tyto informace zopakovat. Závěrem dětem 
přeji v novém školním roce mnoho úspěchů 
a rodičům pevné nervy a mnoho zdraví.

Za SDH Rostislav Svoboda ml.



ČEHOVSKÉ LISTY4



ČTVRTLETNÍK OBCE 5



ČEHOVSKÉ LISTY6

Zprávičky z mateřské školičky...
Nejoblíbenější roční období dětí, léto, pomalu 
končí. Prázdniny už jsou nenávratně za námi, 
krásné letní dny sice jakoby odešly s nimi, ale 
pár slunečných dnů nás zahřálo ještě v září. 
Nastává čas podzimních plískanic, ale ten nás 
zase dovede potěšit pestrobarevnou paletou 
měnících se korun stromů.
Malí i velcí žáci začínají prožívat svá nová 
školní dobrodružství, školní rok začal. Snad se 
ponese již v obvyklém režimu, tedy bez uzaví-
rání škol či distanční výuky…
V mateřské škole proběhly před zahájením 
výuky v novém školním roce potřebné opra-
vy a nové nátěry zahradního zařízení, tělo-
výchovných atrakcí. Zahájení školního roku 
2021/2022 se konalo ve středu 1. září 2021.
Některé děti rodiče přivedli do naší mateřské 
školy úplně poprvé. Nastoupilo 25 zapsaných 

Mateřská škola

Zahrádkáři 
Letošní rok je pro naši organizaci významný, 
co se týče délky trvání. Na naši výroční člen-
ské schůzi jsme oslavili 60 let od založení naší 
ZO v Čehovicích. U této příležitosti jsme oce-
nili dva zakládající členy, a to přítele Josefa Za-
pletala a Jana Horáka st.. Oba obdrželi čestná 
uznání a finanční dar. Dále jsme popřáli příteli 
Františku Obořilovi k jeho krásným 85. naro-
zeninám, který od nás obdržel dárkový koš 
a čestné uznání. K našemu výročí dostali všich-
ni členové a hosté hrneček s logem naší ZO. 
Výroční schůze se zúčastnili též zástupci naší 
obce, okresu a spřátelených organizací. Vyty-
čili jsme si též nový plán práce, ve kterém bylo 
uskutečnění 2. ročníku Čehovské koloběžkiády.
Tato koloběžkiáda se uskutečnila 4. září od 
15 hod. na místním fotbalovém hřišti. K závo-
du na koloběžkách (odrážedlech) se přihlásilo 
30 dětí různých věkových kategorií a k závodu 

se odvážilo i 8 dospělých. Závody se kona-
ly v tzv. Psí uličce (od Vrbeckého po hřbitov 
a zpět). Dále děti plnily různé vědomostní a po-
znávací úkoly, za které dostaly sladké odměny. 
Mohli si zaskotačit na skákacím hradu, který 
nám zapůjčila firma NAŠIHASIČI z Bediho-
ště, a nebo si zastřílet z luku. Po celou dobu 
akce jsme měli k dispozici zvukovou aparaturu 
zapůjčenou od pana Švece z Bedihoště a děti si 
mohly ve volném čase zatancovat.
Počasí nám tentokrát přálo, akce se vydaři-
la a všem zúčastněným se líbila. Pokud nám 
bude štěstí přát, chtěli bychom uskutečnit za-
čátkem října zájezd pro rodiče a děti do Brna.
Ještě bychom chtěli všem občanům připo-
menout, že každou sobotu od 8 do 12 hod 
probíhá již tradiční moštování jablek.

Předsedkyně ZO ČZS Jana Purová 
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předškoláčků. Někteří nesli změnu hrdinsky, 
jindy byly začátky trošičku těžší. Na děti čeka-
ly nejen uklizené, vyzdobené prostory mateřské 
školy, ale také odpočinuté paní učitelky, které se 
na děti již těšily. Zářijové dny slouží k postupné 
adaptaci, stmelování kolektivu, stanovení pravi-
del a seznamování s režimem v mateřské škole. 
První dny si děti v mateřské škole užívají.
Všem dětem i rodičům přejeme úspěšný start 
při zahájení nové epochy. Nám všem pak, 
aby už přísná hygienická nařízení a restrik-
ce neomezovaly běžné životy každého z nás, 

ale především našim 
nejmenším, dětem, 
dovolovaly účastnit 
se v normálním reži-
mu vzdělávání, kul-
turních, sportovních 
a zájmových aktivit.

Za MŠ Čehovice, 
učitelka Božena 

Spáčilová         

Vítání nových občánků
Připravujeme slavnostní Vítání nových občánků, předběžný termín je stanoven na neděli 7. listopadu 2021,  

ale bude upřesněn podle aktuální epidemiologické situace.

