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Čehovské listy

Vážení spoluobčané, 
před námi jsou krásné měsíce plné sluníčka, 
které jsou spojené s odpočinkem. 
V uplynulém čtvrtletí i přes poměrně chladný 
květen počasí venkovním akcím přálo. V dub-
nu na hřišti proběhlo pálení čarodějnic. Při 
úniku před upálením byla alespoň možnost na-
trénovat si běh na Čehovskou desetitisícovku. 
Pěkné počasí vyšlo taky na rybářské závody, 
okrskovou hasičskou soutěž i na dětský den 
s divadlem. Na hřišti se v červnu také konaly 
v pořadí již šestnácté dětské sportovní “olym-
pijské” hry. I přesto, že teplota přesahovala 
třicítku a slunce pálilo, všichni účastníci se 
snažili podat co nejlepší výkon a nenechali se 
horkem odradit. 
A protože se blíží období prázdnin, tak dou-
fejme, že nám pěkné počasí bude přát i nadále, 
přehnaná vedra i   bouře ničící úrodu se nám 
vyhnou. Ideálně bych si volila teploty kolem 
“dvacetšestky”, s občasným zahradním večer-
ním deštíkem.
Počasí ovšem zatím ovlivnit neumíme, a tak si 
budeme muset vystačit s tím, co na nás příroda 
nachystá. 

Všem přeji pohodové léto strávené dle před-
stav.  

      Markéta Skalková 

Rozhovor se… starostou Milanem smékalem
1. PANE STAROSTO, JAK HODNOTÍTE 
HOSPODAŘENÍ KULTURÁKU, KTERÝ JE 
V MAJETKU OBCE A VE SPRÁVĚ OBCE? 
Můžu říct, že hospodaření Kulturáku, a není to 
jen můj pocit, ale ukazují to i čísla z účetnic-
tví, je velmi dobré. Hned v začátcích se nám 
podařilo zajistit příjemnou obsluhu a lidé se na 
Kulturák rádi vracejí. Pravidelně nyní každý 
pátek připravujeme něco grilovaného a to nám 
také značně zvyšuje návštěvnost. Doufám, že 
nás počáteční nadšení brzo nezačne opouštět, 
ale vydrží nám co nejdéle. 
     
2. JAK PROBÍHÁ REKONSTRUKCE 
PODLAHY V SÁLE KULTURÁKU, KTE-
RÁ FIRMA SE AKCE UJALA, A DOKDY 
MÁ BÝT HOTOVO? V sále byla opravdu již 

hodně stará a dost poničená parketová podla-
ha, která se stávala také nebezpečnou pro pro-
vozované sportovní a taneční aktivity. Proto 
jsem na zasedání zastupitelstva navrhl provést 
výměnu parket, s tím že obec nyní disponuje 
dostatkem finančních prostředků, aby mohla 
být tato výměna uskutečněna. Oslovil jsem 
tři firmy, z nichž dvě poslaly svou nabídku, 
a z těchto jsme vybrali tu levnější – jednalo se 
o firmu pana Rudolfa Chytila, jeho nabídka či-
nila 416 000,- Kč Pracovníci obce 13. 6. 2019 
rozebrali parkety, doufal jsem, že desky a trá-
my pod podlahou se budou dát ještě použít. 
Bohužel byly napadeny červotočem, a proto se 
bude muset udělat i nová konstrukce pro polo-
žení parket. Náklady se nám tedy o něco zvýší. 
Práce by měly být dokončeny do 30. 8. 2019.

3. MŮŽETE SE VYJÁDŘIT K SITUACI 
OHLEDNĚ VYKÁCENÝCH STROMŮ 
V OVOCNÉ ZAHRADĚ? Já osobně jsem se 
odpovědi od předsedkyně zahrádkářského sva-
zu nedočkal, k situaci a vzneseným dotazům se 
vyjádřila v minulém vydání Čehovských listů. 
Z mé strany na vysvětlenou ohledně obec-
ní zahrady. Cituji usnesení ze schůze Rady 
Místního národního výboru v Čehovicích ze 
7. března 1962: „Zahradu při budově MNV 
dává do bezplatného používání zdejší pobočky 
ČSOZS. Pobočka vybuduje na uvedené zahra-
dě vzorový sad.“ Není zde uvedeno ani par-
celní číslo, ani katastr, ani kdo bude provádět 
následující péči. Dle zápisu pobočka splnila, 
že zde vybudovala vzorový sad. Tento sad je 
majetkem obce a o všech úpravách by jako 

Úvodník
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u ostatního majetku obce mělo rozhodovat  
zastupitelstvo, nikoliv jen výbor zahrádkářů. 

4. KTERÉ POZEMKY NABÍZÍ OBEC 
V PRODEJI ZÁJEMCŮM A JAKÁ JE 
JEJICH CENA? Obec zveřejnila záměr k pro-
deji čtyř stavebních pozemků v tzv. hliníku. 
Na posledním červnovém zasedání zastupitelé 
odhlasovali, kterým zájemcům budou prodány. 
Novými majiteli budou: Mgr. Simona Kutalová, 
Jiří Mlčoch, Martin Chodil a Pavel Hloch. Cena 
byla stanovena ve výši 800,- Kč s DPH za 1 m2. 

5. JAK VYCHÁZÍ HOSPODAŘENÍ PRO-
DEJNY COOP JEDNOTY UHERSKÉHO 
OSTROHU V ČEHOVICÍCH A JAKÝ JE 
POSTOJ VEDENÍ OBCE K OTÁZCE ZA-
CHOVÁNÍ ČI NEZACHOVÁNÍ OBCHODU? 
Hospodaření prodejny bohužel není potěšu-
jící. Prodejna dle zaslaných výkazů vykazuje 
za I. čtvrtletí ztrátu. Vedení prodejny zaslalo 
na adresu obce žádost o vyrovnávací příspěvek 
na provoz. Zastupitelé se usnesli na tom, že 
provoz prodejny by měl být zachován, zvláště 
s ohledem na starší občany, kteří nemají tolik 
možností nakupovat a zásobovat se v super-

marketech. Proto tato ztráta hospodaření bude 
kompenzována „dotací“ z obecního rozpoč-
tu. 

6. MŮŽETE ZHODNOTIT TRADIČNÍ 
DĚTSKOU OLYMPIÁDU, KTEROU KA-
ŽDOROČNĚ POŘÁDÁJÍ OBCE SDRU-
ŽUJÍCÍ SE VE SVAZKU OBCÍ PROSTĚ-
JOV – VENKOV, JEJÍŽ ORGANIZACE 
PŘIPADLA LETOS NA ČEHOVICE? 
Letošní Dětská olympiáda se konala na hřišti 
v Čehovicích v sobotu 15. června od 14 hodin. 
Myslím, že se její organizace opravdu povedla; 
děti, které si zde zasoutěžily, byly velmi spoko-
jeny. Malou kaňkou v soutěžním zápolení bylo, 
že připravená hasičská překážková dráha nebyla 
nakonec do závěrečného hodnocení započítána, 
a to z důvodu časového skluzu. Soutěže měly 
být absolvovány a vyhodnoceny do 18 hodin. 
Touto cestou se hasičům omlouvám, že všich-
ni soutěžící nemohli vyzkoušet jejich opravdu 
důmyslně a perfektně připravenou překážkovou 
dráhu. Také děkuji všem zastupitelům a jejich 
manželkám a manželům za výpomoc při orga-
nizaci a přípravě celého odpoledne. Zvláštní 
poděkování patří manželům Markétě a Jaromí-

