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Čehovské listy

Vážení spoluobčané,
všichni jsme strávili v podivném a omezeném 
režimu už rok, kdy byl vyhlášený první nou-
zový stav. Blíží se druhé Velikonoce, které ne-
budeme slavit obvyklým způsobem – koledou 
zakončenou v hospodě, připomeňme si je ale-

spoň výzdobou našich domovů. Snad se s při-
cházejícím jarem budeme moci alespoň těšit 
z pěkného počasí a rozptýlit se procházkou či 
třeba prací na zahradě. 

Přeji vám všem pevné zdraví
Markéta Skalková 

Rozhovor se…  
starostou Milanem smékalem
Pane starosto,
připravuje se výběrové řízení na výstavbu 
komunikace směrem od mlýna ke Kardi-
nálovu. Kolik firem se přihlásilo, jaké jsou 
podmínky soutěže a jaká bude finanční 
účast naší obce na tomto projektu?
V polovině dubna by se již mělo začínat s bu-
dováním komunikace, a to směrem od mlý-
na (firma GP Plastics s.r.o.) ke Kardinálovu 
a v tzv. Mézlově uličce. Koncem roku jsme 
požádali Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
o dotaci na vybudování těchto komunikací.
V případě, že nám bude dotace přidělena, by-
chom z dotace pokryli asi 70 % nákladů, zby-
tek by doplácela obec ze svých prostředků. 
Jednalo se o zakázku malého rozsahu, proto 
muselo být vyhlášeno výběrové řízení. Výbě-
rové řízení provedla Regionální agentura pro 
rozvoj Střední Moravy. Do soutěže se přihlá-
silo pět firem.
1. LAZAM uničovská stavební s.r.o.
2. OPLUŠTIL – stavby s.r.o.
3. SWIETELSKY stavební s.r.o.
4. Metrostav Infrastructure a.s.
5. EURONOVIA CS, a.s.
Hodnotící kritérium pro výběr zhotovitele 
byla nejnižší nabídková cena. Otvírání obálek 
proběhlo 1. února 2021.
Nejnižší nabídku podala firma Swietelsky sta-
vební, s.r.o. – 5 695 174,36 Kč.
Zastupitelstvo obce na svém únorovém zase-
dání tuto firmu na uvedenou akci schválilo.
Pokud obci dotace nebude přidělena, navrhnu 
zastupitelům schválit žádost o úvěr ve výši 

1 000 000,- Kč nebo případně podám návrh 
rozložit budování komunikace na 2 etapy. 
Druhá etapa by se dobudovala poté, až by obec 
našetřila uvedený milion. Zatím ještě můžeme 
doufat.

Letošní zima přinesla konečně více sněho-
vých srážek než v předchozích letech, poča-
sí se často střídalo. Sněhové přeháňky a led 
občas přinesly potíže s úklidem chodníků 
před domy. Jaké znění má místní úprava 
o úklidu těchto komunikací? Jak lze lépe 
reagovat na rozmary počasí?
Obec má povinnost udržovat komunikace 
sjízdné. První větší dávka sněhu napadala 
v noci a hned ráno se pracovníci snažili sníh 
z komunikací postupně odklízet. Na chodníky 
i komunikaci byla použita posypová sůl, která 
sníh částečně rozpustila, ale hned následující 
noc byl velký mráz a zbylý sníh na chodnících 
zamrzl a vytvořila se ledová krusta, kterou se 
již nedařilo solí rozpustit. Na nejvíce frekven-
tovaných místech jsme použili písek, aby se 
nebezpečí úrazu minimalizovalo. Vzhledem 
k tomu, že silný mráz pokračoval, to moc ne-
pomáhalo.
Abych se otevřeně přiznal, nevím, jak správně 
postupovat, když sůl ani písek nesplní svoji 
funkci.

