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Čehovské listy

Vážení spoluobčané,
uplynulo druhé čtvrtletí roku 2020 a v rukou 
držíte další výtisk Čehovských listů.
Ačkoliv jsme se v uplynulých měsících po-
týkali s nelehkou životní situací a mnozí 
z nás zůstávali z nejrůznějších důvodů po 
celou dobu v bezpečí svých domovů, věřím, 
nás tato zkušenost změnila k lepšímu. Jsem 
ráda, že jsme z nejhoršího venku. Pevně vě-
řím tomu, že tyto těžké chvíle utužily naše 
rodinné i přátelské vztahy a přiměly nás k za-
myšlení se nad našimi životními hodnotami 
a prioritami. Také bych chtěla vyjádřit vděk 
na nesmírnou vlnu solidarity, která se v těch-
to nelehkých chvílích zvedla. Každému, kdo 
se snažil alespoň nějak přispět svojí troškou 
do mlýna a pomoci tak potřebným, patří ve-
liký dík. Všem přeji především pevné zdraví 
a pokud možno co nejpříjemnější léto s opa-
trností na cestách.

Markéta Skalková 

Rozhovor se…  
starostou Milanem smékalem
1. Pane starosto, na květnovém zasedání 
obecného zastupitelstva se projednávaly 
změny ve výši některých obecních poplat-
ků. Šlo například o místní poplatky za 
užívání veřejného prostranství, za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a další. Mohl byste občanům 
přiblížit konkrétní finanční částky?
Tyto obecně závazné vyhlášky se schvalovaly 
v novém znění především kvůli nově schvále-
né legislativě. Navýšení sazby za odvoz komu-
nálního odpadu je především kvůli zvýšeným 
nákladům svozových firem, poplatek za ulože-
ní tuny odpadů byl zvýšen, stejně jako mini-
mální mzda zaměstnanců. Navýšení je tedy lo-
gickým důsledkem. Po devíti letech, kdy jsme 
udrželi výši poplatku na 400,- Kč, jsme byli 
nuceni po rozpočtení nákladů zvýšit poplatek 

na současných 450,- Kč. U poplatku za užívání 
veřejných prostranství je to obdobné - i když 
roční výnosy jsou opravdu jen minimální, opět 
šlo o vyhovění současné legislativě, týkající se 
zákona o místních poplatcích.
2. Na jednání jste také předložil zprávu 
o hospodaření obce za rok 2019. Rozpoč-
tové příjmy byly ve výši 13 666 000,- Kč 
a rozpočtové výdaje 12 384 000,- Kč. Cel-
kový hospodářský výsledek za rok 2019 činí 
1 539 502,38 Kč. Jaké investice plánuje obec 
na tento rok?
V letošním roce nejsou plánované žádné větší 
investiční akce, důvodem je hlavně fakt,
že v příštím roce bychom chtěli vybudovat 
komunikaci od bývalého „mlýna“ směrem 
k VTL plynové přípojce za rodinným domem 
Kardinálových. Letošní koronavirová situace 
zapříčiní snížení příjmů ze sdílených daní té-

měř o 1/3, tak ještě budeme muset zvážit, zda 
vůbec s výstavbou započneme již v příštím 
roce.
3. Nešťastným důsledkem koronavirové 
krize je odstoupení paní Boženy Spáčilové 
z funkce obecní kronikářky a knihovnice. 
Paní Spáčilová vysvětlovala svůj postoj ke 
kauze „Kdy a za jakých podmínek otevřít 
mateřskou školu“, vy jste potom obhajoval 
svůj postoj. Do diskuse se potom zapojilo 
několik zastupitelů i občanů. Už máte před-
stavu o tom, kdo by měl paní Spáčilovou 
v těchto funkcích nahradit?
Já mohu potvrdit, že paní Spáčilová podala 
výpověď ze své dohody o pracovní činnos-
ti knihovnice i kronikářky obce, na což měla 
jako každý zaměstnanec nárok. Její výpověď 
byla respektovaná. Za její dlouhodobou prá-
ci v uvedených funkcích jsem jí poděkoval 

Úvodník
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Z činnosti místních organizací
Sbor dobrovolných hasičů 

Vážení čtenáři Čehovských listů,
po řadě zákazů a omezení v pohybu osob, 
pořádání akcí a shromažďování, v této koro-
navirové době, konečně vřele všichni vítáme 
uvolňování těchto opatření. 
 