ru Skalkovým, kteří připravili nápaditou ori-
ginální „olympijskou“ výzdobu celého hřiště 
a zhotovili technické pomůcky na celou soutěž. 
Poděkování patří i panu Luďku Coufalovi za 
moderování akce, dále obsluze, které se ujali 
manželé Růžičkovi a moje manželka, panu Dla-
balovi za uvaření guláše pro děti, panu Jurovi za 
uzení cigára. Velké díky i paní Kratochvílové za 
přípravu rautu pro starosty a organizaci jedné 
z disciplín. Děkuji i za kulturní obohacení pro-
gramu paní Magdě Zatloukalové, která před-
vedla své vystoupení pole dance a hudebníkům 
Matěji Kratochvílovi a Michaelu Čmelovi. Zá-
věr tedy zní, že se všichni svých úkolů zhostili 
na jedničku. 
Rád bych vás touto cestou pozval na tradiční 
opékání vepřových kýt na hřiště, které pro-
běhne v rámci hodových oslav 5. července 
2019 od 14 hodin, a přeji všem příjemné 
prožití letošních hodů
  Děkuji za rozhovor, 

 Miloš Mlčoch

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

Vítání novorozených občánků 
V trochu netradičním čase – ve 14.00 hodin 
jsme se sešly v neděli 23. března 2019 v zase-
dací místnosti obecního domu, abychom při-
vítali naše nejmladší nově narozené spoluob-
čánky. K slavnostnímu aktu zápisu do Pamětní 
knihy obce byly pozvány tři rodičovské páry:
Jitka a Richard Konšelovi se synem Štěpánem
Markéta a Jaromír Skalkovi s dcerou Ilonou 

Lenka Molčíková a Jiří Tesař se synem Jonášem
Je to pěkný zvyk, přivítat na svět nově naroze-
ná miminka. Pro ně a jejich rodiče si dojemné 
vystoupení připravili děti z naší mateřské škol-
ky, které si jako vždy zasloužily za svůj výkon 
kromě potlesku přítomných i sladkou odmě-
nu. Pan starosta poté ve svém projevu připo-
menul důležitost rodiny a zodpovědnost při 

výchově dětí. Popřál rodičům a jejich dětem 
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti. Děti 
obdržely zlatý přívěšek i hračku, maminky ky-
tičku, a rodičové společně finanční příspěvek 
a pamětní knížku pro děťátko. Na památku této 
slavností chvíle si každý z rodičů vyfotil své 
nové malé potěšení v kolébce. 

Za obec Petra Růžičková
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Dětská olympiáda v Čehovicích
 I letos pokračoval Svazek obcí Prostějov-ven-
kov v tradici pořádání dětské olympiády – již 
po 16té se  utkala v 11 disciplínách soutěžní 
družstva mladších a starších žáků z 11 obcí 
Svazku. Svazek sdružuje obce Biskupice, 
Bedihošť, Čelčice, Čehovice, Hrubčice, Kle-
novice, Klopotovice, Kralice, Skalka, Výšo-
vice a Vrbátky. Letos připadla pořadatelská 
povinnost na Čehovice. V sobotu 15. června 
se tedy hřiště v Čehovicích po poledne začalo 
plnit, tak aby „olympijské klání“ mohlo být ve  
14 hodin zahájeno. S mírným zpožděním se 
tak i stalo – jak jinak než zapálením olympij-
ské pochodně. Zastupitelé během dopoledne 
připravili a vyzdobili hřiště a přichystali sta-
noviště na jednotlivé disciplíny. Výzdoba byla 

v duchu opravdové olympiády, u vchodu pří-
chozí vítaly olympijské kruhy, postavy ztvár-
ňující atletické disciplíny a výzdoba v olym-
pijských barvách. Připraveno bylo těchto  
11 disciplín: hod do dálky, překážková dráha, 
skok z místa, pingpongový slalom, hasičská 
překážková dráha, hod na koš, střela florbal-
kou, disciplína s medicinbalem kop na branku, 
a také vědomostní soutěž týkající se přírody, 
všeobecných znalostí a sestavování slov z pís-
men. Naši obec reprezentovali tito mladší žáci: 
Anička a David Čergelovi, Natálie Olšínková 
a Veronika Čergelová, a starší žáci Dominik 
Smékal, Ondřej Koutný, Kačka Kunertová 
a Jan Piskovský. Mladší družstvo obsadilo  
8. místo a starší se umístili na pěkném 4. mís-

tě. I když se všichni moc a moc snažili a jejich 
úsilí bylo vidět, vyhrát může vždy jen jeden. 
Zvítězilo a putovní pohár si odváželo v kate-
gorii mladších družstvo Kralic a starší kate-
gorii ovládlo družstvo Bedihoště. Po skončení 
zápolení byl program obohacen o vystoupení 
pole dance paní Magdy Zatloukalové a hudeb-
ní vystoupení Matěje Kratochvíla a Michaela 
Čmely. O pohoštění také nebyla nouze, byl 
připraven výborný guláš a z udírny vonělo 
uzené cigáro. Ohlasy všech zúčastněných byly 
velmi pozitivní. Nyní nás toto pořadatelství 
čeká až za dalších 11 let.  
 

Za obec Petra Růžičková 

POZVÁNKY - 
OPÉKÁNÍ VEPŘOVÝCH KÝT - 5.července 2019 od 14 hodin

HODOVÁ ZÁBAVA - 6. července 2019 od 20 hodin
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Z činnosti místních organizací
Sbor dobrovolných hasičů 

Vážení čtenáři, 
v krátkosti bych vás chtěl seznámit s činností 
sboru v jarních měsících letošního roku. Za-
měřili jsme se hlavně na pilování požárních 
útoků u družstva mladších i starších žáků. Sna-
žili jsme se, aby děti získaly správné návyky, 
a tím se zlepšovaly i jejich výsledné časy. Tím-
to se omlouváme všem občanům za kolísání 
tlaku ve vodovodním řadu, ke kterému může 
docházet každé úterý mezi 17:00 - 19:00. 
Abychom i zpestřili naši činnost, která se ne-
musí vždy týkat jen požárů, popřípadě tréno-
vání soutěžních družstev, byli jsme pozvaní 
na klání o nejlepší kotlíkový guláš, které ka-
ždoročně v březnu pořádá SDH Ivaň. Vytvo-
řili jsme dva soutěžní týmy - dospělých a dětí. 
Snažili jsme se překvapit porotu originální 
chutí našich soutěžních gulášů. Tým dospě-
lých obsadil s výtečným vepřovým gulášem  
2. místo. Děti se dělily o první příčku společ-
ně s družstvem dětí z Kralic na Hané. Všichni 
jsme se výborně pobavili a strávili příjemné 
dopoledne na čerstvém vzduchu. Rád bych 
pochválil naše malé hasiče, jak dobře se po-
prali se zadaným úkolem a vzorně nás repre-
zentovali.
I v letošním roce stál před námi opět nelehký 
úkol, a to uspořádat okrskovou soutěž v po-
žárním útoku, která byla plánovaná na neděli  
26. května od 9:00 hodin na místním hřišti. 
Museli jsme zajistit nejen hladký průběh sou-
těžení, ale i občerstvení a odměny s poháry pro 
soutěžní týmy. Rád bych touto cestou poděko-
val všem sponzorům za finanční i věcné dary. 
V první řadě p. starostovi Milanu Smékalovi 