Jak obec zasáhla při úpravě zaneseného po-
toka Vřesůvky? Tam „zaúřadovali“ bobři 
a významně přispěli k proměně toku potoka 
i k zaplavení okolní louky, která je součás-

tí revitalizačního projektu. Jaké technické 
prostředky byly použity při čištění potoka?
Obec v tomto případě nemůže nijak zasahovat 
na odstranění překážky, kterou vytvoří bobři. 
Tok je ve správě Povodí Morava. Proto jsem 
se obrátil na vedení firmy, vysvětlil situaci, 
která na toku vznikla, a požádal je o zásah, 
protože již docházelo k zatopení revitalizační-
ho projektu a hrozilo jeho zničení. Potěšilo mě 
vstřícné jednání pracovníků Povodí Morava, 
kdy hned na druhý den byla překážka vznik-
lá pilnou bobří prací odstraněna. Na vyčištění 
toku byl použit samochodný bagr, který obslu-
hoval zkušený pracovník, za dvě hodiny měl 
hotovo. Mám ale silnou obavu, že bobři si po-
staví hráz novou. Bohužel odstraňování těchto 
hrází je povoleno jen od 1. 3. do 30. 4., a tak 
stále hrozí, že může dojít k větším škodám, 
než tomu bylo v tomto případě.

Na jednání obecního zastupitelstva jste 
představil také záměr upravit pravou stra-
nu objektu lokality původní obce Čehovice.  
Mohl byste jej přiblížit?
K této otázce bych se vyjádřil asi takto: Na 
zasedání zastupitelstva obce jsem prezentoval, 
že pozemek par. č. 1392 se rozdělil na pozem-

Úvodník
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ky par. č. 1392/1 – který nadále zůstává jako 
orná půda a na pozemek par. č. 1392/2 – který 
je nyní označen jako trvalý travnatý porost, zá-
roveň je rozdělen tak, aby se dala upravit pravá 
i levá strana od kapličky, a hlavně prostor za 
kapličkou. Zde se pravděpodobně dříve nachá-
zel hřbitov. To je také hlavní důvod rozdělení 
pozemku, aby bylo zachováno toto pietní mís-
to. Nyní mám také vypracovanou žádost na 
Ministerstvo životního prostředí ČR na projekt 
rozvoje zeleně v této lokalitě. V případě, že 
dotaci dostaneme, pokryje 100 % náklady to-
hoto projektu, které jsou ve výši 153 625,- Kč.

V této souvislosti mě napadlo, že by stálo za 
úvahu oslovit krajské a okresní muzeum, 
památkový úřad a ve spolupráci s historiky  
 

a archeology uspořádat v Prostějově menší 
expozici nálezů z lokality starých Čehovic. 
Těch nálezů je totiž mnoho a určitě mají 
v naší oblasti historický význam. Jaké kro-
ky by se v tomto směru musely učinit? 
Samozřejmě tento nápad plně podporuji a byl 
bych velmi rád, kdyby se něco takového uskuteč-
nilo. Budu rád, pokud se realizací tohoto nápa-
du zhostí třeba někdo ze zastupitelů. Žádost na 
okresní a krajské muzeum připravím, aby se moh-
lo začít oficiálně jednat. Do tohoto projektu ale 
kvůli zaneprázdněnosti při dalších plánovaných 
akcích jako budování komunikace, rekonstrukce 
sběrného dvora a rozvoje zeleně okolo kaple sv. 
Prokopa se budu moci zapojit jen sporadicky.

Děkuji za rozhovor. Miloš Mlčoch
 

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

Projekt výsadby v katastrál-
ním území obce Čehovice

Obec využila možnosti podat žádost na Minis-
terstvo životního prostředí o poskytnutí finanč-
ních prostředků v rámci výzvy Programu péče o 
krajinu v roce 2021 – Podprogram pro zlepšení 
dochovaného přírodního a krajinného prostře-
dí. Jedná se o zvelebení pozemku par. č. 1584, 
1392/2 v lokalitě okolo kaple sv. Prokopa.
Hlavní myšlenkou této snahy je vytvořit 
funkční přírodní prvky, které napomáhají udr-
žovat vodu v krajině, mají schopnost lámání 
větru a tím snižovat větrné eroze. Dalším po-
zitivem je vytvoření přirozeného úkrytu pro 
různé druhy zvěře či hnízdiště ptáků. Výsadba 
také rozšíří možnosti volnočasových aktivit 