V sobotu 20. června a v neděli 21. června byla 
naše zásahová jednotka obce požádána míst-
ním spolkem Rybáři Čehovice o technickou 
pomoc, která spočívala v okysličování vody 
rybám, pomocí několika proudů vody. Na po- 
 

moc také vyjela i zásahová jednotka obce Be-
dihošť se svou technikou.
Naši mladí hasiči byli už opravdu velmi na-
těšeni na první tréninky. Nyní se opět schází 
každé úterý od 17:00 - 19:00 hodin a nacvičují  
 

OBECNÍ ÚŘAD ČEHOVICE VÁS ZVE NA PŘEDHODOVÉ POSEZENÍ 

– OPÉKÁNÍ VEPŘOVÝCH KÝT

4. 7. 2020 – od 14.00 na místním hřišt

drobným dárkem a kytkou. Funkci knihovni-
ce převzala paní Vendula Kozdas Kremlová 
a kronikářkou obce je nyní Ing. Alice Zapleta-
lová (Hrubá). Přejme jim, aby je tato práce pro 
spoluobčany jen těšila.
4. V tomto vydání Čehovských listů infor-
mujeme také o brigádě v prostoru soutoku 
Malého potoka s Vřesůvkou. Doktor Jan 
Koutný, jeden z iniciátorů projektu, ve své 
prezentaci ocenil naši obec za to, jak při-
stupuje k této lokalitě a zdůraznil, že kra-
jina v okolí Čehovic se díky systematickým 
zásahům mění k lepšímu. Jak konkrétně 
přispívali v tomto smyslu pracovníci obce 
v jarním období?
Zaměstnanci obce každoročně kosí v této ob-
lasti trávu, jinak je péče ponechávána přede-
vším odborníkům z Koalice pro řeky, který 
mají tento prostor od prvopočátku v nájmu.

5. Jak jste spokojen s využíváním víceúčelo-
vého sportovního areálu na hřišti? Budete 
ještě řešit některé nedostatky – například 
nedostatek osvětlení, ne zcela rovný povrch, 
chybějící „wimbledon“ jako součást teniso-
vé sítě a další drobnosti?
Víceúčelové hřiště je využíváno především 
mladší generací chlapců, kteří zde hrají ma- 
 
 

lou kopanou, a to téměř každý den. Dvakrát 
v týdnu se zde schází volejbalisté, začíná se 
hrát i florbal. Malým zklamáním je, že na tenis 
je hřiště opravdu využíváno minimálně. Hřiště 
bylo vybudováno dle projektové dokumentace 
a splňuje tak veškeré normami dané odchylky 
v nerovnostech povrchu. K nedostatku osvět-
lení ve večerních hodinách – musím jen po-
dotknout, že je potřeba zvážit, zda by nemalá 
investice, do osvětlení vložená, nebyla kvůli 
využívání hřiště ve večerních hodinách zby-
tečná.
A chybějící „wimbledon“ jako součást teniso-
vé sítě… – myslím, že šikovní, zapálení tenisté 
si výztuhy mohou vyrobit sami, už vzhledem 
k faktu, že užívání hřiště je zcela zdarma a le-
tos jsme za údržbu (rovnání a pískování hřiště) 
zaplatili 34 000,- Kč.

To je určitě možné, ale bude to třeba udě-
lat podle pravidel. Standardně se to řeší 
dalším čtvercovým otvorem v povrchu, ten 
ale nebyl zajištěn. Přitom další dva otvory 
po stranách připraveny byly, předpokládal 
jsem, že to firma nedělala poprvé… Ale vě-
řím, že se to podaří napravit, a potom jistě 
i my tenisté přestaneme remcat :) a budeme 
chodit hrát častěji.

 

6. Začíná léto a s ním jsou u nás spojeny 
tradiční akce na hřišti. Jak to letos bude 
se stanováním? Na co můžou naši občané 
těšit?
Touto cestou vás všechny zvu na tradiční ho-
dovou zábavu – 3. 7. 2020, kterou pořádají 
tradičně čehovští hasiči, a na tradiční opé-
kaní vepřových kýt – 4. 7. 2020. To pořádá 
tradičně obec a začínáme od 14.00 hodin na 
místním hřišti. Čehovští Sokoli budou opět 
pořádat stanování v rámci akce Rozloučení 
s prázdninami 22. 8. 2020, jako vždy podle 
zájmu nocležníků.
Přeji nám všem krásný začátek léta a pěkné 
hodování.

Děkuji za rozhovor, Miloš Mlčoch

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

Vážení sportovní nadšenci, 
sezóna 2019/2020 stolního tenisu je za námi. 
Tento ročník se nám z hlediska našeho umís-
tění moc nevydařil, ale vzhledem k tomu, že 
jsme několikrát hráli v oslabené sestavě, je cel-
kové deváté místo uspokojivé. 
Pro příští ročník bychom měli pokračovat 
v Regionálním přeboru a budeme se snažit 
naše umístění o pár příček vylepšit. Chtěl bych 
vám poděkovat za přízeň a těším se s vámi na 
příští sezónu.

Za oddíl stolního tenisu 
Tomáš Kardinál st.