a zastupitelstvu naší obce, také místním orga-
nizacím - zahrádkářům, myslivcům, rybářům 
a sokolům (oddílu běžců), a dále společnos-
tem Certiko s.r.o., PRO-DOMA Stavebniny, 
Instalace Vystavěl s.r.o., SV Servisní s.r.o., 
NASIHASICI.CZ, Stolařství Milan Dvořák 
a také místním občanům panu Luďku Coufalo-
vi a paní Alici Zapletalové. Soutěže se zúčast-
nily tentokrát týmy všech obcí, které patří do  
13. okrsku. Příjemně nás překvapilo, že po 
45 letech vytvořili soutěžní družstvo i muži 

z Otonovic. Ostatní týmy se je snažily fandě-
ním maximálně podpořit, což přispělo k pří-
jemné a fair play atmosféře. Naše soutěžní 
družstva se umístila v pořadí takto: muži na  
6. místě, ženy na 1. místě, mladší žáci (do 11 let) 
na 2. místě a starší žáci (do 15 let) na 4. místě. 
Čekají nás ještě další účasti na soutěžích, 
které budou pořádat hasiči v obcích Skalka  
(23. 6. od 13:00 hodin), Klenovice na Hané 
(29. 6. v dopoledních hodinách), Klopotovice 
(30. 6. od 9:00 hodin), Žešov (5. 7. od 13:00 
hodin) a další. Doufáme, že dosáhneme ještě 
lepších výsledků a časů s žáky než doposud. 
Rád bych tímto pozval nejen rodiče závod-
níků, ale i občany obce - přijďte se podívat 
a podpořit naše malé hasiče. V další části člán-
ku bych chtěl varovat občany před rozmary 
počasí, které v této letní době panují. Jedná 
se o velmi vysoké teploty a následné bouřky 
z horka s přívalovými srážkami, krupobitím 
a nárazy větru. Je nutné věnovat větší pozor-
nost zabezpečení, aby se předešlo nepláno-
vaným škodám na majetku, u budov i zvířat. 
Pokud již k takové události dojde, jsme připra-
veni pomoci při její likvidaci. 
V pátek 14. června jsme uspořádali pro míst-
ní mateřskou školku dopoledne s hasiči. Pro 
malé školáčky jsme na místním hřišti připra-
vili ukázky hasičského vybavení a výstroje, 
dále jsme si s dětmi zopakovali, kdy a jaká 
použít telefonní čísla tísňového volání. Také 
jsme pro děti vytvořili překážkovou dráhu 
dle TFA (z angl. Toughest Firefighter Alive 
v překladu Železný nebo také nejtvrdší hasič 
přežije). Úkolem dětí bylo s hasičskou výstrojí 
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zdolat několik úseků, jako například transport 
„raněného medvěda“ do bezpečí, překonat tu-
nel s překážkou, smotat a následně rozmotat 
hadici s proudnicí, přetočit pneumatiku 5x 
tam a zpět, a na závěr pomocí lana zachránit 
tonoucího z vody, kterého zastoupil kanystr 
naplněný vodou. Dětem se nachystaná dráha 
velmi líbila a byly rády, že si mohly práci ha-
sičů v praxi vyzkoušet. Dále děti likvidovaly 
pomocí vody fiktivní požár. Závěrem bylo pro 
děti připraveno malé občerstvení a dárečky 
formou omalovánek, doplňovaček a pracov-
ních listů s hasičskou tematikou. Největší 

radost dětem udělaly hasičské nafukovací 
balónky a pro budoucí školáky obdržela paní 
ředitelka úkolníčky a rozvrhy hodin. Dopole-
dne se vydařilo, počasí nám přálo, děti byly 
nadšené a to je pro nás to nejdůležitější. Jsme 
rádi, že jim touto formou můžeme přiblížit 
práci hasičů.
 Podobnou akci uspořádal v úterý 11. června 
i náš člen Tomáš Knaus pro svého syna Ma-
tyáše a jeho kamarády v MŠ Husovo náměs-
tí v Prostějově. O této akci si můžete přečíst 
článek v prostějovském deníku na webových 
stránkách:

https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/
video-nejdriv-poplachpak-se-deti-na-husaku-
-s-hasici-bajecne-bavily-20190611.html. 
Závěrem je pro mě příjemnou povinností po-
zvat všechny občany na tradiční hodovou zá-
bavu, která se bude tentokrát konat v sobotu 
6. července ve 20:00 hodin na místním hřišti. 
Hudba, občerstvení budou zajištěny. Přijďte 
se s kamarády a známými pobavit v hojném 
počtu.

 Těšíme se na vás. 
Za SDH Čehovice 

Rostislav Svoboda ml.

Sokol Čehovice 
Pálení čarodějnic

Jak už se stalo v Čehovicích zvykem, dne 30. 
dubna se před obecním úřadem slétli čaro-
dějnice a čarodějové z blízkého okolí, aby za 
strašidelných zvuků a písní uskutečnili přelet 
na místní hřiště. U připravené hranice proběh-
la promenáda těch nejošklivějších čarodějnic 
a čarodějů. Hlavním programem pro děti se 
tradičně staly zkoušky na čarodějnické učně. 
Soutěžící sbírali na své kartičky nálepky za 
každý splněný úkol – krmení havrana, hledání 
pavouků v mouce, čarodějnické sudoku a sla-
lom na koštěti. Po úspěšném splnění úkolů zís-

kali kromě sladkostí a drobných odměn také 
průkaz čarodějnického učně, na který si na-
kreslili své podobizny. S blížícím se večerem 
vzplál na hranici oheň, který spálil čarodějnici 
Bimbuli. Jen co se oheň trochu zkrotil, opé-
kaly se nad ním špekáčky. Pro dospělé byly 
připraveny dobroty z udírny a grilované mak-
rely. Už se těšíme na další 30. duben, až opět 
oprášíme košťata a vylétneme ven.

   

 Silvie Uličná

Čehovská desetitisícovka má za sebou 6. ročník
 V sobotu 25. 5. proběhl celkově už 6. ročník již 
tradičního běhu u nás v Čehovicích. Za účasti 
80 běžců nejen z blízkého okolí, ale tentokrát 
i za velké účasti místních běžců a za krásného 
počasí se závod ke spokojenosti všech povedl. 
Kvalitu potvrdil závodník ze Zlína, který nám, 
pořadatelům vyslovil na mikrofon velkou po-
chvalu, uznání a poděkování za dobře odvede-
nou práci. Tradičně se běžel dětský závod, Běh 
pana starosty, závod na 4 km a hlavní běh na 
10 km. Z místních se na hlavní trati umísti-
la Petra Růžičková a na čtyřkilometrové Jana 
Kunertová. Lubomír Růžička od pana starosty 
pak obdržel zvláštní cenu za bojovnost. Rádi 
bychom poděkovali za podporu a pomoc při 
organizaci běhu všem, kteří nám pomáha-
li, zejména obci Čehovice, místní organizaci 
Sokola a Jardovi Dlabalovi, který pravidelně 
zajišťuje úpravu tratí. 

