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Vážení spoluobčané,
věřím, že jste si v rámci možností užili letní 
měsíce a vstoupili do nového školního a pra-
covního koloběhu odpočatí. Nový školní rok 
nezačal z hlediska pokračující koronavirové 
krize úplně nejšťastněji. Pro všechny je ná-
ročné vrátit se po prázdninách, kdy byla opat-
ření rozvolněna, k dodržování opět zavede-
ných pravidel. Doufám, že během posledního 
čtvrtletí tohoto roku se situace opět uklidní 
a všichni se budeme moci vrátit do normál-
ního režimu. 

Přeji všem především pevné zdraví 
Markéta Skalková 

Rozhovor se…  
starostou Milanem smékalem
Pane starosto, jedním z důležitých bodů na 
červnovém jednání obecního zastupitelstva 
bylo projednání oznámení záměru výstav-
by telekomunikační sítě firmou Infos ART, 
s.r.o. Mohl byste občanům vysvětlit, z čeho 
návrh firmy vychází a jaké má Infos ART 
záměry?
Firma Infos Art, s.r.o, požádala obec Čehovice 
o schválení záměru na výstavbu telekomuni-
kační sítě v naší obci. Tento záměr byl zastu-
pitelstvem obce schválen. Jedná se o uložení 
optického kabelu do země. V současné době 
nabízí tato firma internet šířený vzduchem. 
Uložením kabelu se zvýší rychlost internetu 
a při klimatických poruchách nebude dochá-
zet k výpadkům či vypínání internetu. Záměr 
firmy je vybudovat sítě tak, aby se mohl napo-
jit úplně každý zájemce. Jediným zatížením, 
které z akce vyplývá pro obec je, že po obci 
budou prováděny rozsáhlejší výkopové prá-
ce. Podmínkou k udání souhlasu ovšem bylo, 
že po dokončení akce budou všechny plochy 
zasažené výkopem, uvedeny do původního 
stavu.
 

Můžete nám přiblížit, jaký význam pro naši 
obec má schválení zařazení území obce do 
území působnosti MAS Prostějov venkov, 
o.p.s., na programové období 2021-2027?
Tento strategický dokument je velmi důležitý 
pro naši obec z důvodů možnosti čerpání do-
tací jak pro samotnou obec, tak pro podnika-
telské subjekty v obci. Pokud by území obce 
nebylo zařazeno do územní působnosti MAS 
Prostějov venkov, o.p.s., na programové obdo-
bí 2021-2027, neměla by obec ani podnikatel-
ské subjekty možnost žádostí o dotace.

Jak byste zhodnotil společenské a kulturní 
akce, které se konaly v průběhu léta?
Přes letošní léto se uskutečnily pouze tři akce, 
z mého pohledu a pohledu pořadatelů se moc 
velkému zájmu místních občanů netěšily. Je 
pochopitelné, že situace ohledně šíření viru 
Covid 19 mnohé odradila. Proto doufám, že 
až se situace uklidní, budou opět akce těšit 
zúčastněné i pořadatele, kteří věnují organi-
zacím vždy nemalé úsilí. Zatím tedy musíme 
doufat.
 

Které práce vykonávali v letním období 
pracovníci obce? Jak je to v současnosti se 
zaměstnáváním pracovníků z úřadu práce?
Letošní léto bylo až neobvyklé na množství 
vláhy a tak tráva rostla opravdu rychleji, než 
jsme zvyklí. Pracovníci tedy především sekali 
trávu v obci a v přilehlém okolí. Současně se 
věnovali údržbě tam, kde se to již nedalo od-
kládat.
Z úřadu práce se nám podařilo v rámci veřejně 
prospěšných prací získat 2 pracovníky - muže 
a ženu. Pracovní smlouvu mají do konce roku, 
tak doufám že se jim práce líbí a vydrží jim pra-
covní úsilí až do ukončení pracovní smlouvy.

V současné době se opět zpřísňují hygie-
nická opatření v souvislosti se šířením viru 
Covid-19. Jakými nařízeními se v současné 
době řídí život v naší obci?
Hygienická nařízení a opatření se neustále 
zpřísňují s nárůstem nakažených v celé naší 
republice. Proto i na obecním úřadě jsme 
museli přistoupit k určitým opatřením. Mojí  
 

Úvodník



ČEHOVSKÉ LISTY2

Z činnosti místních organizací
Sbor dobrovolných hasičů 

Vážení čtenáři,
nikomu z vás jistě nemusím připomínat, že 
situace kvůli šíření koronaviru COVID-19 
neumožňuje bezproblémový chod naší organi-
zace. Snažili jsme se přizpůsobit se vzniklým 
podmínkám a v omezené míře udržet v chodu 
práci s naší mládeží. Zúčastnili jsme se s druž-
stvy mladších i starších žáků několika vybra-
ných soutěží v požárním útoku. Pokud mohu 
hodnotit, výsledky nebyly až tak špatné a měli 
jsme radost, že dříve získané návyky pomohly 
naší mládeži vyrovnat se s problémy omeze-
ného množství tréninků a přípravy na závody. 
Naše družstva dětí se zúčastnila těchto soutěží:
• sobota 27. 6. v obci Vřesovice – mladší žáci              
   4. místo, starší žáci 6. místo
• neděle 28. 6. v obci Klopotovice – mladší  
   žáci 5. místo, starší žáci 5. místo
• sobota 26. 7. v obci Dětkovice – mladší žáci  
   9. místo, starší žáci 12. místo
• sobota 1. 8. v obci Otinoves – mladší žáci 
   4. místo, starší žáci 12. místo.
 

Za odměnu jsme pro děti a jejich rodiče připra-
vili zábavní sportovní odpoledne v Olomouci. 
V neděli 30. srpna jsme navštívili Bowland 
bowlingové centrum, kde jsme na 4 drahách 
soutěžili v nejvyšším počtu shozených kuželek. 
Odpoledne se velice vydařilo a vydanou energii 
jsme na závěr doplnili pizzou a nealko nápoji.
Rád bych vás touto cestou pozval na jubi-
lejní 10. ročník oblíbené Drakiády. Ta se 
bude konat v neděli 27. září od 14:00 ho-
din na polích nad 
rybníkem. Protože 
se jedná o kulaté vý-
ročí této akce, rádi 
bychom obohatili 
pouštění draků také 
o další doplňkové 
soutěže a zábavu 
pro malé účastníky. 
Drobné občerstvení 
bude zajištěno. Zve-
me všechny malé  
 

i velké k účasti na klání na čerstvém vzduchu. 
V případě nepříznivé situace, popř. špatném 
počasí, bude akce přesunuta na jiný, včas 
oznámený termín.
Jelikož se nám pomalu blíží podzim a s ním 
i topná sezóna, dovolil jsem si na závěr přiložit 
pár preventivních rad, které vydává Hasičský 
záchranný sbor ČR.