Za SOZ Lenka Říhová

Kulinářské okénko
Recepty pro inspiraci 

Plněná vejce trochu jinak
Ingredience:
– 6 vajec
– 1 lučina (žervé, Palouček...)
– 1 tresčí játra
– sůl, pepř
– vejce na obalení
– hladká mouka
– strouhanka
– olej na smažení
– zelenina na oblohu

Postup:
Vejce uvaříme natvrdo, zchladíme a oloupeme. Rozřízneme je napůl 
a rozdělíme na žloutky a bílky. Žloutky utřeme se solí, pepřem, lučinou 
a tresčími játry (slijeme z nich šťávu) do pěny, necháme v lednici 
ztuhnout. Bílky obalíme v trojobalu jako řízky a usmažíme. Vyndáme
na talíř s papírovou utěrkou, necháme chvilku okapat olej a plníme 
žloutkovou směsí. Ozdobíme podle fantazie a podáváme se zeleninou.
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Jemná bramborová polévka se smetanou  
a lesními houbami
Ingredience:
– 4–5 brambor
– směs pevných lesních  
 hub (množství podle  
 chuti)
– 2 lžíce másla
– 1 lžíce hladké mouky
– zeleninový vývar

 
– 200 ml smetany  
 ke šlehání
– snítka libečku
– pažitka
– sůl
– čerstvě mletý bílý  
 pepř

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

PateRo Slaných ZáVinů
Ingredience:
– 2 balení listového těsta
– strouhanka

Kuřecí stehna na rajčatech

Závin (se slaninou, 
hruškami a nivou)

Závin (se sardinkami,  
vajíčky a červenou cibulí)

Závin (s pikantní pizza chutí)

Závin (s uzeným lososem)

Závin (s hermelínem  
a brusinkami)

Ingredience:
– 2 kuřecí stehna
– 1 červená paprika
– 3 rajčata 
– grilovací koření

– hladká mouka
– olej 
– cibule
– česnek
– sůl, pepř

Ingredience:
– 150 g anglické slaniny nebo ochuceného boku

– 1 velký hruškový kompot (8 půlek kompotovaných hrušek)

– 100 g nivy

Ingredience:
– 1–2 konzervy sardinek v hořčičné omáčce nebo sleďů  

 v hořčičné omáčce
– 2–3 vejce natvrdo
– sůl
– červená cibule

Ingredience:
– 2 lžíce paprikového pesta
– 50 g salámu Chorizo
– 4 sušená rajčata v oleji – okapaná

 
– 50 g zelených oliv
– 30 g rozdrobené nivy
– 1 rajče – bez dužniny

 
– 2 rozšlehaná vejce na potření
– sezamová semínka na posyp
– papír na pečení

Ingredience:
– 100 g uzeného lososa 
– 200 g čerstvého baby špenátu
– 2 nasekané stroužky česneku
– 50 g mascarpone (možno nahradit ricottou 

 nebo pomazánkovým máslem)

Ingredience:
– 1 velký hermelín
– 70 g plátkového sýra
– 2 lžíce kompotovaných brusinek

Postup:
Nejprve si opláchneme stehna, posypeme grilovacím kořením z obou stran a opečeme na 

pánvi. V hrnci se širokým dnem si osmahneme cibulku, přidáme nakrájená rajčata a papriku 

a necháme asi 10 minut dusit, dokud rajčata nepustí vodu. Poté přidáme česnek, můžeme 

trochu dosolit, promícháme a do směsi dáme kuřecí stehna dusit na mírný plamen. Dusíme 

tak dlouho,  až jsou stehna měkká. Nebojte se stehna do směsi pořádně zavrtat. Před koncem 

mírně zaprášíme moukou a dochutíme solí a pepřem. Podáváme s kaší nebo s rýží.
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Jubilanti 

22. 8. 2021 Hana Fanturová – 71 let

31. 8. 2021 Olga Dostálová – 92 let

30. 8. 2021 Jaroslav Krchňák – 85 let

opustili nás

Společenská kronika

Za sbor pro občanské záležitosti  Lenka Říhová

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Prosinec: 
70 let – Miroslava KOŠULIČOVÁ