Luděk Coufal

MŮJ PRVNÍ MARATON
 Letošní 14. ročník ČSOB Bratislava Maratho-
nu měl na startovní listině i zástupce z členů 
Tělocvičné Jednoty Sokola Čehovice. 
Plná velkých obav, ale taky odhodlání jsem 

se 7. dubna postavila na start a po startovním 
výstřelu v 10 hodin jsem vyběhla, pokusit se 
zdolat tu 42 kilometrů a 195 metrů dlouhou 
maratonskou trať. Atmosféra byla skvělá, po-

časí pro běžecký výkon přijatelné a tak teda 
běžím… 
Říká se, že maraton začíná na 30. kilometru 
kde prý závodníci často naráží to tzv. „mara-
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tonské zdi“. Na tu jsem naštěstí nenarazila, ale 
při zdolávání jistého úseku trati si povzbuzu-
jící část diváků musela při pohledu na závod-
nici se startovním číslem 1374 myslet: tak ta 
provedla asi něco hroznýho a má to tu dnes 
za trest.😊V té chvíli začal psychický boj, po-
řád a pořád a pořád jsem si opakovala – přece 
jsem ty stovky kilometrů nenaběhala a všech-
ny ty hodiny tréninku neabsolvovala, abych to 
vzdala!!! A tak jsem běžela, kilometry přibý-
valy pomalu, nebo aspoň mně se to tak v těch 
chvílích zdálo. 
Když jsem na 38. kilometru začala potkávat 
skupinky závodníku, kteří jen tak šli směrem 
do cíle, uklidnila jsem se, že je nás takových, 
co už dolují horko těžko zbytky sil, asi víc. 
Když jsem dobíhala do cíle a na tabuli zazname-
nala svůj čas, byla jsem nadšená. Že to zvládnu 

v čase 4 hodiny 11 minut a 38 sekund jsem ne-
čekala. To pomyšlení se mi zdálo nereálné, přece 
jenom už jsem svíčky z narozeninového dortu 
sfoukávala 46krát.  Díky manželovi za podporu.
Maraton není závod, v němž bychom měli 
někoho porazit. Je to běh prostřednictvím, 
kterého si dokazujeme, že jsme vytrvalí, že 
dokážeme překonávat překážky, že v několi-
ka hodinách dokážeme prodat to, nač jsme se 
měsíce připravovali. Maraton je výzva, v níž 
nesoupeříme s ostatními, ale sami se sebou. 
Zrychlený dech, nekonečná únava, bolest ce-
lého těla, nevolnost a cíl v nedohlednu – tako-
vý je maraton. Euforie se mísí s vyčerpáním. 
Každý, kdo to uběhl, říká: „Stálo to za to“. 
Vyzkoušejte ho také! 

Petra Růžičková

Zahrádkáři 
Letošní pěkné jaro uteklo jako voda a máme 
zde první letní dny takové, jaké mají být - slu-
nečné, teplé a deštivé. Jen ty přívalové deště 
a kroupy se nikomu z nás nelíbí. Vypěstovali 
jsme si nebo koupili sazenice zeleniny, květin, 
vysázeli nové stromky a keře, ať už ovocné 
nebo okrasné, zasadili brambory a další plo-
diny. Počasí prospívá rostlinám, plevelům, ale 
také plísním a samozřejmě trávě, kterou pravi-
delně sečeme i v zahrádkářském sadu.

Hromada větví z loňského a letošního prů-
klestu stromů se nám podařila trochu zmenšit, 
když jsme si na brigádě i s dětmi a některými 
spoluobčany opekli špekáčky.
23. 6. odpoledne jsme se sešli na „Čehovské 
koloběžce“ - závodu pro děti na koloběžkách 
a odrážedlech ve čtyřech kategoriích.  Děti do 
3 let, od 3 do 6 let, od 6 do 10 let, nad 10 roků. 
Celkem se sešlo 23 závodníků. První tři umís-
tění v každé kategorii dostali medaili, diplom 
a odměnu. Připravili jsme i poznávací a po-
hybové soutěže. Každé dítě dostalo diplom 
za účast, lízátko a ovocné pití. Na závěr jsme 
si opekli špekáčky, které děti dostali také za 
odměnu. Podařila se nám navodit již téměř 
prázdninová atmosféra plná her a radosti. Hro-
mada větví se opět zmenšila.
V červenci uklidíme a připravíme moštárnu 
na podzimní moštování a vymalujeme přilehlý 
sklad.
Nyní nezbývá než vám všem popřát krásné let-
ní dny, pěknou dovolenou podle vašich před-
stav a 7. září se společně setkáme na zájezdu 
do ZOO Ostrava.

 
 
 
 
 
 
 

za ZO ČZS Čehovice  
předsedkyně Eva Divácká
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RYBÁŘI 
Dne 18. 5. 2019 se uskutečnily již tradiční 
„RYBÁŘSKÉ ZÁVODY“ Počasí se po ně-
kolika dnech nepřízně umoudřilo a připravilo 
rybářům i příznivcům rybaření hezký slunečný 
den plný dobrého jídla a pití. V udírně voně-
ly klobásy, uzené a podával se tradičně řízek 
s bramborovým salátem. Týden před závody 
se vysadilo 8 metráku kapra, který byl do zá-
vodu hájen. Během závodu se chytlo 24 kaprů.

Z každé kategorie vzešel vítěz- 

Kategorie „do 15 let „
- Tománek Vojtěch
Kategorie „Největší kapr“
- paní Bujnová
Kategorie „ Hlavní“
- Zavadil Lukáš

Všem sponzorům děkujeme a velký dík patří 
všem těm, kteří se podíleli na pohodovém prů-
běhu letošních závodů.

Čtrnáct dnů před hlavními závody pořádala 
MO MRS PROSTĚJOV na našem rybníku zá-
vody pro děti. Pořadatelé oslovili náš spolek 
o zajištění občerstvení pro závodníky i přihlí-
žející, čemuž jsme vyhověli, a upevnili tím 
přátelství a spolupráci s prostějovskými rybáři.
     
Poslední akcí, kterou jsme v krátké době uspo-
řádali, byla podpora dětí ze školní družiny 
Bedihošť, kterým jsme poskytli zázemí a malé 
občerstvení při jejich vycházce do přírody.
     
Dne 24. 4. 2019 se na našem rybníce podařil 
našim rybářům Zdeňkovi Tesařovi a Miloši 

Jurčovi opravdu „majstrštyk“ v podobě ulove-
ní sumce o délce 216 cm a váze 75 kg!!! Tím 
to jim ještě jednou blahopřejeme k takovému 
rekordnímu úlovku, který přichází jednou - 
maximálně dvakrát za život.

Po celé léto se snažíme udržovat okolí rybní-
ka v pořádku i přes neukázněné návštěvníky 
občerstvení, kterým je jedno, kde co odhodí. 
Úklid provádíme nepřetržitě. Díky častému 
dešti roste tráva jako zběsilá, a tak se musí 
břehy a okolí rybníka častěji sekat. Tímto by-
chom chtěli poděkovat Ondrovi Dlabalovi za 
pečlivé sečení.

Petrův zdar
Spolek Rybáři Čehovice

Vážení čtenáři, 
není obvyklé, že do vašich Čehovských lis-
tů píší příspěvky „cizí lidé“. Přesto bychom 
si touto cestou dovolily poděkovat S polku 
rybáři Čehovice. Pracujeme jako vychovatel-
ky ve školní družině na ZŠ v Bedihošti. Dne  
11. 6.2019 v naší školní družině proběhla akce 
„Poznáváme okolní přírodu“. Naším cílem 
byl rybník v Čehovicích. Po obědě se děti roz-
dělily do soutěžních družstev a všichni jsme se 
mohli vydat za poznáváním přírody.
 První zastávka byla na hřišti v Čehovicích, 
kde děti splnily teoretickou část – kvízové 
otázky v přírodě. Poté jsme pokračovali k ryb-
níku, kde nás přivítali zástupci rybářů. Pan Pa-
vel Kratochvíl nás seznámil s historií rybníka 
a dětem pověděl, jak se stát mladými rybáři. 
Po poznávací procházce následovalo bohaté 
občerstvení a vyhodnocení celé soutěže. 
Rády bychom poděkovaly Spolku rybáři Če-
hovice za úhradu nákladů na občerstvení. 
Zvláště rády bychom poděkovaly manželům 
Ivaně a Pavlovi Kratochvílovým a panu Jaro-
slavu Dlabalovi, kteří nám pomohli s organi-
zací akce a věnovali nám celé odpoledne. 
Těšíme se na příští společné akce a všem pře-
jeme krásné prázdniny. 