Rybáři 
Letošní rok začal všelijak a spoustě aktivit 
n přál. V únoru jsme uspořádali tradiční ples 
a tím se na dlouho veškeré veselí zastavilo. 
V březnu se našim rybářům podařily dva krás-
né úlovky v podobě dvou velkých sumců. Prv-
ní úlovek se podařil panu Milčákovi a druhý 
panu Tesařovi a panu Jurčovi. 16. 5. se měly 
konat rybářské závody, ale situace s koronavi-
rem bohužel vše zastavila. K rozvolnění situ-
ace došlo pak krátce před závody, a to již bylo 
nemožné vše potřebné zorganizovat.
V době koronaviru, kdy lidé mohli do přírody, 
se na rybníku střídalo velké množství spokoje-
ných rybářů, což nás velice potěšilo.
V souvislosti s vytrvalými srážkami se do 
rybníka dostalo zřejmě velké množství jemné-
ho jílu a ryby začaly mít nedostatek kyslíku. 
Touhle cestou bych chtěl poděkovat rybářům, 

kteří se o ryby velice dobře postarali, a veli-
ké díky patří SDH Čehovice a SDH Bedihošť 
a panu Svobodovi ml. Bez váhání pomohli 
vodu okysličovat i v nepříznivém počasí, které 
nás poslední době trošičku trápí.
Ale deště je potřeba…

Petrův zdar, Jaroslav Dlabal

a zdokonalují požární útok. Své dovednos-
ti budou moci předvést již poslední víkend 
v červnu, kdy se naši mladí hasiči zúčast-
ní soutěží. Ve Vřesovicích budeme v sobotu 
27. 6. od 9:00 hodin a v Klopotovicích pak 
v neděli 28. 6., taktéž od 9:00. Budeme rádi, 
když se na snažení družstev našich mladších 
i starších dětí přijedete podívat a hlasitým 

pokřikem a fanděním je podpoříte k lepším 
výkonům.
Další milou povinností je vás, všechny občany 
Čehovic a blízkého okolí, pozvat na tradiční 
hodovou zábavu, která se uskuteční v pátek 
3. července od 20:00 hodin na místním hřišti. 
Přijďte se se svými přáteli dobře pobavit.
 

Závěrem přikládám pár rad, jak se chovat 
v letních měsících během grilování, a jak 
dbát na prevenci při manipulaci s otevřeným 
ohněm. Tato doporučení vydává každý měsíc 
Hasičský záchranný sbor ČR, proto není radno 
brát je na lehkou váhu.

Za SDH Čehovice Rostislav Svoboda ml.
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Zprávičky z mateřské školičky...
Situace v naší zemi kvůli nebezpečí šíření ne-
moci Covid-19 se pomalu uklidňuje a život 
nás všech se opět začíná vracet do „normál-
ních“ kolejí, avšak asi přece jen s nějakým tím 
omezením musíme ještě chvíli počítat…
V mateřské škole byl obnoven provoz již 
v pondělí 4. května 2020. Počet dětí nebyl 
MŠMT nijak omezen, jako třeba v základ-
ních školách skupinami 15 dětí. Záleželo pro-
to pouze na rodičích dětí, jak se k docházce 
svých dětí do MŠ postaví a zda děti do školky 
pošlou či nikoli. Při otevření MŠ bylo a stále 
je třeba dodržovat zvýšená hygienická opatře-
ní, dodržovat přiměřené rozestupy, dezinfekci 
hraček, prostor, časté mytí a dezinfekce rukou, 
omezení vstupu cizích osob do prostor školy. 
Přivítaly jsme, že roušky nemusíme nosit my 
učitelky ani děti a mohu říci, že jsme byly rády, 
když počet dětí byl na počátku pouze do de-
seti. Praxe totiž ukázala, že doporučení nelze 
v této věkové skupině při běžném počtu dětí ve 
všech směrech důsledně dodržovat. V provozu 
jsme se již takzvaně zaběhli, nastavili jsme si 
pravidla tak, aby vyhovovala personálu i dě-
tem a zajišťovala přiměřenou ochranu zdraví 
nás všech.
Je doporučeno činnosti s dětmi přenést zejmé-
na do venkovních prostor. Pokud to počasí do-
volí, děti tráví co nejvíce času na naší vlastní 
zahradě. Měsíc květen jsme s dětmi věnovali 
tématům, která se týkají rodiny, svátku mami-
nek, přírody, světa, naší planety Země.
Měsíc červen začal oslavami Mezinárodního 
dne dětí. Přestože aktivity jsou mírně omeze-
né, nechtěli jsme děti o jejich tradiční Týden 
dětských radovánek ochudit. Celý první tý-
den proto děti slavily. Připravily nové školkové 
tablo na téma Odlétáme do světa. Ověřily si, 
kolik vědomostí a poznatků jim v hlavičkách 
zůstalo z probírání různých témat ve vědo-
mostní hře, kreslily na chodníku před školkou, 
sportovaly ve třídě i na školní zahradě v růz-
ných zábavných, ale i dovednostních disciplí-
nách. Součástí byl i dopolední výukový pro-
gram Hmyzí říše, kde se děti dozvěděly hodně 
zajímavých informací o broučcích, hmyzu. Ve 