občanů obce, a to zejména rozšířením a zve-
lebením plochy v okolí kapličky sv. Prokopa, 
která je označována jako původní osada Čeho-
vic, a má tak pro občany naší obce velký vý-
znam. V neposlední řadě dojde ke zlepšení es-
tetiky katastru obce, na což bude v budoucnu 
navazovat další rozšíření zeleně. Celkově bude 
na uvedených parcelách vysazeno 73 ks vyso-
kokmenných dřevin a 325 ks křovin. Výsadba 
by měla probíhat v podzimních měsících le-
tošního roku a ukončena nejpozději 10. lis-
topadu 2021. Celkové náklady 153 625,- Kč 
budou hrazeny z dotace.

Za obecní úřad Petra Růžičková

Jarní úklid  
Při procházce na rybník provedli dobrovolný 
úklid děti Jarda Raus, David Čergel a Vítek 
Přikryl, za což jim patří velký dík. Je to k za-
myšlení, jak se člověk chová k přírodě.

Pavel Raus
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Z činnosti místních organizací
Sbor dobrovolných hasičů 

Vážení čtenáři,
čtvrtletí uteklo jako voda a do rukou se vám 
opět dostává nové číslo Čehovských listů. 
Ze všech stran na nás stále doléhají vládní 
opatření a nespočet zákazů. I přes tato ome-
zení jsme se pro vás snažili v mrazivých 
dnech i nocích připravit ledovou plochu pro 
bruslení a jiné zimní sporty. Jsem rád, že se 
nám to podařilo, i když pouze na jeden tý-
den v měsíci lednu a na jeden týden v měsíci 
únoru. Potěšilo mě, že se do přípravy zapo-
jili i tatínkové „nehasiči“. Rád bych touto 
cestou poděkoval všem, kteří se na přípravě 
podíleli, jmenovitě Pavlu Rausovi, Vlasťovi 
Mráčkovi, Radimovi Korhoňovi, Aleši Vác-
lavkovi, Karlu Svozilovi a Tomáši Polákovi, 
že svůj volný čas obětovali pro dobrou věc. 
Díky tomu se děti mohly, i když na malou 
chvíli, odreagovat od on-line výuky a jít si 
zasportovat na čerstvý vzduch. Jediné, co 
mě zamrzelo, že některé děti si připraveného 
ledu nevážily a nejspíše z nudy jej poničily. 
Doufám, že už toto vandalství se příští rok 
opakovat nebude. Hlavním cílem tvorby le-
dového kluziště na hřišti je, aby si mohly děti 
BEZPEČNĚ zasportovat a užít si radovánek, 
které k zimním měsícům patří a nelákalo je 
chodit bruslit na Čehovský rybník, kde může 
hrozit prolomení ledu.
V sobotu 6. 3. byl zásahové jednotce obce 
vyhlášen poplach k požáru komínu rodinné-
ho domu. Došlo k zahoření sazí ve spalinové 
cestě a následně k zakouření prostor domu. 
Rád bych touto cestou upozornil na povinnost 
nechat si vyčistit, zkontrolovat a udělat revizi 
spalinových cest (komínů) způsobilou oso-
bou, aby nedocházelo k těmto mimořádným 
událostem.

Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče pa-
liv do 50 kW při celoročním provozu je 3x 
ročně u spotřebiče na tuhá paliva, 2x ročně 
na kapalná paliva a 1x ročně na plynná pali-
va. Nové znění zákona o požární ochraně je 
benevolentní v tom, že umožňuje občanům, 
pokud jsou toho schopni, si čištění provést 
i sami. Jednou do roka ale musí být prove-
dena kontrola spalinové cesty oprávněným 
kominíkem.

Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý mate-
riál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte 
na linku 150 nebo 112. Požár v komíně ni-
kdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho po-
praskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů 

je možné krotit 
plameny vhazo-
váním písku vy-
metacími dvířky 
nebo ze střechy 
do komína.
S jarními měsíci 
přichází období 
nejen sluníčka, 
ale i dešťových 
přeháněk, které 
může doprovázet 
i silný vítr. Přiklá-
dám opět doporu-
čení od Hasičské-
ho záchranného 
sboru, jak ochrá-
nit sebe i svůj ma-
jetek během silné-
ho větru.
Závěrem mi do-
volte popřát všem 
občanům poho-
dové velikonoční 
svátky plné slu-
níčka, a hlavně 
pevné zdraví.

Za SDH Rostislav 
Svoboda ml.
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Zprávičky z mateřské školičky...
Téměř ke konci letošní zimy se děti v Čeho-
vicích dočkaly alespoň malé sněhové nadílky. 
Poslední roky se nám opravdová zima totiž 
obloukem vyhnula. Letos tedy přišla, dokon-
ce pár dnů i pořádně mrzlo. Sněhuláka jsme 
si sice nestihli postavit, protože v době, kdy 
bylo vhodného sněhu opravdu nejvíc, postihla 
i naši mateřskou školu první desetidenní ka-
ranténa v souvislosti s nemocí covid 19.
Se sněhem a ledem jsme si však přece jen vy-
hráli. Děti si nahromadily kopec sněhu, kte-
rým se jim podařilo vydlabat tunel, jímž se 
dalo prolézat. Sníh si převážely, házely, tvo-
řily z něj. Užily si klouzačku na naší školní 
zahradě a také na hřišti. Ale i kdyby nenapad-
lo, vystačili jsme si s dětmi s našimi nápady 
na zimní sporty i ve třídě. Bruslili jsme a ly-
žovali na koberci o sto šest. Povídali jsme si 
o počasí a o oblékání v zimě. Děti si zhotovily 
sáňky z nanukových dřívek nebo vykreslovaly 
brusle, pak na nich provlékaly a zavazovaly 
tkaničky. Když přišly mrazy, zkoušeli jsme 
experimentovat s vodou – tvořili jsme ledové 
obrázky, barevné bábovky.
Oslavili jsme s dětmi i příchod nového roku, 
Tři krále, navštívili jsme místní kostel sv. Pro-
kopa, kde nám paní Šupinová umožnila, aby si 
děti prohlédly betlém, malby a výzdobu pro-
stor kostela. Děti s radostí házely drobné min-
ce „černouškovi“, který jim děkoval. Zazpívali 
jsme si vánoční píseň, když jsme si zopakovali 
celý příběh Marie, Josefa a narození Ježíška.
Chvíli jsme se věnovali také zvířátkům a ptáč-
kům v zimě, pověděli si o nutnosti pomoci jim 
s přikrmováním na krmítku v zimním období. 
Děti tvořily krmítko, dolepovaly do něj zrníč-
ka a doplnily je vymalovanými postavičkami 
ptáčků.
Na zimní témata jsme navázali poznáváním 
lidského těla. Nejprve si děti ujasnily stav-
bu těla, názvy (pojmenování) jeho částí, pak 
prozkoumaly tělo i zevnitř. Poznávaly kosti, 
jak pracují vnitřní orgány, nezapomněly ani 
na smysly. Vyzkoušely si svůj zrak – okusily, 
jaké je to „nevidět“. Seznámily se s Braillo-
vým písmem pro nevidomé – pouze hmatem 
zjišťovaly, co je na obrázku. Procvičily své 
chuťové pohárky i čichové buňky ochutnávkou 
potravin a vyzkoušely sluch poznáváním nej-
různějších zvuků. Sestavovaly kostru z vato-
vých tyčinek, dolepovaly lidský mozek z těs-
tovin, obtiskovaly plíce.
Ještě jsme děti seznámily s pojmem a tradi-
cí svátku Masopust, který se již v naší obci 
příliš nedodržuje. Děti i Masopust spojují již 
jen s konáním karnevalu. Ten jsme si ve škol-
ce tedy užili. Nejprve si děti vyzdobily hernu 
na karnevalové řádění, připravily masopustní 
„hostinu“ z jitrnic, koláčů a koblížků. Naučily 
se nová říkadla, písničky a tanečky, které pak 