Kolektiv vychovatelek  
školní družiny při ZŠ Bedihošť
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Mateřská škola
Zprávičky z mateřské školičky 

Letní období sotva začalo a hned nás potrápilo 
tropickými teplotami i letními deštíky, bouř-
kami. Přesto jde o roční období, které děti, 
zejména školáci, mají nejraději, protože zna-
mená, že prázdniny tu budou co nevidět. Ještě 
než se však uzavřou brány škol, chceme vás 
informovat, co všechno jsme od minulého vy-
dání listů v naší školičce zažili. 
Navštívili jsme místní knihovnu, kde si děti 
vypůjčily knížku na večerní čtení doma s ro-
diči. Mohly si ji ponechat měsíc, a kdo chtěl, 
nakreslil obrázek, co se mu nejvíce líbilo. 
Slavili jsme společně i Velikonoce, připravili 
jsme si barevný týden, kdy jsme si připomína-
li tradice a zvyky. Pozvali jsme zase i rodiče 
dětí na velikonoční tvoření, tentokrát si vy-
ráběli dekoraci z dřevěného polínka - zajíce, 
papírového motýlka, domeček s osením – kde 
jsme využili recyklaci krabic od mléka, vý-
borně posloužily jako květináček, ale také si 
mohli vyzkoušet dekorativní zdobení vajíček 
voskem a výrobu voňavých mýdýlek. Nezapo-
mněli jsme si také vyzdobit mateřskou školu, 
i prostory před budovou, opět tam hlídali tři 
ušáčci a ozdobený stromeček vajíčkovník, ten 
záhy vystřídala květnová opentlená „májka“.
 Každoročně s dětmi vyrábíme maskota čaro-
dějnice pro obecní Slet čarodějnic. I letos se 
nám čarodějnice jménem Bimbule podařila. 
Na Den Země jsme se vypravili na vycházku 
obcí a sbírali odpadky, že jich bylo! Děti zau-
jal videoklip Smeťáci, kde působivou formou 
aktéři přibližují, co se stane, když nebudeme 
třídit odpady, budeme jich vyrábět víc a víc …
také jsme si na doporučení jedné z maminek 
pustili dokument o omezování odpadů - Ne-
petujte! 
S předškoláky jsme se vypravili do Základní 
školy v Bedihošti, podívat se ještě před zápi-
sem, jak to ve „velké škole“ vypadá. Navštívili 
jsme obě první třídy, abychom viděli všechny 
naše bývalé školáčky v akci. Naučili se toho 
už opravdu hodně a měli se čím pochlubit. Ale 
ani my jsme nezůstali pozadu, zapojili jsme se 
hledáním prvních písmen ve slovech, počítá-
ním, ale také znalostmi z prvouky. Do školy 
v Bedihošti za námi dorazili v ten den i ostatní 
předškoláčci, protože byl na hřišti výukový 
program Dravci, kde si děti mohly zblízka pro-
hlédnout zástupce dravců, dověděly se o nich 
hodně informací, správné pojmenování, jak 
loví, čím se živí, kde žijí. Ti, kteří dávali při 
výkladu pozor, mohli své vědomosti uplatnit 
v otázkách na konci akce, správné odpovědi 
byly odměněny. Našim předškoláčkům se da-
řilo, ceny si odnášeli hned tři z nich. Ve škole 
jsme i společně všichni poobědvali ve školní 
jídelně a vydali se pěšky pomalou procházkou 
zpět do Čehovic. Zápis do ZŠ proběhl v pátek 
5. dubna, do školy odejde z jedenácti předško-

láků celkem osm, tři s námi ještě ve školce rok 
pobudou. 
Nejen zápis do 1. tříd, ale i zápis do mateřské 
školy se uskutečnil ve čtvrtek 9. května. K zá-
pisu se dostavilo s rodiči celkem jedenáct dětí. 
Všem se u nás moc líbilo, mnohé z nich ne-
mohli rodiče ani přemluvit k odchodu domů. 
Nakonec bylo všech jedenáct dětí přijato, tak-
že kapacita školy bude opět naplněna. 
V uplynulém období děti měly možnost ab-
solvovat divadelní představení v Němčicích 
nad Hanou, které připravuje Městské kulturní 
středisko, zapojili jsme se i do výtvarné sou-
těže O krtečkovi, za účast jsme do školky ob-
drželi tašku výtvarných pomůcek. Také přímo 
v mateřské škole jsme dětem nabídly několik 
zajímavých akcí, navštívila nás paní Pacovská 
s programem Kvaky, kvak, jde sem čáp, kte-
rý přiblížil dětem život u vody, představila jim 
živé žabky a pověděla o nich hodně zajíma-
vých informací, jak se jednotlivé druhy jme-
nují, čím se živí, jak se dorozumívají, jaký je 
jejich vývoj od vajíčka po dospělého jedince, 
nakonec si děti vyrobily svou lampičku s na-
kreslenými žabkami. 
Hudební znalosti nám pomohl u dětí rozvíjet 
pan Soldán z Plumlova. Ten za námi přijel 
s kytarou už podruhé, děti si v zábavném pro-
gramu s hádankami písniček zazpívaly písně 
známé z pohádek, zapojily se nejen zpěvem, 
ale i rytmizací. 
Zavítala k nám i opravdová zdravotní sestřič-
ka, která dětem přiblížila práci v nemocnici 
a seznámila je s pomůckami, jež jsou potřebné 
k ošetření jednotlivých zranění. 
V květnu jsme pozvali do mateřské školy ne-
jen maminky, na besídku ke Dni matek. Děti 
si zamilovaly písničky o mravencích a tak se 
program odvíjel od tohoto tématu, byly do něj 
zařazeny písně, básně, pohádka a tanečky. Pro 
maminky si děti připravily s p. učitelkami fo-
tografii s papírovou kytičkou a „dotazníkem“, 
kde děti odpovídaly na záludné otázky - kolik 
má maminka let? Co ráda jí? Co dělá doma? – 
při jejich čtení se maminky moc bavily, smály 
se, a o to nám šlo, navodit příjemnou atmosfé-
ru. Děti předaly maminkám i živou květinku 
– tulipán k svátku. 
Každoročně je na konci školního roku láka-
dlem pro děti výlet, kdy společně s kamarády, 
vyjedou mimo prostory mateřské školy. Pro 
pedagogy je tato akce náročná, jak organi-
začně, tak se zajištěním bezpečnosti skupiny 
dětí, ale pro naše děti ji děláme rády. Tentokrát 
jsme vybraly místo blízké, zámek Plumlov. 
Organizátoři měli připravený prohlídkový pro-
gram s tvořivou dílnou, Za vodníky na zámek 
Plumlov. Děti si zábavnou formou s dopro-
vodem „vodníka“, prohlédly interiér zámku, 
aktivně se zapojily do pohádkového příbě-