čtvrtek si vyšly děti konečně mimo areál MŠ 
k místnímu rybníku. Byl to tematický Výlet 
za pokladem. Cestou plnily děti úkoly z do-
pisů, které nacházely. U rybníka si zopako-
valy zvířátka žijící u vody, vyrobily si každý 
svůj hmyzí domeček z plechovky. Vycházka 
se vydařila, počasí přálo, a tak dětem hodně 
vyhládlo, svačina i oběd v přírodě jim chutnal. 
Poslední den týdne věnovaly děti maškarnímu 
reji v maskách a téměř „čarodějnickým hoku-
sům-pokusům“, u kterých se skvěle bavily. 
Ještě jsme se s dětmi vypravili k Elišce, která 
se chtěla dětem pochlubit novým přírůstkem 
do jejich koňské rodinky. Nedávno se jejich 
kobylce Bibi narodilo hříbátko, kluk, který do-
stal jméno Bandy. Děti koním na přilepšenou 
donesly suchý chléb, jablíčka a mrkev. Také 
jsme se zastavili za obecními ovečkami, aby 
jim to nebylo líto a i jim jsme něco dobrého 
na zub přinesli.

K zápisu do MŠ bylo podáno celkem sedm 
přihlášek. Od 1. 9. 2020 vstupuje v platnost 
vyhláška, která stanoví, že pokud se do MŠ 
přijme dítě mladší 3 let, je třeba snížit celkový 
počet dětí ve třídě, za každé takové dítě, o dvě, 
a to vždy až do dovršení 3 let věku dítěte. Toto 
opatření trošku zamotalo možnosti přijetí dětí, 
které dosáhnou postupně věku 3 let od září do 
prosince. Nakonec bylo přijato 5 dětí, rodi-
če dalších 2 dětí nakonec přihlášky stáhli ze 
správního řízení. Zápisy do základních škol 
byly letos bez přítomnosti dětí. Do základní 
školy odchází po prázdninách 7 našich před-
školáků. 
Se všemi předškoláky, ale i s ostatními dětmi 
se chceme trošku slavnostněji před prázdni-
nami rozloučit a také přivítat nově zapsané 
školáčky. Rozhodli jsme se pozvat je s ro-
diči na úterý 30. června odpoledne od 15.30 
hodin na naši školní zahradu. Přivítáme spo-
lečně Klauna-kouzelníka, ten předvede svůj 
program a v jeho závěru nám pomůže s „pa-
sováním“ předškoláků před odchodem do ZŠ 
a s přivítáním pěti nových předškoláčků. Ti si 
letos kvůli nepříznivé situaci ani nemohli přijít 

prostředí mateřské školy okouknout a pohrát si 
s budoucími kamarády. Požádali jsme rodiče, 
aby respektovali doporučené možnosti shro-
mažďování a dodrželi omezený počet osob 
z jedné rodiny. Tak splníme stanovená pravi-
dla a nebude vadit venkovní shromáždění více 
osob; jsou již povoleny návštěvy restaurací, 
kin, divadel do počtu až 1 000 osob.
Prázdninový provoz v naší mateřské škole 
bude po dohodě se zřizovatelem a zákonnými 
zástupci dětí fungovat ještě do 17. července, 
potom bude školka uzavřena a provoz bude 
zahájen v novém školním roce 1. září 2020.
Děkujeme zřizovateli za celý uplynulý školní 
rok za dovoz obědů, drobné opravy a údrž-
bu zahrady, všem rodičům dětí za spolupráci 
a účast na akcích školy, sponzorům a přátelům 
školy, jmenovitě panu Rausovi, panu Bernáto-
vi, paní Kratochvílové, paní Demelové a firmě 
GP Plastics za drobné dárky pro děti.
V neposlední řadě chci poděkovat všem za-
městnankyním mateřské školy, které i přes 
nepříznivou zdravotní situaci v zemi v době 
uzavření mateřské školy kvůli šíření nemoci 
Covid-19, pomáhaly s úklidem po malování, 
důkladnou dezinfekcí všech prostor, hraček 
i pomůcek, šily roušky. Připravovaly také po-
můcky pro další vzdělávací práci a pro před-
školní děti, které prozatím do MŠ nenastoupi-
ly, a zasílaly úkoly mailem pro domácí práci.
Chůvě Michaele Smékalové děkujeme za celý 
školní rok, jenž s námi v mateřské škole strá-
vila a pomáhala nám s malými „dvouleťáčky“, 
kteří si na režim mateřské školy postupně 
zvykali.