Za SDH Čehovice Rostislav Svoboda

prioritou je především zabezpečení dětí a per-
sonálu mateřské školy. Nakoupili jsme dosta-
tečné zásoby tekutého mýdla, desinfekčních 
prostředků, respirátorů a roušek. Na chodbu 
byl umístěn desinfekční stojan na ruce, tak 
aby ho mohli využívat jak rodiče s dětmi, tak 
návštěvníci úřadu. Do kanceláře jsme umístili 
ochranné plexisklo. Pokud budeme respek- 
 

tovat bezpečnou zónu, dodržíme dostatečné 
odstupy a ostatní nařízení, měli bychom být 
chráněni a chránit ostatní – jak nyní slyšíme 
ze všech stran.
Závěrem bych všem chtěl popřát pevné zdraví, 
velkou dávku pozitivního myšlení a trpělivosti.
Chovejme se odpovědně a tento nebezpečný 
virus porazíme.
 

Milan Smékal – starosta
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 
Rozloučení s prázdninami 
Předposlední prázdninovou sobotu se na 
místním hřišti konalo rozloučení s prázdnina-
mi. Děti se sešly hned ráno, aby během do-
poledne stihly projít všechna stanoviště, kde 
byly připraveny sportovní i znalostní disci-
plíny. Poté co všem trochu slehl kuřecí řízek 
s bramborem, jsme se vydali hledat ukrytý 

poklad. Děti musely na cestě plnit úkoly, ten-
tokrát v týmech, čímž se prověřila i schop-
nost spolupráce v kolektivu. Nalezený poklad 
byl poctivě rozdělen mezi všechny účastníky 
pochodu. Velká škoda je, že jich letos bylo 
opravdu málo. Odpoledne se ale hřiště pře-
ci jen trochu zaplnilo a masky na maškar-
ním bále obsadily parket. K pohoštění bylo 

nachystané uzené cigáro, grilované makrely 
a nechybělo ani tekuté pohoštění. Doufejme, 
že příští rok se sejde víc dětí i na dopolední 
program. 

     Za TJ Sokol  
Markéta Skalková
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Zprávičky z mateřské školičky...
Odborníci meteorologové tvrdí, že letošní 
léto bylo to pravé středoevropské léto, kdy se 
střídají různé charaktery počasí. Tropy střída-
ly dny s deštěm či přeháňkami a ochlazení. 
Téměř každý si tedy mohl dopřát to, co má 
rád, koupání, opalování, turistiku, cestování. 
V důsledku epidemie koronaviru však letošní 
rok přinesl mnoho změn jako uzavírání hra-
nic států a celou řadu dalších opatření, která 
možnosti cestování poznamenaly. Přestože 
Češi ve velké většině vyrážejí v létě do za-
hraničí, k moři či za zážitky, letos dali před-
nost tuzemské dovolené a poznávání krás naší 
vlasti.
Přišel však čas se opět vrátit po prázdninách 
do škol i školek. Bohužel i nový školní rok 
jsme začali s určitými omezeními kvůli šíření 
nemoci Covid19. V mateřské škole sice nemu-
síme nosit roušky, ale je třeba stále zvýšeně 
dodržovat osobní hygienu a dezinfekci pro-
stor školy, omezit vstup cizích osob do areálu 

školy a také aktivity, které by znamenaly sou-
středění více skupin dětí, to znamená omeze-
ní dojíždění do divadla i zrušení zájmových 
kroužků. Ale dobře jsme se připravili, tak snad 
situaci společně úspěšně zvládneme. Bude 
jen na nás všech záležet, jak zodpovědně se 
k opatřením postavíme. Mateřská škola bude 
plnit všechna nezbytná hygienická doporuče-
ní, děti je budou za dozoru učitelek důsledně 
dodržovat a na rodičích pak bude záležet, jak 
objektivně posoudí zdravotní stav svých dětí 
vždy tak, aby neohrozili zdraví ostatních dětí 
a zaměstnanců MŠ, a s příznaky nemoci je do 
školky nepošlou.
Na děti čekala jako vždy pečlivě uklizená 
i „dezinfikovaná“ školička, o což se postarala 
paní školnice, výzdobu oken i prostor připra-
vila paní učitelka s paní asistentkou. Nový ná-
těr dostal i zahradní domeček, sponzorsky jej 
zajistil manžel paní učitelky, pan Hlavatý, ten 
také sestavil dětský ponk s reálným nářadím, 

který se nám podařilo zajistit zdarma na poly-
technické činnosti. Pan Svoboda nám ochotně 
zavěsil v šatně „jmenovník na značky“ pro děti.
Prvního září se tedy opět děti vrátily za svými 
kamarády a učitelkami do své školičky. Cel-
kem bude docházet v tomto školním roce 24 
dětí, počty jsme museli podle nové vyhlášky 
snížit vzhledem k přijetí dětí, které ještě nedo-
sáhly 3 let věku. Dvacet dětí je místních a čtyři 
jsou z okolních vesnic. Přišly mezi nás nej-
menší, nově přijaté děti, které se s prostředím 
MŠ teprve seznamují. Období adaptace je pro 
ně mírně složitější, protože jsme museli ome-
zit pobyt rodičů v prostorách MŠ, ve třídě. Po-
zdravit nás přišel pan starosta Milan Smékal, 
předal dětem drobnou sladkost a popřál, aby 
se jim ve školce líbilo a hlavně byly zdravé.
Hned druhý týden jsme dětem do školky po-
zvaly maňáskové divadélko Jak se medvídek 
skamarádil s králíčkem. Děti tak alespoň úpl-
ně nepřijdou o divadelní představení. Výjezdy 

Mateřská škola

Zahrádkáři 
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opět seznámila s čin-
ností základní organizace ČZS Čehovice.
Z důvodu koronaviru naše činnost stagnovala. 
Až 25. srpna jsme uklízeli a připravovali cel-
kově moštárnu na moštování ovoce, které za-
čalo 29. srpna. Moštujeme každou sobotu od 
8.00 do 12.00 hod., pokud bude zájem.
V sobotu 26. září probíhá KOLOBĚŽKIÁ-
DA, která se poprvé konala v loňském roce. 
Letošní ročník se koná na místním fotbalo-
vém hřišti od 15.00 hod.
 