hu, kdy „vodničce“ pomáhaly získat důležité 
pomůcky, aby si mohla vzít za muže prince. 
Příběh s naší pomocí dobře skončil, takže se 
konala ve slavnostním koncertním sále závě-
rečná svatba. V tvořivé dílničce si děti vyro-
bily vlastní pohlednici – pozdrav z Plumlova. 
Sešli jsme i k Podhradskému rybníku, cestu 
k němu lemují postavičky pohádkových po-
stav, u vody jsme si zahráli pár soutěží a vr-
cholem akce byla společná návštěva cukrárny 
a samozřejmě zmrzlina. 
Svátek dětí MDD slavíme tradičně s dětmi 
v naší mateřské škole celý týden s příznačným 
názvem Týden dětských radovánek. Začínáme 
vyvěšení školkového tabla, tentokrát jsou to 
Lodičky, na velké odplouvají předškoláci do 
základní školy, ty menší je doprovázejí. Děti 
kreslily na chodníku před MŠ, kde vznikla 
obrázková galerie, ale protože máme zkuše-
nosti s dešti na začátku června - máme ještě 
náhradní řešení na oplocení vedle mateřské 
školy, které vydrží déle. Další dny jsme vě-
novali sportovním, vědomostním, dopravním 
i cyklistickým dovednostem. Jedno dopole-
dne jsme se za pomoci rodičů, v rámci spo-
lupráce „My máme príma rodiče“, vyzdobili 
netradičními, zajímavými pokrývkami hlavy, 
ve školce předvedli módní přehlídku a před-
stavení svého modelu a pak vyšli do ulic naší 
obce s písničkou na rtech a pokřikem: Zpráva 
světem letí, svátek mají děti!!! Za celé týdenní 
snažení dostaly děti na konci týdne diplomy, 
sáček dobrůtek a ovocného nanuka.
Na začátku měsíce června, možná také k osla-
vě svátku dětí, jsme dostali dárek v podobě 
nového nábytku do herny i ředitelny. Dětem 
i nám pedagogům udělal velkou radost, navíc 
má splňovat požadavky GDPR. Poděkovat 
chceme místnímu výrobci nábytku panu Jiří-
mu Kutalovi. Další poděkování patří místnímu 
spolku rybářů, kteří dětem k MDD darovali 
oplatky, nanuky a drobné sladkosti, které jsme 
využily jako odměny při soutěžích v Týdnu 
dětských radovánek. V neposlední řadě chci 
poděkovat všem rodičům, kteří nám pomáhají 
při akcích s dětmi v MŠ, při drobných opra-
vách, sběru papíru, jehož výtěžek je pro nás 
finančním přínosem. 
V pátek 14. června jsme si vyzkoušeli připra-
venost na nenadálou situaci, třeba při požáru. 
Vyhlásili jsme poplach „HOŘÍ“ a rychle opus-
tili budovu únikovou cestou. Na hřišti na nás 
pak čekala parta opravdových dobrovolných 
hasičů, kteří dětem předvedli veškerou svou 
výzbroj, kterou si mohly děti vlastnoručně 
osahat, dokonce vyzkoušet. Hasiči pro děti 
připravili „test připravenosti“, zajímavou pře-
kážkovou dráhu, kterou absolvovaly děti vždy 
ve dvojici. Přenášeli na nosítkách zraněného, 
prolézali tmavým tunelem, přešli úzkou láv-
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ku, motali a tahali hadice, tahali „topícího se“ 
z vody, převraceli „těžkou“ pneumatiku. Moc 
se jim to líbilo a ostatní je bouřlivě povzbuzo-
vali. Cítili se chvíli jako opravdoví záchranáři. 
Hasiči pro děti měli připraveno i občerstvení 
a nakonec akce je odměnili tatrankou, do škol-
ky pak ještě poslali „fůru“ pracovních listů 
a omalovánek, na kterých si znalosti budou 
děti moci opakovat, balonky, tužky a sladkos-
ti. Moc děkujeme!

Na děti do konce roku čeká ještě několik zají-
mavých akcí, loutkové divadlo, návštěva ská-
kacího hradu u Horákových, exkurze ke koníč-
kovi u Večeřů. 
O prázdninách čekají prostory mateřské školy 
malé úpravy, výmalba některých prostor. Po 
prázdninách dozná změny i personální složení 
mateřské školy, staronově bude obsazena pozi-
ce učitelky mateřské školy, po mateřské dovo-
lené se vrací paní Běla Hlavatá, nově bude ob-

sazena pozice asistentky pedagoga a náš tým 
posílí ještě chůva, která bude pomáhat s péčí 
o nejmenší přijaté děti. 
Přejeme vám krásné, slunečné, odpočinko-
vé prázdniny, ať již zvolíte jakoukoliv desti-
naci k prožití dnů volna, dovolené či prázd-
nin, zejména si užijte společných chvil 
s vašimi dětmi, ať se vrací po prázdninách 
plné dojmů a zážitků. 

Božena Spáčilová, ředitelka MŠ 
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Obecní knihovna
Zprávy z knihovny 

V měsíci březnu, ve středu 20. 3. 2019 od 
15.30, se uskutečnilo další z veřejných čtení 
pohádek na téma: DOPRAVA. Dětí se tento-
krát sešlo opravdu jen sedm, ale i tak se poba-
vily soutěžemi a kvízy o znalostech z oblasti 
dopravy, dopravních značek, dopravních pro-
středků. 

Bohužel plánovanou akci ke Dni Země, vy-
cházku, se nepodařilo uskutečnit. Teď už se 
blíží prázdniny, to znamená i omezený provoz 
knihovny. Naposledy bude otevřena ve čtvrtek 

27. června 2019, pak bude uzavřena a poprvé 
po prázdninách se otevře ve čtvrtek 5. září 
2019. Proto si čtenáři musí pospíšit, aby se 
stihli předzásobit knížkami na prázdniny a do-
volenou. 

Přeji všem čtenářům hodně pěkných zá-
žitků z prosluněných dnů volna, které jistě 
bude každý z vás trávit podle svých před-
stav, s kamarády, přáteli, jedním z nich by 
mohla být právě i kniha z naší knihovny. 

Knihovnice Božena Spáčilová

Nedělní odpoledne s divadlem - O tlustém pradědečkovi 
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BABSKÉ RADY A TRIKY – TENTOKRÁT PRO ZDRAVÍ 
Krev bude bohatší na železo – Hrozí–li vám 
chudokrevnost, nechte macerovat 14 dní asi 
75 g fenyklových semínek, pokud možno 
čerstvě semletých, v litru dobrého červené-
ho vína. Užívejte štamprli místo přesnídávky 
a svačiny.
Když vás z chůze pálí chodidla – Dopřejte 
svým nohám odpočinkovou koupel. Do zhru-
ba litru vroucí vody vsypte polévkovou lžíci 
mleté kávy nebo kávových zrn. Nechte přejít 
varem a počkejte, až odvar natolik vychladne, 
že do něj bez potíží dáte nohy- měl by být co 
nejteplejší. Nohy koupejte asi 20 minut. 