Přejeme všem hezké slunečné letní dny, 
plné zábavy, dobrodružství, i když jistě le-
tos v trošku jiné podobě, než jsme byli léta 
zvyklí. Možná objevíme krásy nejbližšího 
okolí, které jsme mnohdy neprávem opo-
míjeli.

Božena Spáčilová, 
ředitelka a kolektiv pracovnic MŠ

Mateřská škola
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Užitečná brigáda v biocentru Čehovice 

V sobotu 6. června zorganizovalo občanské 
sdružení Koalice pro řeky brigádu na soutoku 
Vřesůvky a Malého potoka. Tam, jak všichni 
můžeme vidět, vznikl pěkný „přírodní kou-
tek“, kam si chodívají hrát děti a kam se dá 
zajít na procházku a pokochat se pohledem na 
poklidnou vodní hladinu tůněk nebo se projít 
okolo dalších drobných mokřadů.
Akce, která byla inzerována na sociálních sí-
tích, byla zahájena kolem desáté hodiny. Tři 
osobní auta přivezla z bedihošťského nádraží 
několik zájemců o pomoc přírodě. Celkem se 
tedy sešlo kolem 15 dospělých a několik dětí. 
Prezentaci této pestré lužní lokality zahájil 
Ing. Vlastimil Karlík, který přivítal účastníky 
a přiblížil, jak a kdy biocentrum v Čehovicích 
vznikalo.
Slovo poté předal rodákovi z Čehovic a jedno-
mu z iniciátorů projektu revitalizace soutoku 
doktoru Janu Koutnému z Agentury ochrany 
přírody a krajiny České republiky. Ten nás 
během své prezentace provedl celou lokalitou 
a měl připravený poutavý výklad. Projekt s ná-
zvem Revitalizace soutoku Vřesůvky a Malé-
ho potoka byl uveden do života v roce 2015. 

Již pátou sezónu tak voda z Malého potoka 
natéká rozdělovacím objektem do hektarové 
plochy bývalého zamokřeného pole, kde na 
jaře plní tůně a rozlévá se do okolí. Kolem 
mělkého korýtka je vybudováno několik prů-
točných i neprůtočných tůní. První velká tůň 
je rozdělená štěrkovou hrázkou na dvě části, 
přičemž štěrk napomáhá filtrování vody. Oko-
lo vzniklých drobných vodních ploch ekologo-
vé vysázeli vrbové větve a proutky, a tak dnes 
zdobí břehy tůněk a mokřadů mladé vrbičky. 
Důležité je, že byly přeneseny z „Lamplotova 
háječku“, takže jde o původní a nikoli impor-
tované dřeviny. V ploše mimo mokřady byly 
vysázeny dřeviny tvrdého luhu, jako jsou jil-
my, duby, habry apod.
Jan Koutný také zdůraznil, že problematika 
sucha je v současné době diskutována na úrov-
ni vlády České republiky a velkou pozornost 
jí věnují také média. Připomněl, že pokud by 
podobné revitalizační systémy vznikaly v kaž-
dé obci, mělo by to potom významný vliv také 
na zadržování vody v krajině v širším měřít-
ku a ovlivňovalo by to také mikroklima okolí. 
Poté, co byly zodpovězeny dotazy zájemců, 
Jan Koutný a Mgr. Zdeněk Poštulka vysvětlili 
organizaci brigády.
Pak už se tedy společně hrabala tráva, kte-
rou tady posekali pracovníci obce. Část trávy 
zůstala na hromádkách, část se přihrnovala 
k mladým jilmům, oskeruším a dalším strom-
kům, aby tak pomáhala zadržovat vlhkost. Po-
tom jsme čistili Lamplotův háječek a přenášeli 
vrbové větve na hromadu. Do práce se zapojili 
dospělí a pomáhaly také děti. Perličkou bylo, 

že jsme měli mezinárodní výpomoc – akce se 
účastnil také Francouz Antoine Dumont, který 
v současnosti pobývá v Olomouci, a i jemu se 
práce s dalšími zapálenými lidmi v hanácké 
přírodě velmi zamlouvala.
Po skončení prací u soutoku se skupinka 
brigádníků přesunula na exkurzi do biocent-
ra k rybníku, kde Vlastimil Karlík a Zdeněk 
Poštulka seznámili přítomné s pracemi, kte-
ré v biocentru průběžně probíhají. Poté se ke 
skupině připojil i starosta obce Milan Smékal 
a krátce s brigádníky pobesedoval o aktivitách 
obce na poli životního prostředí a závěrem do-
poručil, kam se dá v Čehovicích zajít na ob-
čerstvení. Posezení a rozmluva u stolu v Kul-
turáku užitečnou brigádu příjemně zakončila.