Říjen: 
70 let – Ladislav KREMSER

Listopad: 
70 let – Vladimír FRGÁL  

Postup:
Obě balení listového těsta rozdělíme na 3 díly, abychom ve výsledku vytvořili 6 závinů. Listové těsto vyválíme, prostředek posypeme 
strouhankou a poklademe plátky slaniny, kousky hrušek a plátky nivy. Zavineme, povrch potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme sezamem.
Listové těsto vyválíme, prostředek posypeme strouhankou a poklademe plátky uzeného lososa, špenátem, sekaným česnekem a kopečky 
mascarpone (nebo jeho alternativu). Zavineme, potřeme vejcem a posypeme sezamem.
Listové těsto rozválíme, střed posypeme strouhankou, poklademe rybičkami, plátky vajíček vařenými natvrdo, solí a červenou cibulí, 
nakrájenou na velmi tenké plátky. Zavineme, povrch potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme sezamem. 
Listové těsto rozválíme, poklademe plátky tvrdého sýra, kousky hermelínu a pokapeme brusinkovým kompotem. Zavineme, povrch potřeme 
rozšlehaným vejcem a posypeme sezamem. 
Listové těsto rozválíme, potřeme paprikovým pestem, pokladame plátky choriza, sušenými rajčaty nakrájenými na proužky, drobenou nivou, 
plátky oliv a rajčetem, zbaveným dužniny. Zavineme, povrch potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme sezamem. 
Záviny pečeme v troubě nastavené na 220–230°C 20–25 minut a hlídáme jejich povrchové zbarvení.

Křenové zelí
Ingredience:
– 2,50 kg zelí
– 1/2 kg cibule
– 25 dkg křenu
– 25 dkg cukru
– 2 dcl oleje

– 4 dcl octa
– 1/2 balíčku deka  
 (deko NEVAŘIT, 
 jen obsah sáčku 
 přimíchat)

Postup:
Všechny suroviny pokrájet a řádně promíchat. Nechat stát – nejlépe do druhého 

dne, aby se chutě řádně propojily a pak namačkat do sklenic. Uzavřít víčkem 

a nebo celofánem. Už nesterilovat.

Ivana Kratochvílová
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Jednota coop Morava   
Soutěž o pípu 

Od 23. 6 do 20. 7 2021 v prodejnách COOP Morava probíhala soutěž „Kup 6 piv a vyhraj jednu z cen“.
V naší prodejně vyhráli dva zúčastnění pánové z Čehovic – p. Košulič, který vyhrál soudek Budvar,  

a p. Doležel – 6x 0,5 l piva Staropramen. Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme. 
Personál Jednoty COOP Čehovice

Křížovka

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

1. cena – KNIHA dle vlastního výběru do 300 Kč – Jana Kunertová
2. cena – SALÁM Vysočina – Jolana Kardinálová
3. cena – KÁVA dle vlastního výběru – Jarmila Koudelková

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

V husté neprůhledné vánici jede pan Žolík autem a spokojeně se drží červených koncových světel vozu před ním. Jede dlouho, až najednou ten 
před ním neočekávaně a prudce zabrzdí. Pan Žolík vystoupí z vozu a začne druhému řidiči nadávat, co to dělá. Ten se brání: „Člověče, co blbnete,
… tajenka!“
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Čehovské listy
Čehovské listy, čtvrtletník – periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakční rada: Ing. Markéta Skalková, Ing. Jaroslav Špaček, Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
Evidenční číslo ministerstva kultury: MK ČR E 20489. 
Nákladem 200 výtisků vydala obec Čehovice v září 2021.
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.
Čehovice 93, 798 21 Bedihošť, IČO 288101. 

obrázková osmisměrka    
Moje přítelkyně mě opustila, může za to moje neustálá nejistota. Aha, moment, ne, je zpátky, jen… tajenka má 12 písmen!

Zdroj: http://www.onlinekrizovky.cz/files_tiny/archiv-soutezni/180111.html

R B A Y Y N A H R A V

E C A N I D R O V I L

F L Ř B A B R Á N A Č

L A A L A N R E D N Á

E R K A P K A A S I K

K S É Č Č A Z S R Y O

T E L K I O O A K I P

O L R R S S B Ř J U E

R F B Í O Í A P E Í C

B A L Ó N I M N R CH C

G V K L O K A K B T Y

ZáVĚReM PáR ZaJÍMaVoStÍ Ze SVĚta ZVÍŘat
• kdákání kačen nevydá ozvěnu a nikdo neví proč
• kočka má 32 svalů v každém uchu
• žralok ucítí kapku krve až na vzdálenost 1 km
• žirafa si uši čistí vlastním jazykem
• srdce plejtváka obrovského je velké asi jako menší automobil
• pásovec umí chodit pod vodou
• netopýr, který vyletí z jeskyně, vždy zatočí vlevo
• kočky za celý život při čištění kožichu vyloučí tolik slin, jako při močení; celkově stráví až 30% svého života péčí o své tělo
• hadi jsou striktní masožravci, nikdy! nesežerou žádnou rostlinu

Zdroj: https://www.inadhled.cz/zajimavosti/zajimavosti-ze-sveta-zvirat-kolem-nas-/