Na 17. října je naplánovaný Jablkový bál. Jeho 
uskutečnění bude záležet na aktuální situaci 
týkající se koronaviru. 31. října a 1. listopa-
du bychom chtěli uspořádat tradiční Výstavu 
ovoce, zeleniny a květin spojenou s výstavou 
drobného zvířectva, a v sobotu 1. listopadu 
také již tradiční Vycházku do přírody s lampi-
ony. Na závěr roku připravujeme přátelské po-
sezení Silvestr 2020 pro členy spolku a přátele.
Děkuji výboru a členům spolku, kteří akce 
připravují, zajišťují jejich zdárný průběh a pří-
jemnou atmosféru.
 

Myslím, že s letošní úrodou na zahradách jsme 
mohli být celkem spokojeni, hlavně s množ-
stvím a velikostí brambor, česneku a cibule. 
Co se týká ovoce, záleželo, kam dosedly jarní 
mrazíky, rajčata a papriky trpěly v noci zimou. 
Teď už nás čeká poslední sklizeň zeleniny 
a ovoce, řádné vyhnojení záhonů, rytí a orba.
Přeji vám hodně zdraví, pevné nervy, klid 
a pohodu do dalších dnů.

Předsedkyně Eva Divácká
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do Němčic nad Hanou jsme pro tento školní 
rok zrušily. 
Přijela paní logopedka, která na žádost rodičů 
provedla vyšetření správné výslovnosti dětí, 
takzvanou depistáž, podle zjištění pak mohou 
rodiče pokračovat v nápravě výslovnosti dětí 
v ambulanci v Prostějově. Proběhla již první 
schůzka s rodiči, i zde jsme díky zdravotní si-
tuaci využily v pěkném počasí školní zahradu,  
 

kde rodiče získali informace o organizaci cho-
du mateřské školy v tomto „podivném“ obdo-
bí, dohodli se s pedagogy na akcích, které se 
snad uskuteční a vyplnili a podepsali potřebné 
dokumenty, dohodli se na úzké spolupráci. 
Někteří z nich nám již přispěli kancelářským 
papírem, kterého spotřebujeme na kopírování  
pracovních listů a kresbu opravdu mnoho. Dě-
kujeme p. Purové a p. Svobodové.
 

Chceme dětem nabízet zajímavé aktivity, 
přestože všude kolem sebe stále mohou slyšet 
o „koroně“, aby si své dětství plně užívaly. Hy-
gienickým opatřením se sice nevyhneme, ale  
jinak bude školní rok probíhat vcelku běžným 
způsobem.

Božena Spáčilová, ředitelka MŠ
Bc. Běla Hlavatá, učitelka MŠ

Sbor pro občanské záležitosti 
Letošní rok se nese ve znamení mnoha opat-
ření a omezení, každý z nás má v sobě určitou 
obavu, co bude a hlavně si všichni přejeme, 
aby se nám vir velkým obloukem vyhnul. 
I  my, ve sboru pro občanské záležitosti, musí-
me dodržet určitá pravidla.
Proto se předem omlouváme, že se letos ne-
budou konat kvůli stávající situaci některé  
 

akce, které jsme v minulosti pořádaly. Le-
tos se neuskuteční tradiční zájezd pro seni-
ory, tvoření s paní Sadílkovou a ani vánoční 
zájezd.
Rády pro Vás nachystáme DÝŇOVOU SLAV-
NOST, která se bude konat na Obecním domě 
v odpoledních hodinách 28. 10.  2020 (dýně 
a přírodniny budou k dispozici).
 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA se bude sice letos také 
nést v jiném stylu, ale uděláme pro to vše, co 
nám situace dovolí, abyste si začátek adventu 
užili co nejlépe. Výstava se bude konat v nedě-
li 29. 11. 2020.

Sbor pro občanské záležitosti

28. 10. 2020 Dýňová slavnost – OBECNÍ DŮM

29. 11. 2020 Vánoční výstava – OBECNÍ DŮM
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Bílá houbová polévka s pórkem a bramborem

Ingredience:
– 2 hrsti pevných lesních hub

– 1 šalotka
– 1/2 pórku
– 3-4 brambory

– 1 lžíce másla
– 1 lžíce mouky

– kmín
– zeleninový vývar

– 150 ml smetany ke šlehání

– sůl
– petrželka

Postup:
Houby očistíme a nakrájíme na plátky. V hrnci rozehřejeme 

máslo, vložíme houby, šalotku, kmín a orestujeme. Přidáme 

mouku, osmahneme a zalijeme vývarem. Rozšleháme, je-li 

třeba, osolíme a přivedeme k varu. Přidáme kolečka pórku 

a brambory, nakrájené na drobné kostičky. Vaříme do změknutí 

zeleniny. Na závěr zjemníme smetanou a necháme přejít varem. 

Hotovou polévku posypeme petrželkou.

Kulinářské okénko
Recepty pro inspiraci 

Čas běží jako o závod a máme zde krásný podzim. Dovolte mi přispět pár recepty k podzimnímu stolu a popřát vám všem pevné zdraví.

Zeleninový koláč s klobáskami a vejci
Ingredience:
– 1/2 chlazeného celozrnného list. těsta
– 350 g zelen. směsi (mrkev, hrášek, kukuřice)
– 1 zakysaná smetana (150 ml)
– 2 vejce
– 10 nožiček tenké bavorské klobásky
– tymián
– rozmarýn
– česnek
– sůl
– pepř
– 4 vejce (nemusí být)

Postup:
Těsto rozválíte dost na tenko do kruhu – do velikosti formy cca 25 cm. Okraje 
nemusí být. Propícháte vidličkou a v troubě vyhřáté na 200 st. asi 10 minut za-
pečete. Mezitím podusíte nebo na páře uvaříte zeleninu (přiznávám bez mučení, 
že ji postupně doměkka projedu v mikrovlnce). Lehce zchladlou vmícháte do 
mísy, kde jste prošlehali zakysanku a dvě vajíčka se solí a česnekem.  
Do směsi přidáte bylinky a vylijete do formy. Povrch vyplníte 
klobáskami, do mezer můžete (ale nemusíte) vyklepnete syrová 
vajíčka. Troubu ztlumíte na 170 st. a upečete - trvá to cca 15 mi-
nut. Je dobré i studené, poslouží jako hezky barevný předkrm – 
u nás jako hlavní jídlo :D

Husa pomalu pečená, předem naložená  
v rozmarýnovo-solném láku
Ingredience:
– husa cca 3 kg