na karnevalu využily. S přichystáním kostýmů 
nám pomohli rodiče. Děti se po promenádě tří-
dou při písničce Já jsem muzikant a přicházím 
k Vám… všem představily, co jejich převlek 
znamená. Pak následovaly soutěže a hry.
Zápis do základní školy proběhne v měsíci 
dubnu, vzhledem k situaci v ČR bude opět ve 
změněné podobě, bez přítomnosti dětí. Rodi-
če předškoláků najdou důležité informace na 
webu ZŠ a MŠ Bedihošť. Zápis do ZŠ se týká 
našich 7 předškoláků.
Plánovaný termín zápisu do naší mateřské 
školy je čtvrtek 13. 5. 2021. Pravděpodobně 
se uskuteční také v pozměněné podobě. Bliž-
ší informace budou včas zveřejněny na webu 
MŠ, místním rozhlasem a plakátky v obci. 

Kritéria přijetí budou zveřejněna na webu MŠ.
Zima se s námi pomalu loučí. Příchod měsí-
ce března znamená začátek metereologického 
jara. Těšíme se na teplé jarní paprsky, svěží 
barvy kytiček a po letošní šedé, mlhavé zimě, 
kdy jsme byli kvůli šíření nemoci covid-19 ví-
ceméně stále uzavřeni v domovech, omezeni 
v pohybu, ochuzeni o setkávání s nejbližšími, 
kamarády.  Všichni chceme už ven, do přírody, 
načerpat energii, pozitivní myšlení.
Přejeme Vám krásné jarní dny plné sluníčka, 
rodinné pohody a pevné zdraví. Užijte si ale-
spoň v úzkém rodinném kruhu podle svých 
představ veselé Velikonoce.

Za MŠ Čehovice, 
učitelka Božena Spáčilová         

Mateřská škola
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Knižní tipy 
Tentokrát tuhle „rubriku“ pojmu jinak. Neza-
měřím se na jednu knihu, ale přiblížím vám 
tři tituly, které pro vás mohou být inspirativní.
Oprávněný úspěch i zájem čtenářů si v loň-
ském roce získala kniha novinářky Karin 
Lednické Šikmý kostel, která přibližuje osu-
dy několika generací hornických rodin v okolí 
dnešní Karviné. Kniha je pozoruhodná nejen 
svým časovým záběrem, ale také svou autenti-
citou, skvělým vykreslením charakterů postav 
a je zřejmé, že autorka strávila na její přípravě 
tisíce hodin. Podařilo se jí zaznamenat rozho-
vory s desítkami pamětníků časů, kdy tvrdá 
dřina pod zemí byla denním chlebem a obě-
ti na životech při černé práci byly brány jako 
běžná daň za obživu. Barvitost tohoto románu 
jako by si říkala o filmové či seriálové zpraco-
vání. V roce 2021 autorka vydala už druhou 
část plánové trilogie.

Dalším pozoruhodným titulem je publikace 
Josefa Formánka Kniha o tichu. Bývalý za-
kladatel a dlouholetý šéfredaktor časopisu pro 
cestovatele a příznivce dobrodružství Koktejl 

se po úspěšných románech Prsatý muž a zloděj 
příběhů nebo Mluviti pravdu postupně propa-
dl až na dno kvůli nekontrolované konzumaci 
alkoholu. To jej přivedlo do protialkoholní lé-
čebny, kde čerpal nové síly a našel látku pro 
román Úsměvy smutných mužů, který byl také 
zfilmován. Jeho poslední kniha je intimní ve 
smyslu hledání sebe sama, hledání a nalézání 
Boha, hledání cesty z bludného kruhu.
Třetí titul, který zde přiblížím, pochází z pera 
francouzského spisovatele jménem Jean Marie 
Blas de Robles a nese název Půlnoční hora.