Miloš Mlčoch a Jan Koutný
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Rozhovor s Janem Koutným 
O Lamplotově hájku, o kostlivci ve skříni  

a důsledcích sucha na naši krajinu

Jan Koutný vystudoval Přírodovědeckou fa-
kultu na Univerzitě Palackého v Olomouci, 
obor Ochrana a tvorba životního prostředí. Po 
absolvování magisterského studia se rozhodl 
ve studiu pokračovat a byl přijat do doktor-
ského studijního programu zaměřeného na 
mikrobiální ekologii. Ve své disertační práci 
se zabýval mikrobiálními společenstvy říčních 
sedimentů. V současné pracuje v Agentuře 
ochrany přírody a krajiny České republiky, 
kde se věnuje vodohospodářské problematice. 
Je členem pracovní skupiny pro vodní ekosys-
témy a pracovní skupiny Komise pro rybí pře-
chody při AOPK ČR. Dále je členem Komise 
protipovodňových opatření rady města Olo-
mouce. Externě vyučuje na Katedře ekologie 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Je rovněž členem pracovní skupi-
ny pro Životní prostředí a čistotu vod Českého 
rybářského svazu.

Honzo, můžeš čtenářům ČL prozradit, proč 
sis vybral právě přírodní vědy? Dlouho ses 
věnoval také hudbě, neřešil jsi jako matu-
rant dilema?
Je to dokonce ještě složitější, protože jsem po 
maturitě byl rok a půl na Filozofické fakultě 
v Brně. Teprve pak jsem přešel do Olomouce 
na PřF. Myslím, že to rozhodnutí bylo správ-
né. Tak to aspoň vidím z dnešní perspekti-
vy. Ekologie a tvorba životního prostředí je 
dnes velmi praktický obor, extrémy jako su-
cho a povodně nás v posledních letech trápí 
všechny a ekologie zná na spoustu palčivých 
otázek odpověď.

Jaké máš zkušenosti z doktorského studia 
na PřF UP v Olomouci? Jakým způsobem 
probíhal výzkum pro potřeby disertační 
práce?
Olomoucká katedra ekologie byla založena 
v roce 1990 profesorem Otakarem Štěrbou 
(zemřel 2017), který byl zároveň i u vyhlášení 
CHKO Litovelské Pomoraví. Jeho žákem byl 
můj školitel Doc. Martin Rulík. Doktorát u něj 
byl pro mě docela náročný. Mořili jsme se se 
štěrky ze dna toků a zkoumali v něm bakte-
riální společenstva. Svízel při výzkumech 
v přírodním prostředí je vždycky to, že příroda 
není laboratoř a nefunguje vždycky tak, jak 
bychom chtěli. Je zkrátka příliš složitá. Takže 
jsme se při publikování do zahraničních časo-
pisů dost zapotili J.

 
 
 
 
 

 
Každý region, popřípadě mikroregion, má 
z ekologického hlediska své charakteris-
tické rysy. V čem spočívá specifikum naší 
hanácké krajiny? V čem se shoduje a čím 
se liší například od oblasti Polabí, které 
má srovnatelnou nadmořskou výšku a je 
také zaměřena na intenzivní zemědělskou 
produkci?
Hm, zajímavá otázka. Jako vodař můžu pou-
kázat třeba na to, že Haná se nachází v úmoří 
Černého moře. Kdežto Labe se vlévá do Se-
verního moře. Na Moravu zasahuje už i Pa-
nonská nížina a jižní Morava je z hlediska 
biologického úplně unikátní v rámci celé ČR. 
V řekách na Moravě původně žily mnohé jiné 
druhy ryb než v Čechách. Z jihu se k nám 
také rychleji šíří teplomilní živočichové 
i rostliny. Jinak, co se týče typu krajiny, jsme 
na tom asi dost podobně jako v Polabí, žijeme 
v úrodné nížině, kterou v minulosti vytvoři-
la řeka a kterou dnes intenzivně zemědělsky 
využíváme.

Vraťme se do Čehovic. Viděli jsme se v so-
botu u Lamplotova háječku - jak vidíš tuto 
lokalitu po několika letech od jejího vzni-
ku? Podepsalo se na ní sucho?
Tůně a mokřady u Lamplotova hájku vznikly 
právě na počátku velkého sucha, které se ex-
trémně projevilo v roce 2015 a znovu v roce 
2018. Sucha se na této lokalitě neprojevují jen 
poklesem hladiny podzemní vody, ale také vy-
sycháním Malého potoka. V roce 2019 na jaře 
dokonce vůbec netekl. Loni v létě ale začalo 
pršet, povodí potůčku se nasytilo vodou, potok 
díky tomu začal téct a tůně se naplnily vodou. 
Takže i když s takovými suchy nikdo při pří-
pravě projektu nepočítal, ukazuje se, že pro-
jekt byl navržen dobře. Sleduji lokalitu pečlivě 
od jejího vzniku a můžu říct, že slouží přírodě 
tak, jak to bylo zamýšleno. Podle mé dosavad-
ní zkušenosti se líbí i lidem. Občas sem vedu 
návštěvy, i ochranářské semináře a zatím jsem 
se nesetkal se závažnými připomínkami k ře-
šení či fungování.