Lák:
– 200 g soli
– 10 g čerstvého rozmarýnu
– 6 l vody

Dále:
– sůl
– celý kmín

Postup:
Husu očistíme, odřízneme přebytečný tuk, kůži z krku a také odřízneme krajní části křídel (od špičky 
po první kloub). Drůbky, kůži z krku a špičky křídel použijeme na polévku, tuk upotřebíme při pečení 
husy. Před naložením husy do láku nejdříve najdeme vhodný, nejlépe nerezový hrnec, do kterého 
zkusíme požit husu tak, aby nad ní bylo ještě kousek volného místa. Poté husu odložíme do lednice 
a do hrnce dáme vodu. Uvedeme k varu, přidáme rozmarýn a sůl, necháme 3 minuty vařit, promícháme 
a dáme vychladit. Do vychladlého láku naložíme husu a necháme v chladnu 12-24 hodin. Poté husu 
z láku vytáhneme a důkladně ji pod studenou tekoucí vodou opláchneme. Lák vylijeme. Tuk z husy na-
krájíme na drobné kousky a dáme je na dno pekáče. Husu osolíme a okmínujeme uvnitř i na povrchu. 
Položíme ji do připraveného pekáče prsy dolů, přiklopíme druhou částí pekáče a dáme do trouby roze-
hřáté na 130°C. Pečeme pozvolna 5 hodin. Půl hodiny před dokončením odstraníme horní část pekáče, 
výkon trouby zvýšíme na 190°C a 15 minut pečeme na křupavou kůrčičku, poté husu opatrně otočíme 
a dopečeme dozlatova. Během dopékání přeléváme výpekem. Než začneme husu dopékat na barvičku 
a křupavost kůže, slijeme část vypečeného tuku z pekáče do kastrůlku a odložíme stranou na jiné vyu-
žití. Husu naporcujeme a podáváme se zelím a knedlíkem, obě přílohy podle chuti a zvyku.
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Zeleninový koláč s klobáskami a vejci

Babiččino červené zelí

Svatomartinské víno

Ingredience:
– 1 velká cibule
– 1 sklenice červeného zelí
– 1 větší brambora
– sůl, pepř, ocet, cukr

Postup:
Větší cibuli nakrájíme nadrobno. V hrnci rozehřejeme olej a cibuli pomalu orestujeme 
dozlatova. Pak přidáme sterilované červené zelí i s nálevem. Bramboru oloupeme, na-
strouháme ji najemno a přidáme k zelí. Dusíme pod pokličkou doměkka. Před podává-
ním případně dochutíme podle vlastní chuti – sůl, cukr, ocet, pepř.

Tradice svatomartinského vína vychází ze starodávného zvyku vinařů připíjet si na svátek svatého Martina (11. 11.) poprvé novým, mladým 
a jiskrným vínem.
Naši předkové z vinorodých krajů jižní Moravy dovedli odedávna vychutnat svěžest a krásu mladých, sotva zrozených vín. A mladé víno je 
vždy znovu a znovu okouzlovalo svým temperamentem, lehkostí a ovocnou vůní, osvěženou jemným přírodním perlením.
Svatomartinské víno se hodí nejen k pečené husičce. Skvěle se snoubí i s dalšími pokrmy.

          Ivana Kratochvílová

Hruškový mřížkový koláč
Ingredience:
– 300 g hladké mouky
– 150 g másla
– 80 g moučkového cukru
– 1 vejce
– 1 vanilkový cukr
– špetka soli

Náplň:
– 500 g hrušek
– 4 kousky sušenek BeBe Dobré ráno
– 1/4 lžičky skořice
– 50 g třtinového cukru
– 60 g rozinek

Postup:
Hladkou mouku a moučkový cukr prosejeme do mísy, přidáme vejce, sůl, vanilkový 
cukr, pokrájené změklé máslo a vypracujeme těsto, které zabalíme do fólie a dáme na 
30 minut do chladna. Formu na koláč vymažeme máslem a vysypeme moukou. Z těsta 
odebereme 1/3 a dáme stranou. Vyválíme kruh velký, aby pokryl dno i boky formy, dáme 
do formy a pevně přimáčkneme. Dno koláče posypeme rozdrobenými sušenkami, 1/2 
rozinek a poklademe hruškami které nakrájíme na malé kostičky, jsou-li měkké, nebo 
nastrouháme na plátky. Posypeme druhou 1/2 rozinek, třtinovým cukrem a skořicí. Ze 
zbylého těsta vyválíme válečky z kterých uděláme mřížku na koláči. Pečeme na 180 °C 
asi 45 minut.

Čehovice v ohni války 
(75. výročí osvobození obce)

Ačkoliv se od konce 2. světové války narodi-
ly již další tři generace, které nezažily válku, 
stále ještě mezi námi žijí lidé, kteří si většinou 
jako školáci pamatují dramatické události 
bezprostředně předcházející osvobození Čes-
koslovenska. Dodnes o nich někteří vyprávějí, 
jako by je zažili včera. Ne jinak je tomu i v obci 
Čehovice, jež se objevuje jen v nepočetných 
pramenech, které se zabývají koncem války na 
Moravě. Po sedmi letech bádání a zpovídání 
více než 300 pamětníků, z toho 15 z Čehovic, 
jsem se pokusil dát dohromady jejich vyprávě-
ní a porovnával jsem je se zápisy z kronik a vo-
jenských deníků. Bohužel obsah vyprávění je 
nad rámec tohoto článku a znění příběhů všech 
dalších pamětníků bude uvedeno v plánované 
(třetí) publikaci o osvobození Prostějovska.
Jako Olomoucká kapsa by se dal vojenskou 
terminologií nazvat výběžek fronty východ-
ně od Olomouce a Prostějova, který vznikl  
 

na základě ofenzivní činnosti 4. ukrajinského 
frontu ze severovýchodu při Ostravské opera-
ci a z jihovýchodu postupem 2. ukrajinského 
frontu v rámci Bratislavsko-brněnské opera-
ce na přelomu dubna a května 1945. Tím se 
v prostoru střední a východní Moravy dostala 
do nebezpečí obklíčení německá 1. tanková ar-
máda (1. Panzerarmee), jež spadala ke Skupi-
ně armád Střed (Heeresgruppe Mitte) polního 
maršála Schörnera.
Pokud by se povedly plány maršála Malinov-
ského rychle odříznout s pomocí vojsk ge-
nerála Jeremenka únikové cesty z této kapsy 
a obsadit podle plánu dne 1. května 1945 měs-
ta Prostějov a Olomouc, patrně bychom dnes 
tuto operaci nazývali Olomouckou operací.
Výsledek byl nakonec jiný. Podstatnou roli 
v něm sehrály tři faktory. Důsledná obranná 
činnost zkušených německých jednotek pod 
Prostějovem, stažení sovětských gardových  
 