Nenápadný stárnoucí školník Bastien pracuje 
jako školník v jezuitském lyceu, kde přesluhu-
je díky ochraně ředitele ústavu. Přichází nové 
vedení a Bastien musí odejít. Rozhodne se, že 
odejde na zimu do hor a tam tiše ukončí svůj 
život. Žije sám ve svém bytě jako lámaistický 
mnich, obklopen prázdnými bílými stěnami. 
Na chodbě jejich domu potkává Rózu s ma-
lým Pavlem. Dají se do řeči a Róze je starý 
pán čímsi sympatický. Bastien doma pracuje 
na písečné mandale a rozhodne se uspořádat 

setkání pro rodiče a děti z jejich domu. Nikdo 
ale na pozvánku neodpoví, a tak Bastien při-
nese obálku s penězi Róze, aby si Pavlík vybral 
nějakou hračku. Róza pozvání přijme. To, že 
šlo o jeho první návštěvu po 30 letech, si ne-
chává pro sebe a ukazuje fascinovanému dítěti 
mandalu. Róza pak vypráví příběh o své mat-
ce, mučené za války gestapem, ale část pravdy 
zamlčuje.
Nabídne mu cestu do Tibetu a Bastien přijímá. 
Ve Lhase všichni potkávají Toma, francouz-
ského učitele, který si sem už podruhé zajel 
z Číny. Píše se rok 1986, všude jsou Číňané, 
ničí tibetské kláštery a kolonizují zemi kvůli 
nalezištím vzácných drahých kovů. Bastiena, 
který ovládá východní jazyky, přijímají místní 
jako svého.
Jak tento příběh dopadne? Jaký osud přinese 
cesta do vzdálené země hrdinům tohoto příbě-
hu? Tady navíc nepůjde jenom o samotný pří-
běh, ale také o něco mnohem hlubšího…

Příjemné čtenářské zážitky přeje  
Miloš Mlčoch

Kulinářské okénko
Recepty pro inspiraci 

Vaječné placky  
s čerstvým špenátem a mozzarellou
Ingredience:
– 4 celá vejce
– 5-8 lžic hladké mouky (nebo dle potřeby)
– 250 ml mléka
– 250 g čerstvého baby špenátu
– 2×250 g mozzarelly
– 1 lžíce jedlé sody
– sůl
– mletý černý pepř
– sušený česnek

Postup:
Vejce rozšleháme v míse, přidáme mléko, mouku, jedlou sodu, sušený česnek, 
sůl, pepř a vše rozšleháme metličkou. Necháme chvíli odpočinout. Čerstvý špenát 
dáme do mísy a pořádně propereme pod studenou vodou. Poté ze špenátu lehce 
rukama vyždímáme přebytečnou vodu, dáme na prkénko a nožem pokrájíme. 
Přidáme k těstíčku spolu s na kostičky nakrájenou mozzarellou. Do pánve s 
rozehřátým olejem pomocí naběračky nalijeme těstíčko a smažíme z obou stran 
dozlatova. Podáváme s čerstvou zeleninou.

Čas letí a za dveřmi máme zase Jaro a budeme se chystat na krásné svátky. 
Tato doba není pro spoustu z nás lehká, tak mi dovolte jen popřát pevné zdraví, mnoho sil a krásné Jaro.
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Lehký hlávkový salát
Ingredience:
– hlávkový salát
– mrkev
– hrst malých rajčátek
 
Zálivka:
– 300 g bílého jogurtu 
– šťáva z 1/2 citronu 
– 1 velká lžíce třtinového cukru
– špetka soli 

Postup:
Salát rozdělíme na jednotlivé listy a důkladně omyjeme. Rajčátka a mrkev omy-
jeme, očistíme a nakrájíme na tenká kolečka. Vše smícháme a podáváme.