Když jsme u toho, už dvakrát se v regionál-
ním tisku objevily informace, které výsled-
ky revitalizace zpochybňují. Opravdu zde 
máme nějakého kostlivce ve skříni?
V tisku se objevilo, že prý za vysychání tůní u 
Lamplotova hájku může nedostatečně hluboké 
a zanášející se koryto potoka. Zde bych chtěl  
 
 
 
 
 
 

 
důrazně připomenout, že na vině je sucho,  
které trápí celou ČR. Pročištění a prohloube-
ní koryt vodních toků by situaci jen zhoršilo. 
Naopak dlouhodobě pozoruji, že v době sucha 
tato lokalita vysychá mnohem později než 
okolní krajina a i poté si zachovává mokřad-
ní charakter. A jakmile zaprší, krajina rychle 
ožívá, tůňky se naplní a k žádným škodám ne-
dochází.

Můžeš objasnit blíže, jak prohlubování ko-
ryt zhoršuje sucho?
Narovnaná a zahloubená koryta, na která jsou 
často napojená odvodnění, nám z krajiny od-
vádí vodu, a to i za sucha. Fungují vlastně 
jako drenáže a urychleně vodu vedou pryč. 
Čím jsou hlubší, tím hůř. Za povodní zase po-
jmou obrovské množství vody a působí ško-
dy na majetku, v horším případě na lidských 
životech. Přírodní koryto je přirozeně mělké 
a svoje okolí sytí vodou, a naopak za povod-
ní se voda okamžitě rozlévá do krajiny, a tak 
devastační účinky povodní oslabuje. Povod-
ňová vlna je nižší a jde pomaleji, to je velmi 
důležité si uvědomit. Takže žádné pročišťová-
ní a prohlubování nedoporučuji. Musíme jít 
opačným směrem, tedy vracet potokům a ře-
kám přírodní charakter.

Mohl bys shrnout, co to přináší občanům, 
když mají u obce takový kousek přírody?
Zadržujeme si vodu v katastru a tím boju-
jeme se suchem. Pomáháme i protipovod-
ňové prevenci níže po tocích, protože vodu 
necháme rozlévat tady. Ochlazujeme si mi-
kroklima lokality. Na bývalém poli jsou dnes 
k vidění vzácné druhy ptáků, třeba slučka 
malá, bekasiny nebo čápi černí. Rozmnožují 
se tu ropuchy, rosničky a skokani. Pohled na 
vodu a zeleň je příjemný pro oko, lidé zde 
mohou relaxovat, procházet se kolem. Děti 
z Čehovic, Bedihoště, ale i širšího okolí vidí 
spoustu hanácké přírody na vlastní oči. To je 
velmi důležité i pro budoucnost. Jestli chce-
me mít čistou vodu, vzduch a půdu, musíme 
se naučit respektovat přírodu. A začíná to vý-
chovou. Co si o tom myslíš, Miloši, ty jako 
pedagog?

Nezbývá, než abych souhlasil. :)
A děkuji za rozhovor.

Miloš Mlčoch
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Polévka s fazolemi a koprem nakyselo

Ingredience:
- 400 g acidofilního mléka

- 1 cibule
- 1 mrkev
- 3-4 brambory
- plechovka bílých fazolí (bez nálevu)

- 2 lžíce hladké mouky

- 1 lžíce másla
- cca 1500-1700 ml vývaru

- 2 vejce

Postup:
Cibuli nakrájíme nadrobno a mrkev nastrouháme nahrubo. Rozpustíme máslo a zpěníme cibuli s novým kořením. Přidáme mrkev a po 

orestování zasypeme moukou. Zamícháme a chvíli restujeme. Zalijeme vývarem a přivedeme k varu. Přidáme na kostky nakrájené bram-

bory, kmín, bobkový list a sůl. Vaříme asi 10 minut a přidáme fazole. Z polévky odebereme pár lžic a smícháme s mlékem. Vše přilijeme 

do polévky a nakonec přidáme lehce rozšlehané vejce a moc nemícháme, aby zůstaly větší kousky. Nakonec přidáme kopr a polévku 

dochutíme špetkou cukru a pepřem.

- 3 lžíce sekaného čerstvého kopru

- 4 kuličky nového koření

- 1 bobkový list

- sůl
- pepř
- kmín
- špetka cukru

Kulinářské okénko
Recepty pro inspiraci 

Čeká nás léto a prázdniny, snad bude lepší než jaro a všichni si užijeme přátel a dětí na prázdninách, tak mi dovolte pár receptů, které by nás mohly 
potěšit.