tankových jednotek, které měly původně Ha-
nou osvobodit, z důvodu účasti na Pražské 
operaci v jiném směru postupu, a nakonec 
i deštivé počasí na začátku května.
Ačkoliv se hlavní tanková bitva odehrála 8 km 
jihovýchodně od Prostějova mezi obcemi Čel-
čice a Klenovice na Hané, tak se i samotná 
obec Čehovice dostala na deset dnů do fron-
tového pásma (29. dubna až 8. května 1945), 
které se táhlo od úpatí Drahanské vrchoviny 
(severně od Vyškova) až po Tovačov, přičemž 
páteří této obrany byly německé opěrné body 
na kótě Předina (310 m) a Skalka (276 m).
Prvním bojovým křtem prošla obec Čehovice 
v noci z neděle na pondělí 30. dubna 1945, kdy 
na obec zaútočila část z 24 sovětských letadel 
Polikarpov Po-2 312 formou lehké noční bom-
bardovací letecké divize, jejímž úkolem bylo ne-
jenom napadnout prostějovské letiště, ale i kolo-
ny německých vojsk na přístupech k Prostějovu.
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Po osvobození Klenovic dne 1. května zahá-
jila 21. gardová tanková brigáda 5. gardového 
tankového sboru následujícího dne v 8 hodin 
(MČ)1) boj o Čelčice. Setkala se s odporem 
šesti samohybných děl, dělostřelectva a sa-
mopalníků. Když ovládla Čelčice, začala ve 
14 hodin (MČ) útočit na Čehovice 1). Němec-
ké jednotky ovšem vedly od Čehovic velmi 
silnou palbu. Z toho důvodu změnila brigáda 
směr postupu, překonala železniční trať, aby 
mohla zleva provést obchvat obce.
V 16 hodin (MČ) však Němci za pomoci de-
seti tanků, s rotou pěchoty a za podpory mi-
nometů provedli protiútok na sovětské tanky. 
Brigáda byla nucena opustit Čelčice a ustoupit 
až k severozápadnímu okraji Klenovic.
Čehovice mj. hájili příslušníci divize pancé-
řových granátníků Brandenburg. Tato divize 
byla na konci dubna stažena z bojů o saský Bu-
dyšín, aby zajišťovala ústup 1. tankové armády 
na západ k americkým jednotkám. 2. května 
1945 dorazil 2. myslivecký pluk (Jägerregi-
ment 2) této divize vlakem do Olomouce, aby 
byl ihned poslán na frontu u Prostějova. Pod 
velením nadporučíka Oesterwitze a společně 
s 1. praporem kapitána Steidla obsadila jednot-
ka pod neustálou palbou sovětských děl a mi-
nometů obec Čelčice. Za nepřetržitých sovět-
ských útoků bránili tuto obec němečtí vojáci 
i přes vysoké ztráty až do 4. května 1945, kdy 
byli definitivně nuceni ustoupit do Čehovic. 
Kapitán Steidl své velitelské stanoviště pře-
sunul do Bedihoště, kde se dozvěděl i o svém 
povýšení na majora. Do optimizmu měl ovšem 
málo a do svých poznámek si napsal:
„Dezerce v jednotce mezi nováčky rostou stej-
ně rychle jako u sousední divize pancéřových 
granátníků Feldherrnhalle. Staří mazáci po-
kračují v boji, jako by byli vyrobení ze železa.“ 
5. května byl 2. myslivecký pluk odvelen na 
frontu k Olomouci.
Působení této jednotky v oblasti obce potvrzu-
je i MVDr. Jaromír Vavrouch z Bedihoště: Do 
obytné části našeho domu se nastěhovala dva-
náctičlenná německá jednotka pod vedením 
mladého čerstvě odmaturovaného poručíka. 
Hlavně starší bratr Ladislav se s ním německy 
často otevřeně bavil o válce a lidech. Na poru-
číkovi bylo vidět, že má o své muže obavy, když 
je musí vysílat do zoufalého boje. Jedenkrát 
jsem byl svědkem, že se vrátil jeden z jeho vo-
jáků z hlídky a poručík se jej ptal, kde zůstali 
ostatní a on jen odevzdaně řekl ,Ani se neptej-
te. Z jiného z rozhovoru mezi vojáky jsme se 
zase dozvěděli, že když šel jeden z nich u Če-
hovic na hlídku korytem potoka, tak najednou 
narazil na sovětského průzkumníka. Oba na 
sebe z blízka civěli a navzájem přitom na sebe 
mířili samopaly. Ani jeden nevystřelil a oba se 
mlčky otočili a rychle zmizeli. Bratr poručíko-
vi také upřímně řekl, že se těší, až sem přijedou 
osvoboditelé bratři Rusi. Poručík se pousmál 
a odvětil mu ,Netěšte se na ně, protože budete 
zklamáni. Veřím v to, že se my, Němci, spojíme 
s Američany a budeme s nimi bojovat proti Ru-
sům, abychom zachránili Evropu.´
 

Podobné vzpomínky utkvěly v paměti Vítu Lo-
chmanovi z Čehovic (č.p.15): „Prvním ohla-
sem fronty se pro mne stalo nalétávání sovět-
ských stíhaček v oblasti vysílače na Předině. 
Abychom na to viděli co nejlépe, tak jsme si 
vylezli na zídku Macháčkovy vily (č.p.123) na 
konci dědiny. Od 30. dubna se začalo kolem 
střílet natolik, že jsem téměř celou dobu bojů 
o obec pobýval ve sklepě. Vojáci začali obsazo-
vat domy po vesnici. K nám se nastěhoval sotva 
dvacetiletý poručík z Drážďan. Do průjezdu si 
schoval vojenský osobní automobil. Patřil také 
k těm zavilým Němcům, co neznali nic než vál-
ku a Hitlera, protože když mu stařeček ukazo-
val leták o kapitulaci Německa, co shazovala 
spojenecká letadla na sklonku války, tak tomu 
nevěřil a měl stále pevnou víru ve vítězství. To 
potvrzovala i skutečnost, že Němci přikazovali 
místním občanům budovat za humny zákopy, 
i když už věděli, že je vše ztraceno. Otec Ka-
rel Lochman šel v noci na zákopy mj. s panem 
Mičkou ke sv. Prokopovi, jenže využili nepozor-
nosti strážného a utekli. Oba přiběhli domů celí 
mokří, protože běželi skrytě korytem potoka.
Přes Mézlovu uličku jezdilo kolem našich 
sklepních okýnek ke hřbitovu se řinčením pásů 
samohybné dělo. Vystřelilo a rychle se vrátilo 
stejnou cestou pod lípu na okraj obce. Tak to 
udělalo vícekrát.
Po válce jsme s kluky vyrazili ze zvědavosti na 
obhlídku poničené obce. U závor jsme zahlédli 
mrtvého Němce a za mostem jsme prozkoumá-
vali zničený sovětský tank. Mířil pořád hlav-
ní na most, od kterého stál pár desítek met-
rů. Nejspíše střílel po Němcích schovaných 
v zákopech u mostu a v zahradách za mostem. 
V zákopech po obou stranách mostu se totiž 
válela po válce spousta nábojnic a naskláda-
né pancéřové pěsti. Mezi municí zůstal skrče-
ný mrtvý Němec. Za tankem ležela postřílená 
osádka tanku. Tankista ležící napravo od tan-
ku měl ustřelenou půlku hlavy.“
Tento zničený sovětský tank T-34/85 patřil ke 
skupině tří tanků, které prováděly dne 4. květ-
na 1945 od 13. hodin (MČ) před Čehovicemi 
průzkum bojem. Útok však byl odražen silnou 
palbou německých samohybných děl, jež byla 
vedena z jižního okraje obce.
Ve hlavách pamětníků z Čehovic a sousedních 
obcí utkvěly často vzpomínky právě na tako-
váto opuštěná německá samohybná útočná 
děla StuG III a samohybné houfnice StuH 42. 
O jejich aktivitě se dne 4. května 1945 zmiňuje 
v hlášení sovětské 57. střeleckého sboru plu-
kovník Petrov: „V průběhu dne 3. 5.1945 byla 
proti jednotkám 227. střelecké divize mj. vede-
na palba z děl ráže 105 mm a 75 mm z prostoru 
Kralice, z baterie minometů z prostoru Čehovi-
ce a palba ze samohybných děl ze vzdálenosti 
1000 až 1500 metrů manévrujících po silnicích 
ve směru Kralice-Hrubčice-Čehovice a Krali-
ce-Bedihošť-Čehovice.“ Tato sovětská divize 
s v tu dobu nacházela v Klenovicích a snažila 
se ovládnout Čelčice a přístupové cesty k Čeho-
vicím. Tyto pancéře patřily k brigádě útočných 
děl č. 228 (Heeres Sturmgeschütz Brigade 228).
 