Pečené cibulové brambory
Ingredience:
– 6 velkých bramborů

– 2 cibule
– 5-6 plátků anglické slaniny

– plátek másla
– trochu oleje
– 1/2 lžičky uzené papriky

– 1/2 lžičky sušeného česneku

– snítka rozmarýnu

– sůl
– pepř

Postup:
Brambory a cibuli oloupeme. Slaninu nakrájíme nadrobno, cibuli na proužky. Brambory na-

krájíme na tenká cca 3-4 mm kolečka. Část cibule odložíme. Slaninu vyškvaříme – je-li třeba, 

kápneme trochu oleje. Poté přidáme cibuli, a když začne vonět a změkne, odstavíme. Připra-

víme pekáček a cibuli se slaninou dáme na dno. Plátky brambor osolíme a opepříme. Začneme 

skládat na cibuli do pekáčku a občas proložíme odloženou cibulí. Máslo rozpustíme a do vlažné-

ho přimícháme koření. Mašlovačkou potřeme brambory ochuceným máslem. Potíráme i během 

pečení. Pekáček přikryjeme alobalem a pečeme cca 20 minut. Pak odkryjeme a dopečeme do 

zlaté barvy. Hotové promícháme se spodní cibulí.

Jehněčí hřebínek v bylinkovém kabátku
Ingredience:
– 2 jehněčí kotletky v celku (à 650 g)
– sůl, pepř

– 1–2 lžíce rostlinného oleje 
– 2 lžíce dijonské hořčice 
– hrst nahrubo nasekané pažitky 
– hrst nahrubo nasekané hladkolisté petrželky 
– 2 lžíce nahrubo nasekané máty
– 4 stroužky česneku

Postup:
Troubu předehřejte na 180 °C, horkovzdušnou na  
160 °C. Jehněčí kotletky osolte a opepřete. Do kastrolu 
vlijte olej a opečte na něm maso ze všech stran dohněda 
včetně konců – trvá to asi 2 minuty.
 Přesuňte kastrol do trouby (hřebínky by měly být 
otočené masitou částí nahoru) a pečte 13–15 minut pro 
střední propečení. Potom maso přemístěte na prkénko 
a nechte ho 7–8 minut odpočinout. Odpočinuté maso 
potřete hořčicí.
Nasekané bylinky promíchejte na talíři a maso v nich obalte. Bylinkovou směs zleh-
ka přitlačte k masu dlaněmi. Krájejte plátky mezi žebry a podávejte pokapané šťávou.

Polévka z ředkviček
Ingredience:
– 2 svazky ředkviček
– 4-5 brambor
– 1 lžička kmínu
– 1 lžička papriky
– 2 lžíce mouky
– lžíce másla
 

 
– zeleninový vývar
– 3 jarní cibulky
– libeček
– petrželka
– sůl

Postup:
Ředkvičky očistíme a nakrájíme na plátky. V hrnci rozpustíme máslo, přidáme ředk-
vičky, bílou část cibulek, posypeme kmínem, paprikou, osolíme, přidáme mouku, 
necháme velmi krátce zasmahnout, přidáme na malé kostky brambory, zalijeme 
vývarem a přivedeme k varu a vaříme doměkka. Krátce před koncem varu přidáme 
libeček a cibulkovou nať. Hotovou polévku posypeme petrželkou.
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Jehněčí hřebínek v bylinkovém kabátku

Ořechová bábovka s kandovaným ovocem  
a kousky čokolády
Ingredience:
– 160 g polohrubé mouky
– 120 g mletých vlašských ořechů
– 200 g moučkového cukru
– 50 g kandovaného ovoce
– 50 g hořké čokolády
– 120 ml mléka
– 150 ml oleje
– 1 kypřící prášek do pečiva
– 5 vajec
– tuk a hrubá mouka na formu
– moučkový cukr na posypání