Tuňákové smaženky
Ingredience:
- 80 g tuňáka ve vlastní šťávě 
  (stačí drcený)
- 2 vejce
- 120-150 g strouhaného sýru 
  (eidam, gouda)
- 1/2 lžičky sušeného česneku
- bylinky (dala jsem sušené)
- sůl
- podle chuti pepř
- krajíčky veky
- olej na smažení

Postup:
Tuňáka scedíme a smícháme s vejci, sýrem a zbytkem surovin. Ma-
žeme na krajíčky veky. V nepřilnavé pánvi rozehřejeme malinko oleje 
a smažíme namazanou stranou dolů. Po chvíli otočíme a dosmažíme 
z druhé strany. Odkládáme na papírový ubrousek odsát přebytečný 
tuk. Přizdobíme zeleninou a podáváme teplé. Kdo nechce smažit, 
stačí dát chlebíčky krátce zapéct do trouby.

Zapečené babiččiny brambory
Ingredience:
- 1 menší cuketa
- 4-5 brambor
- asi 8 plátků anglické slaniny
- 2 menší cibule
- špetka tymiánu
- 2 stroužky česneku
- 1 kelímek smetany ke šlehání
- 80 g tvrdého sýra
- sůl
- pepř
- olej na vymazání misky

Postup:
Brambory ve slupce předvaříme, ale ne úplně doměkka. Cuketu a cibuli nakrájíme na 
kolečka, anglickou slaninu překrojíme v polovině. Misku vymažeme olejem. Brambory 
oloupeme a skládáme do zapékací misky vždy kolečko brambory, kolečko cukety, stoče-
nou anglickou slaninu a kolečko cibule. Nakonec osolíme, opepříme a posypeme troškou 
tymiánu. Česnek utřeme a navršíme na brambory. Sýr nastrouháme najemno, polovinu 
z něj přimícháme do šlehačky a zalijeme brambory. Pečeme asi 35 minut ve vyhřáté 
troubě. V polovině pečení přidáme na brambory zbytek sýru a dopečeme do růžova.
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Levandulovo-mátová limonáda s limetkou
Ingredience:
- lžíce sušených květů levandule
- 1 limetka
- 2 lžíce medu
- máta
- led
- čerstvá máta
- plátek citronu na ozdobu

Postup:
Do hrnku si dáme levanduli, 2 větší listy máty a zalijeme horkou vodou. Odložíme pár minut k 
louhování, přidáme med a necháme zcela rozpustit. Mezitím si dáme do džbánu led a nakráje-
nou limetku na plátky. Vařečkou můžeme silněji promíchat a tím uvolnit šťávu z limetky. Do-
lijeme minerální vodou, ale necháme si v džbánu kousek místa. Nakonec přes sítko přecedíme 
levanduli a ozdobíme citronem a mátou. Limonáda je v tuto chvíli vychlazená, takže je ideální 
ji podávat ihned.
Poznámka: V nápoji je hodně cítit med, takže kdo ho moc nemusí, může ho nahradit cukrem.

Rybízová zmrzlina
Ingredience:
- 600 ml vody
- 180 g krupicového cukru - dle potřeby
- 26 g vanilkového pudinkového prášku
- špetka skořice
- 250 g rybízového protlaku - husté šťávy
- 1 pomeranč nebo citron

Postup:
Smícháme vodu s pudinkovým práškem, cukrem, špetkou skořice a za stálého míchání 
přivedeme k varu. Povaříme cca 4 minuty a za občasného promíchání zchladíme. Pak 
vmícháme rybízový protlak, přidáme šťávu z pomeranče, případně z citronu a studenou 
směs vlijeme do zmrzlinovače. Necháme zmrazit.
Kdo nemá zmrzlinovač, tak se směs vlije do nižší plastové nádoby, vloží do mrazničky 
a zhruba co 45 - 60 minut se promíchává vidličkou.

Krásné léto přeji.
          Ivana Kratochvílová

Společenská kronika:

Za sbor pro občanské záležitosti – Lenka Říhová

Jubilanti 
23. 7. Ivana Hýždalová – 75 let

2. 8. Vladimír Hénik – 85 let
6. 9. Jaroslav Bureš – 85 let
8. 9. Jana Koutná – 75 let
8. 9. Jan Košulič – 70 let

14. 9. Oldřiška Jadrníčková – 80 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
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Levandulovo-mátová limonáda s limetkou

Naše křížovka:

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

1. cena – Jana Kunertová – kniha – 300,- Kč

2. cena – Marie Bednářová – salám Vysočina

3. cena – Miroslav Čmela – káva dle výběru

GRATULUJEME!!!

„Pan Kropáč dnes nepřijde do práce, kvůli úmrtí v rodině, šéfe!“ „Tak? A kdopak mu umřel tentokrát?“ „…Tajenka!“
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Najdi 10 rozdílů

 Zdroj: https://krizovky.sme.sk/?_fid=283h