Bradavice už nebudou mít šanci – Česnek je 
velmi účinným prostředkem proti bradavicím. 
Pravidelně je potírejte rozpůleným stroužkem, 
dokud úplně nezmizí.
Zelí umí báječně ulevit kloubům – Na bo-
lavá, oteklá kolena a jiné klouby platí nahřátý 
a naklepaný list hlávkového zelí. Přiložte ho 
na kloub a omotejte ručníkem. Nechte působit 
nejlépe přes noc. 
Skoncujte s padáním vlasů – Vyčesáváte 
pokaždé hrsti vlasů? Tonikum z řeřichy vám 
pomůže: 200 g květů a listů řeřichy nechte 20 
týdny louhovat v 500 ml 60 % alkoholu. Pak 

výluh sceďte přes plátno a přípravek vmasíruj-
te do pokožky hlavy. 
Vlasy budou konečně bez lupů – Zhruba  
2 velké hrsti kopřiv nechte 2 dny luhovat v 500 
ml 40% alkoholu. Toto tonikum si pak pravi-
delně vtírejte do pokožky hlavy. 
Heřmánek uleví od revmatu – Asi 10g kvě-
tu heřmánku přidejte do 200 ml kuchyňského 
oleje rozehřátého na 50 °C. Olejem potírejte 
postižená místa pravidelně po dvou hodinách. 
Přípravek uchovávejte v uzavřené nádobě 
v chladu a šeru.

Jolana Kardinálová

Kulinářské okénko
Recepty pro inspiraci 

Teplo nás začíná trošičku sužovat i když letos příroda dopřává i dostatek vláhy, tak mi dovolte abych přispěla pár recepty do teplých dní.

Batátový krém s Lučinou
IIngredience:
2 velké batáty
1 větší cibule
olej
sůl
pepř
1 kl kari pasty (používám žlutou)
2 stroužky česneku 
chilli vločky - kdo má rád
1 Lučina (100g)
čerstvý koriandr
pražené arašídy

Postup:
Cibulku nakrájíme a necháme na oleji zesklovatět. Mezitím olou-
peme batáty a nakrájíme je na menší kousky. K cibulce přidáme 
nasekaný česnek, kari pastu a necháme chvilku rozvonět. Přidáme 
batáty, sůl, pepř, promícháme a zalijeme vodou (nebo kdo má, vý-
varem) tak, aby byly batáty potopené. Vaříme do měkka (asi 10-15 
minut, jsou hned). Do polévky rozdrobíme Lučinu a rozmixujeme 
vše na hladký krém. Pokud je moc hustá, rozředíme ji a ještě ne-
cháme přejít varem. Dochutíme solí, pepřem a kdo má rád, chilli.
Nakonec přidáme nasekaný koriandr. Polévku servírujeme posy-
panou koriandrem a nasekanými praženými oříšky.

Letní oběd z nových brambor

Ingredience:
500-600 g nových brambor

80 g sýru typu Hermelín

100 g strouhaná gouda, čedar nebo parma-

zán
50-60 g slaniny

plátek másla+lžíce oleje

tymián, oregano, libeček

trochu mleté papriky 

sůl
pepř
vejce na měkko podle porcí

nakrájená jarní cibulka

Postup:
Brambory omyjeme a dáme vařit do osolené vody téměř do měkka. Necháme je vychlad-

nout a podle velikosti je přepůlíme nebo malé necháme vcelku. Nakrájenou slaninu na 

másle s olejem opečeme a přidáme brambory. Opékáme a prohazujeme, až začnou chytat 

barvu. Přihodíme otrhané lístky bylinek a zaprášíme paprikou. Chviličku ještě opékáme 

a přendáme na talíř. Na horké položíme rozkrojené vejce, posypeme kostičkami Hermelí-

nu, strouhaným sýrem a cibulkou. Ihned podáváme se salátem nebo jen tak.
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Salát z červeného zelí s hrubozrnnou hořčicí

Ingredience:
Hlávka červeného zelí

červená cibule

Na zálivku: 
hrubozrnná hořčice

ocet balsamiko nebo červený vinný 

ocet
olivový olej
cukr
sůl

Postup:
Červené zelí a cibuli nakrájíme na jemné proužky. Vloží-

me do mísy a rukama pomačkáme, aby zelí bylo měkčí. 

Zálivku si připravíme rozmícháním uvedených surovin 

a salát s ní promícháme. Necháme uležet v chladu.

Limetkový dezert
Ingredience:
250 g mascarpone
200 g smetany 31 %
200 g sušenek (karamelové, máslové)
1 vanilkový cukr
1 lžíce hnědého cukru nebo podle chuti
šťáva a kůra z 1-2 limetek

Postup:
Sušenky rozmixujeme. Smetanu ušleháme téměř dotuha a přidáme mascarpone 
a cukry. Krátce šleháme do spojení surovin. Šťávu a kůru přimícháváme postup-
ně, až dosáhneme požadované chuti. Vznikne našlehaný, jemně nakyslý, voňavý 
krém. Do skleniček dáme vrstvu krému, sušenek a vše opakujeme do spotřebo-
vání a podle své fantazie. Vrch ozdobíme strouhanou kůrou nebo ovocem.

Čerstvý jahodový nápoj

Ingredience:
5 velkých jahod

3 polévkové lžíce cukru

šťávu z 1/2 citrónu

chladná voda
led

Postup:
Jahody omyjeme a nakrájíme na tenké plátky, spolu s citrónovou šťávou a cuk-

rem dáme do sklenice. Zbytek sklenice doplníme chladnou vodou, pokud chcete 

i ledem.

Přeji krásné a pohodové léto.
            Ivana Kratochvílová

TIPY NA VÝLET 
 ARCHEOSKANZEN A ŽIVÁ VODA MODRÁ

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví 
se nachází nedaleko Uherského Hradiště na 
silnici Staré Město Velehrad. Je významným 
subjektem názorně osvětlující jednu z nej-
významnějších etap našich národních dějin. 
Skanzen žije každodenním životem, naučnými 
představeními, programy, pokusnými tavbami 
kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výro-
bou i neustále prováděným archeologickým 
výzkumem.

V expozici ŽIVÁ VODA se seznámíte s živo-
tem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy 
i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků 
i tůní. 
Součástí areálu je podvodní tunel v hloubce 
3,5 m. Tunel je rozdělený na dvě části. Po 
levé straně můžete vidět ryby chladných vod, 
horských potoků a řek - jelce, lipany, mníky, 
pstruhy, parmy a oukleje. Pravá strana patří 
především velkým rybám. 

JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ 
Nacházejí se poblíž vsi Javoříčko asi 10 kilo-
metrů západně od Litovle. Patří mezi jeskyně 
přístupné veřejnosti. Podzemní systém Javo-
říčských jeskyní vytváří komplikovaný kom-
plex chodeb, dómů a propastí. Tyto jeskyně 

vynikají mimo velikosti podzemních prostor 
zejména překrásnou krápníkovou výzdobou, 
jednou z celkově vůbec nejbohatších v České 
republice. 
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ZŘÍCENINA HRADU CIMBURK
Hrad Cimburk se nachází v blízkosti města 
Koryčany v nadmořské výšce 421 m n. m. 
Hrad zaujímal strategickou polohu u křižovat-
ky dvou dopravních cest a to cesty od Uher-
ského Hradiště kolem hradu Buchlova na Stu-
pavu a Koryčany a cesty vedoucí z Kroměříže 

do Střílek, dále pak přes Koryčany až do Hus-
topečí.

Markéta Skalková

Společenská kronika:

Jubilanti 
 Marie Sedláková - 92 let - srpen 

 Vladimír Mézl - 80 let - září 

Opustili nás
Marie Havránková - 88 let 
Jiří Čermák - 61 let
Marie Frgálová - 90 let

Za sbor pro občanské záležitosti – Lenka Říhová
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7 důvodů, proč třídit odpad

1. Zmírnění zahlcení planety
Podle studií lidstvo vyprodukuje každoročně asi 2,12 miliard tun odpadů. To je způsobeno mimo jiné tím, že v našich odpadkových koších skončí 

během šesti měsíců od nákupu až 99 % veškerého zboží. Toto neuvěřitelné množství nebude donekonečna možné jen tak ukládat.