Postup:
Vejce s cukrem vyšleháme do pěny, pak do ní přidáme mléko a olej, nakonec mleté oře-
chy a směs mouky a kypřícího prášku. Do hotového těsta zamícháme kandované ovoce 
a nasekanou hořkou čokoládu a pak těsto urovnáme do bábovkové formy vymazané tu-
kem a vysypané hrubou moukou. Pečeme pod alobalem při teplotě 180 °C asi 35 minut, 
pak alobal sundáme a dopečeme.  Při pečení zkusíme špejlí, upečenou bábovku necháme 
ve formě částečně vychladnout. Pak ji opatrně vyklopíme. Před podáváním posypeme 
moučkovým cukrem.

Sváteční káva 
Ingredience:
– 1 lžička instantní kávy
– horká voda
– šlehačka
– irský koňak
– oříšky 
– čokoláda

Postup:
Kávu zalejeme v hrnečku, přidáme koňak podle své chuti, ozdobíme šlehačkou a na tu 
nastrouháme čokoládu a posypeme nasekaným oříškem.

          Ivana Kratochvílová



ČEHOVSKÉ LISTY8



ČTVRTLETNÍK OBCE 9

Jubilanti 

Alois Liška  
10. března 2021  

82 let

24. ledna 2021 – Kryštof Hlavatý
 21. února 2021 – Štěpánka Svobodová
 23. února 2021 – Laura Obručníková

 28. února 2021 – Thea Palacká 
  6. března 2021 – Daniel Skalka

Opustili nás Letošní narození občánci:

Společenská kronika

Za sbor pro občanské záležitosti – Lenka Říhová

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Květen: 70 let – Květoslav CásekÚnor: 92 let – Olga Dostálová 

Duben: 90 let – Zdeněk Kunc
 80 let – Jiří Mrázek
 70 let – Ludmila Šupinová

Červen: 70 let – Jaroslav Vláčil

Kdo z občanů má zájem připojit pod petici svůj podpis, může tak učinit v úředních hodinách na obecním úřadě.
Petice je podpořena poslancem Ing. M. Jurečkou, předkladatelem pozměňovacího návrhu  
a senátorkou MUDr. J. Chalánkovou a senátorem MUDr. Kantorem z Olomouckého kraje.
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Sudoku  
5 4 2 1 6 9 3

3 1 7 9 5 8

8 9 7 1 6 5

7 5 9 3 4 6

6 8 7 3

1 6 4 5 7 2 9

6 5 1 7 4 3 2

7 5 6 9

2 8 3 6 5

5 1 4 6 7 2 9

8 9 3 4

7 3 5 4 9 6 1

3 2 9 8 7

9 1 8 3

4 7 8 6 5 9 1

1 4 3 2 9 5

4 2 8 1 3

3 7 9 1 2 4 8

9/100

10/100

5 4 2 1 6 9 3

3 1 7 9 5 8

8 9 7 1 6 5

7 5 9 3 4 6

6 8 7 3

1 6 4 5 7 2 9

6 5 1 7 4 3 2

7 5 6 9

2 8 3 6 5

5 1 4 6 7 2 9

8 9 3 4

7 3 5 4 9 6 1

3 2 9 8 7

9 1 8 3

4 7 8 6 5 9 1

1 4 3 2 9 5

4 2 8 1 3

3 7 9 1 2 4 8

9/100

10/100
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Křížovka

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

1. cena – KNIHA dle výběru do 300,- Kč – Ivana Hýždalová
2. cena – SALáM Vysočina – Milan Zapletal
3. cena – KáVA dle vlastního výběru – Naďa Znojilová

R. Thákur: Podle vzhledu můžete posuzovat květinu nebo motýla, nikoli však... dokončení v tajence. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Obrázková osmisměrka    

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 březnu 2021.
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.
Čehovice 93, 798 21 Bedihošť, IČO 288101. 

U soudu: „Obžalovaný, odsuzuji vás na tři roky vězení. Chcete něco dodat?”
„Tajenka má 9 písmen,… pane soudce!”

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