Na podobné nebezpečné okamžiky z konce 
války vzpomíná František Karhánek pochá-
zející z Floriánské ulice č. p.130: „Sovětské 
letectvo tehdy zpozorovalo, jak obcí projíždí 
kolony německých vojenských nákladních aut 
a začalo je bombardovat. V nastalém zmatku 
zastavilo jedno z aut u našeho domu. Vyská-
kali z něj Němci a snažili se marně dobušit na 
naše dveře.
Odpoledne 1. května jsem ze zvědavosti pozo-
roval s dalšími kluky z dědiny, jak hrají němeč-
tí vojáci na jednom z pancéřů karty. Obrněnce 
měli zaparkovaného u dveří kostela. Hlasitě 
se při hraní karet bavili, jako by žádná válka 
kolem nich neexistovala, a dělalo jim radost, 
jak dychtivě sbíráme peníze, co nám hodili na 
zem. Byly to ruské kopějky.
Jejich zábavu ovšem vmžiku utnulo svištění 
granátů letících směrem od Klenovic. Jeden 
dopadl asi 50 metrů ode mne. Snažil jsem se 
co nejrychleji dostat přískoky od domu k domu 
do bezpečí našeho sklepa. Hned u kostela 
u domu Labounkových (č. p. 91) jsem si vši-
ml rádiovozu, z něhož se linula překvapivě ja-
zzová hudba. U něj byl přivázaný na dlouhém 
řetízku oříšek, který na mne tak prosebně za-
čal štěkat, jako by se mne snažil varovat před 
příchozím nebezpečím. U domu Mlčochových 
(č. p.33) se válela po zemi spousta střepin. 
Kousek dál na křižovatce ležela nevybuchlá 
mina. Naproti mně utíkala maminka, aby mne 
odvedla do bezpečí našeho sklepa. Granáty do 
obce padaly až do večera. Do sklepa se vkrá-
dal zápach střelného prachu. Střepiny poško-
dily štít našeho domu a chlívek.
Jelikož bylo z našeho domu dobře vidět na 
Čelčice, tak si němečtí vojáci dovezli na náš 
dvůr 3. května jedno dělo, které namířili právě 
tím směrem. Ve štítu chlívku si udělali průzor 
pro pozorování terénu a kulomet. V druhém 
chlívku si udělali další průzor.
8. května kolem 15. hodiny přiletěla od jiho-
východu tři spojenecká letadla a shodila bom-
by do naší ulice.2) Jedna spadla k Přindišům, 
druhá explodovala naproti u Koutných (č. p. 
117), přičemž zabila pana Aloise Koutného 
a třetí dopadla k nám za zahradu, aniž by vy-
buchla.
Protože byla Floriánská ulice situovaná ke 
frontě u Čelčic a po ulici se pohybovalo dosti 
německých vojáků, tak sem zalétávalo po ce-
lou dobu bojů více leteckých bomb, dělostře-
leckých granátů a min než jinde v obci. Jedna 
střepina trefila i německého vojáka z osád-
ky tanku, jenž byl ukrytý pod lipami u sochy 
sv. Floriána. Sledoval jsem ho, jak si v poklidu 
jí na korbě tanku špek, a pak došlo v blízkosti 
tanku k výbuchu granátu a po vojákovi zůstala 
ležet na zemi prostřelená helma.“
Přítomnost pravděpodobně jednoho němec-
kého útočného děla na této ulici potvrzoval 
i Stanislav Zapletal z č.p. 128, neboť se scho-
vával po deset dnů bojů přímo za jeho domem. 
Marie Kubová z č. p.112 odůvodňovala v při-
hlášce náhrad válečných škod jako příčinu 
značného poškození domů na Floriánské ulici  
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ustavičnou přítomnost německých vojáků ve 
většině zdejších domů.
Velmi těžké okamžiky zažila v obci Marie 
Frištenská z Bedihoště a potvrzovala vzpo-
mínky pana Karhánka:
„Když se blížila fronta, šla jsem se s mamin-
kou Marií Vysloužilovou ukrýt do Čehovic 
k tetám Pavlíně Chytilové a Marii Slavotínko-
vé. V domě se ubytovali mladí němečtí vojáci. 
Stařeček Alois Koutný (nar. 1879) z č.p.117 si 
jako zkušený veterán z 1. světové války vyko-
pal důmyslný kryt v hliníku.
Jednoho dne, kdy byl venku na ulici klid a ne-
střílelo se, stála moje maminka u dveří domu 
na ulici. Jenže v tu chvíli dopadl poblíž gra-
nát letící od Čelčic a střepiny ji zlomily krček 
pravé stehenní kosti. Zatímco stařenka Anna 
Koutná utíkala v palbě k Mézlům pro vojen-
ského doktora, odnesli jsme maminku do skle-
pa.3) Jenže když se u nás objevil, měl strach 
jít do sklepa a chtěl, abychom ji opět vynesli 
nahoru. Ta při přenášení na postel ve světni-
ci silně sténala bolestí. Doktor jí nohu ošetřil, 
pak roztrhal prostěradlo na kusy a obvázal ji. 
Pan Lejsek vzal později koně, maminku naložil 
na vůz a odvezl ji do prostějovské nemocnice, 
čímž jí zachránil život.
To však nebyla největší tragédie, protože 
8. května šel stařeček Alois Koutný jako obvyk-
le domů popravovat dobytek doma. Sousedé 
z ulice ho varovali, ať se jde raději schovat, že 
jsou z dáli slyšet letadla. On jen mávnul rukou 
a pokračoval dál. Nálet jej zastihl na dvoře. 
Nestihl se ani schovat do chlíva. Tlaková vlna 
z vybuchlé bomby mu roztrhala plíce a byl na 