2. Snížení zdravotního rizika
Využíváte kontejnery na elektroniku? Pokud u vás doma použité baterie končí v koši, podílíte se na zamořování planety životu nebezpečnými 
toxickými látkami. Mezi potenciální zabijáky patří i staré televize, zářivky nebo odpad z autodílny.

3. Šetření lesů a hýčkání čerstvého vzduchu
Jeden člověk za život spotřebuje asi takové množství papíru, k jehož výrobě je potřeba vzrostlých stromů na ploše půl hektaru. Třídění a recyklace 
papíru ovlivňuje rychlost těžby lesů, které mimo jiné zachytávají v půdě vlhkost, a jsou tak přirozenou prevencí povodní.
S ubýváním lesů přicházíme o kus přírody i o plíce lidstva nezbytné při tvorbě kyslíku. Spalováním nerecyklovaných odpadů navíc dochází k vý-
razné produkci oxidu uhličitého.

4. Podpora výroby
Recyklace skla nebo papíru i třídění plastu nachází uplatnění v mnoha odvětvích. Díky třídění plastů vznikají nová trička, PET lahve i zahradní 
nábytek, sklo se hojně využívá třeba ve stavebnictví. Recyklovaný papír nám denně prochází rukama v podobě ruliček toaletního papíru nebo 
krabic od vajec.

5. Pořádek veřejného prostoru
Mít před domem popelnice přetékající neroztříděným odpadem není nic příjemného na pohled, o zápachu nemluvě. Veřejnému prostoru výrazně 
pomohou i podzemní kontejnery. Ty na chodníku vypadají jako běžné malé koše, ve skutečnosti ale pojmou až třikrát více odpadu než běžné kon-
tejnery. Podzemní kontejnery jsou nákladnější na zřízení i na pravidelné vyvážení, převažující klady přesto způsobují, že se jich v ulicích českých 
obcí vyskytuje čím dál víc.

6. Ekonomické výhody i pro vlastní kapsu
Poplatek za vyvážení komunálního odpadu účtuje každá obec podle vlastního sazebníku, který zohledňuje velikost popelnic, jejich počet a četnost 
vyvážení. Tříděním můžete získat šanci na nižší sazbu, nebo aspoň snížit riziko pádu do dražšího tarifu.
Třídění bioodpadu může být využito pro kompostování na zahradě i v panelákové kuchyni. Domácí kompost je zdrojem toho nejkvalitnějšího 
hnojiva zdarma. Pokud vám zahradničení nic neříká, v domácí bioplynové stanici můžete z bioodpadu vyrábět bioplyn a ten potom používat k vy-
tápění nebo jej jako alternativní zdroj energie prodávat dál do rozvodné sítě.

7. Občanská uvědomělost
Nemusíte být zrovna zuřivým bojovníkem za ekologii. Tříděním dáváte najevo svou občanskou uvědomělost a České republice navíc pomáháte 
šetřit miliardové částky na úsporách za energie. V moderní společnosti je třídění odpadu otázkou společenské prestiže a mělo by být naprosto 
samozřejmé. Jak kvůli osobnímu užitku, tak kvůli planetě, která má své kapacity značně omezené.

  (https://magazin.cz/pro-muze/11084-sedm-duvodu-proc-tridit-odpad)

Pár zajímavostí 
1. Jazyk plejtváka obrovského váží více než dospělý slon. Jeho srdce je stejně velké jako malý automobil. Novorozené mládě váží tři tuny 

a přibírá 4 kg za hodinu, protože vypije 250 litrů mléka denně. Jeho tepny jsou tak široké, že by se jimi protáhl dospělý člověk. Za jeden den 
plejtvák bez problémů spořádá tři tuny žvance (a pak vydrží nejíst i půl roku). Těchto tvorů už žije pouze 1500 na celé planetě.

2. Jahody jsou členem rodu růží.
3. 7 milionů dolarů stálo vyrobit Titanic a 200 milionů natočit o něm film.
4. Slimák má čtyři nosy.
5. V Číně je protizákonné zachránit topící se osobu, protože jde o nepřípustný zásah do jejího osudu.
                               zdroj : http:/michal.skrabalek.cz
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Naše křížovka:
 „Asi opravdu stárnu,“ svěřuje se paní Věra, „ještě nedávno mi doktor při vyšetření přikládal na prsa ucho…, a dnes …tajenka.“

Vodorovné legendy
A ČALOUNICKÝ VYCPÁVKOVÝ MATERIÁL, KLÍČ ŘEHTAČKOVÝ, PLAVNĚ (ŘÍD.)  

B PERSONY, MAZLIT, PYSK, NIKDO

C TAJENKA 1. DÍL, MUŽSKÉ JMÉNO (19. 5.)

D BATERIE ANODOVÁ, NA ONO MÍSTO (BÁSNICKY), VOJENSKÁ HODNOST

E TAKHLE (LID.), POLYAMID, VLASOVÁ ÚPRAVA

F VYPOMOCI, JÍZDOU OPOTŘEBOVATI, ELEKTRODA S KLADNÝM POTENCIÁLEM

G CITOSLOVCE PODIVU, TAJENKA 2. DÍL

H ŠICÍ VLÁKNO, ÚSLUŽNOST, MOUCHY SAJÍCÍ KREV, OSLÍ CITOSLOVCE

I OBZVLÁŠŤ (ZAST. OB.), VÝSTAVA AUTOMOBILŮ, DÉMON LESŮ A HOR POLOZVÍŘECÍ PODOBY, HLES

Svislé legendy
1 PROVÁDĚT, STŮL PRACOVNÍ

2 POLOHA V JÓZE, AMERICKÝ STÁT

3 OVOCNÁ LIMONÁDA, VŮDCE MAFIE

4 POLEDNÍ JÍDLO, TAŽNÁ RYBA

5 POLOVINA KMITU, ŽVÁST, OZVĚNY

6 ČÁST ÚST, A TAKÉ NE, SOLMIZAČNÍ SLABIKA

7 BARVIVA ROSTLIN ORANŽOVÁ, NÁŠ NAKLADATEL (DŘ.)

8 LOĎKY, FR. MUŽSKÉ JMÉNO

9 VÝKLENEK VE ZDI, V TOMTO ROCE

10 NEJMENŠÍ NEDĚLITELNÁ ČÁST PRVKU, PATŘÍCÍ OTOVI

11 DŘÍV (ZAST.) , MACHAROVO DÍLO, VYSÁVAT MLÉKO Z PR-
SOU

12 DOMÁCKY LEONA, ČESKÉ AEROLINKY, OTÁZKA NA ČAS

13 SPORTOVEC, ČERNÝ (FRANCOUZSKY)

14 UVNITŘ, OPIUM (ZAST.)

15 PLÍSŇOVÝ SÝR, MYŠLENKY

16 OBEC U PRAHY, VISUTÉ LOŽE

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

TAJENKA  - Klimatická léčba, Nervová soustava
1. cena KNIHA v hodnotě 300,- Kč – Marie BEDNÁŘOVÁ
2. cena – SALÁM Vysočina – Lukáš a Šárka Vencovští 
3. cena – KÁVA dle výběru – Emílie Soukupová
GRATULUJEME!!!
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Redakční rada: Ing. Jaroslav Špaček, 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 červnu 2019
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.
Čehovice 93, 798 21 Bedihošť, IČO 288101. 
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