místě mrtev.4) Ležel u studny a v ruce držel 
ještě seno. Krávy zůstaly naživu, prasata zů-
stala výbuchem bomby omráčená a musela se 
nechat po náletu utratit. Dům se celý zbortil. 
Další bomba spadla naproti u Přindišů a za-
pálila jim dům.“
Mezi 5. až 8. květnem 1945 se na tomto úseku 
fronty vystřídalo z důvodu přeskupení vojsk 
pro Pražskou operaci několik sovětských a ru-
munských jednotek. 7. května 1945 byly Če-
hovice obklíčeny již v půlkruhu, ale přesto se 
o obec bojovalo plných 48 hodin, neboť Něm-
ci, ač v menšině, se tvrdě bránili a ustupovali 
jen zvolna.
8. května 1945 mezi 4. a 5. hodinou ranní pro-
nikla sovětská hlídka kolem trati přes most 
směrem k hřbitovu a vyptávali se občanů, kde 
jsou ukryti Němci. Němečtí vojáci se scho-
vávali ve stavení u Vystavělů (č. p.10). Když 
zpozorovali oddíl sovětských vojáků, uprchli 
do středu vesnice. Sovětští vojáci běželi za 
nimi. Byla to však léčka. Několik rudoarměj-
ců padlo, ostatní uprchli. Jeden voják se ukryl 
u Jadrníčků (č. p. 12). Měl tu smůlu, že byl po 
dopadení bomby v úkrytu zasypán zříceným 
zdivem. Boj o vesnici trval ještě v noci z 8. na 
9. května 1945, ale po půlnoci střelba utichla 
a Němci ustoupili. Ráno po 6. hodině zaslech-
li občané z kralického rozhlasu hudbu a zpěv. 
Sovětští a rumunští vojáci byli nadšeně při-
vítáni. Jednalo se pravděpodobně o sovětské 
vojáky 8. střelecké divize a rumunské vojáky 
11. pěší divize a 1. jezdecké divize.
Marie Sedláková (roz. Bělínová) sice konec 
války v Čehovicích nezažila, protože byla 

totálně nasazená v továrně Daimler-Benz 
v Nové Pace, ale na celý život ji v hlavě utkvě-
la vzpomínka na ustřelenou věž kostela, které 
si všimla, když se vracela po několika měsí-
cích domů.
Škody v obci byly veliké. Pole v okolí byla 
rozryta zákopy, rozježděna tanky a rozbrázdě-
na výbuchy granátů. Podle nahlášených škod 
obyvateli obce bylo zabito v bojích nebo za-
bráno vojáky na 29 koní, 20 krav, 38 prasat 
a 7 koz. Při ústupu bylo německými přísluš-
níky ukradeno 29 kol. Poškozeno bylo celkem 
112 domů (98 lehce, 14 těžce). Těžké boje si 
vyžádaly minimálně 1 mrtvého a 5 raněných 
civilistů (Jan Mlčoch, Karel Švandera, Marie 
Vysloužilová, Václav Frgál a Ludmila Holás-
ková). 9. května 1945 bylo u kostela provizor-
ně pohřbeno ve 4 hrobech 16 rudoarmějců. 
16. února 1946 byli exhumováni a odvezeni 
na vojenský hřbitov do Olomouce. Tito padlí 
vojáci patřili k 169. záložnímu střeleckému 
pluku 40. armády.

Chtěl bych poprosit čehovské občany, po-
kud by měli fotografie a znali další příbě-
hy ze 30. až 40. let (z období protektorátu), 
které by vedly ke zpřesnění faktů o válečné 
době v Čehovicích, resp. na Prostějovsku, 
mohou mi napsat na mail kvh-dukla.zde-
nek.b@seznam.cz, nebo na tel. 724814174. 
Moc děkuji!

MVDr. Zdeněk Bezrouk
KVH-Dukla z.s. (Bedihošť)

VySVěTLIVKy:
1) Časy z hlášení sovětských bojových jednotek jsou odvozeny z moskevského času (MČ) a nikoliv podle středoevropského letního času (SELČ), 
jako je tomu u vyprávění pamětníků.
2) Dne 8. května kolem 15. hodiny prováděli dva piloti rumunských stíhacích letounů IAR-81 opakované hloubkové útoky na ustupující německé 
vojáky v prostoru Bedihošť – Hrubčice.
3) Další vojenská ošetřovna s provizorním operačním sálem Němci vybudovali v kuchyni u Lejsků (č.p. 32) a u Svozilů (č.p. 29).
4) Ve výpisu z matriky zemřelých je uvedena příčina smrti výhřez mozku po explozi granátu.

POUžITé PRAMENy:
SOkA Prostějov: fond MNV Čehovice, inv. č. 29 (Pamětní kniha z let 1933–1981)
SOkA Prostějov: ONV Prostějov I. díl, inv. č. 378 (Přihlášky válečných škod z let 1945-1960)
CAMO: fond 240, opis 2779, delo 1867 (bojové hlášení štábu 6. gardové tankové armády)
CAMO: fond 946, opis 1, delo 38 (bojové hlášení 57.střeleckého sboru ze dne 4.5.1945)
CAMO: fond 327, opis 4999, delo 271 (souhrn bojových operací 312. noční lehké bombardovací letecké divize ze dne 30. 4. 1945)
Soukromý archiv Zdeněk Bezrouk (audio a videonahrávky z let 
2012-2020) http://www.die-sturmartillerie.com http://www.lexikon-
-der-wehrmacht.de
POUžITÁ LITERATURA:
BEZROUK, Zdeněk, Jaroslav DVOŘÁK, Jaromír KOUŘIL a Radek 
KIRCHNER. Pod pásy tanků, pod křídly letadel: ve fotografiích, do-
kumentech a vzpomínkách k 70. výročí osvobození Prostějovska. Pro-
stějov: Klub vojenské historie Dukla, 2015. ISBN 978-80-260-9724-2.
CIBULA, Martin, Peter KAŠŠÁK a Radovan FRAIT. Rumunské 
kokardy nad Československom: Letecké operácie rumunského letec-
tva nad Československom od decembra 1944 do mája 1945. Degart 
s.r.o., 2019. ISBN 978-80-971891-5-0.
HAMILTON, A. Stephan. Panzergrenadiers to the Front!: The Com-
bat History of Panzergrenadier Division Brandenburg on the Eas-
tern Front. West Midlands: Helion & Company Limited, 2016. ISBN 
978-1-910777-13-8. Sovětský tank v Lejskově sadě, jenž byl zničen 4.  5. 1945. Vzadu silueta 

poškozeného kostela v Čehovicích. Soukromý archiv V. Lochman.
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Bojovými operacemi poškozený kostel v Čehovicích.  
Soukromý archiv V. Lochman.

Exhumace padlých sovětských vojáků, 16. 2. 1946. 
Soukromý archiv V. Lochman.

Poškozené domy na Floriánské ulici. V popředí dům Koutných 
(č. p. 117) zasažený leteckou bombou. Soukromý archiv Z. Neckař.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
V sobotu 15. srpna 2020 se v Praze v Týnském 
chrámu konala slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie, na niž navazovalo požehnání nově po-
staveného mariánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí.
Tato významná kulturní a náboženská událost 
završila třicetileté úsilí Společnosti pro ob-
novu mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí v Praze. Cílem společnosti bylo obno-
vit sloup, který byl násilně stržen 3. listopadu 
1918. Ačkoliv to dlouhá léta vypadalo, že se 
dlouholeté úsilí nepodaří dokončit, v tomto 
roce se se díky politickému rozhodnutí situace 
změnila a mohlo dojít ke slavnostnímu vzty-
čení sloupu.
Je třeba připomenout, že mariánský sloup 
představoval v naší historii „jablko sváru“. 
V roce 1650 jej nechal v Praze postavit teh-
dejší císař Ferdinand III. Habsburský jako po-
děkování Panně Marii za obranu Prahy před 
Švédy a za ukončení třicetileté války. V té 
době ovšem v našich zemích probíhala násilná 
rekatolizace, a proto si nekatolíci sloup spojo-
vali s nenáviděnými Habsburky.
Krátce po skončení 1. světové války se praž-
ským anarchistům pod vedením Franty Sauera 
podařilo také díky obelhání žižkovských hasičů, 
kteří jim zapůjčili lana, sloup svrhnout. Několik 
dní ležely zbytky sloupu na náměstí, poté byly 

odvezeny do prostor Anežského kláštera. Dnes 
jsou torzo původního sloupu a zbytky soch ulo-
ženy v lapidáriu na pražském výstavišti.
Slavnost konaná 15. srpna měla dvě části. Nej-
prve se konala slavnostní mše v kostele Matky 
Boží před Týnem, kterou celebroval primas 
český a arcibiskup pražský Dominik Duka. 
Přítomno bylo velké množství duchovních 
a několik set pozvaných hostů. Poté, co byl po-
žehnán obraz Panny Marie Rynecké, se procesí 
přesunulo na Staroměstské náměstí. Tam dění 
v chrámu přenášely dvě velkoplošné obrazov-
ky. Za přítomnosti několika tisíc shromáždě-
ných program pokračoval. Jeden ze zásadních 
projevů pronesl rodák z Čehovic pan Dr. Ka-
rel Kavička, který působil jako místopředseda 
Společnosti pro obnovu mariánského sloupu. 
Zaměřil se na historický, náboženský i politický 
význam sloupu s přesahem do současné doby. 
Vyzdvihl úsilí mnoha lidí a zmínil také organi-
zace, jež se na obnově sloupu podílely. Po něm 
vystoupil starosta Prahy 1 Ing. Petr Hejma, kte-
rý mj. zdůraznil, že sloup by měl Pražany a naši 
společnost spojovat a ne rozdělovat.
Původní socha Panny Marie ze 17. století byla 
dílem Jana Jiřího Bendla, současnou sochu 
dlouhá léta vytvářel sochař Petr Váňa. Ten také 
zažehl čtyři ohnivé kalichy a umístil obraz 
Panny Marie Rynecké do podstavce sloupu. 

V roce 2020 se tak symbolicky podařilo naplnit 
slova českého novináře Ferdinanda Peroutky, 
který ve dvacátých letech 20. století vyzýval k 
obnově původního sloupu a zdůrazňoval, že by 
v Praze na Staroměstském náměstí měla neda-
leko od sebe stát jak socha mistra Jana Husa 
jako představitele reformované církve, tak ma-
riánský sloup jako symbol církve katolické.
Další informace můžete získat např. zde:
https://www.marianskysloup.cz/ 
https://www.marianskysloup.cz/clanky/aktua-
lity/projev-mistopredsedy-spolecnosti.html 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma-
ri%C3%A1nsk%C3%BD_sloup_(Sta-
rom%C4%9Bstsk%C3%A9_n%C3%A-
1m%C4%9Bst%C3%AD)

Miloš Mlčoch
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Společenská 
kronika:

Jubilanti 
31. 10.  Jeniš František – 75 let 

Zlatá svatba 
17. 10.  Jitka a Jan Kurlandovi  

Všem srdečně blahopřejeme!

18. 9.  Josef Potácel
24. 4.   Ivo Troneček 

26. 3.   Božena Hrubá

Opustili nás

Obrázková osmisměrka  
Jdou dva kanibalové a nesou kostru. Zastaví je pralesní policajt a ptá se jich: „Co to nesete?“ „Ale nic. …Tajenka má 9 písmen.“
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Křížovka

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

1. cena – Šárka Vencovská – kniha
2. cena – Mézlová Marie – salám
3. cena – Čmela Miroslav – káva
GRATULUJEME!!!

Mánička se vychloubá svými znalostmi o nemocích. „Četla jsem, že bolest vždy zachvátí nejslabší místo v těle.“ Hurvínek se zamyslí: „Tak …tajenka.“

Čehovské listy
Čehovské listy, čtvrtletník - periodický tisk územního samosprávného celku.
Redakční rada: Ing. Markéta Skalková, Ing. Jaroslav Špaček, Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
Evidenční číslo ministerstva kultury: MK ČR E 20489. 
Nákladem 200 výtisků vydala obec Čehovice v září 2020.
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.
Čehovice 93, 798 21 Bedihošť, IČO 288101. 

 Zdroj: https://krizovky.sme.sk/?_fid=283h
https://krizovky.sme.sk/puzzles/puzzle/18259


