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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení občané, 

před časem jsem se na tomto místě vyjad-
řoval ke zdravení a výchově mládeže v Če-
chách, vlastně i na Moravě vůbec. A nedá mi 
to, musím znovu. Jak se tak občas toulám se 
psem, či bez něho, po vsi či okolí, potkávám 
nejen dospělé, ale i děti a mládež. S dospělý-
mi prohodíme občas nějaké to slovo, většinou 
se navzájem pozdravíme, u mladých se však 
tato slušnost tak nějak vytratila. Při jedné vy-
cházce mě tedy doslova šokovala situace, kdy 

nás potkala místní mladá slečna. Již dávno ne 
rozjívená teenagerka se potkala s naší skupin-
kou, v níž někteří byli i o dost starší než já. 
Místo pozdravu, byť i jen koutkem úst, jen 
vyzývavě hleděla do našich tváří. Jak asi tato 
dáma bude vychovávat své děti, těžko domy-
slet… To že někteří, opět především mladších 
ročníků, vlezou do restaurace (nemyslím tím 
jen náš Kulturák) jak do chlíva bez pozdravu, 
tomu také nějak nerozumím. O sezení v míst-
nosti třeba při obědě, jak jsem nedávno za-
znamenal v Hrubčicích U Drábků, s čapkou 

nasazenou kšiltem vzad 
srkajíce polévku, ani ne-
mluvím. To už není ne-
vychovanost, to už je vr-
chol hnusu. Kam ten náš 
národ spěje, nevím… 

Ale jsou kolem nás 
i potěšující věci. Třeba 
to, že se neustále zlep-
šuje okolí naší obce. Při 
poslední nedělní vycház-
ce jsem zaznamenal, že 
se na křížku u dvou lip 
objevila nová soška Je-
žíše Krista. Kdo se o to 
zasloužil, to se mi zatím 
nepodařilo vypátrat. 

Velmi rád bych zde po-
děkoval panu Rostislavu 
Svobodovi za nezištnou 
pomoc při sázení nových 
tří kaštanů u křižovatky 
k rybníku. Nejen, že mi 
je pomohl zasadit, ale 
ve své režii zajistil i dře-
věné opěrné konstrukce. 
Doufám jen, že stromy 
dobře porostou a časem 
poskytnou kolemjdoucím 
trochu stínu a možnosti si 
odpočinout, případně se 
rozhlédnout po naší pěk-
né krajině.

Čehovské listy

Velmi rád bych také připomněl jednu sku-
tečnost, která už leckomu může přijít jako 
samozřejmost. A tou je Kulturák. Myslím, 
že manželé Hrubanovi zaslouží velké díky 
za to, jak dění v naší obci podporují. Nejde 
jen o to, že máme kde si zahrát pinec nebo 
beďas, zacvičit jógu či posedět na pivku. 
Skvělé je i to, že pořádají různé akce, jakou 
byl například karneval pro děti v sobotu 
11. června. Nikdo je k tomu nenutí, stojí je 
to nemalé úsilí i finanční prostředky a přesto 
to dobrovolně dělají. Pro nás, pro Čehovčá-
ky! Díky moc…

Závěrem mi dovolte popřát všem pohodo-
vé prožití jak hodů, tak i navazujících prázd-
nin a doby dovolených. Doufám jen, že v září 
budu mít do úvodníku jen samé veselé zprávy 
a myšlenky. 

Příjemné počtení.
Jaroslav Špaček

Kříž u dvou lip
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Společenská kronika

Pozvánky na další čtvrtletí:
24. - 26. června – TJ Sokol Čehovice, tradiční stanování na hřišti, téma „ZOO“.

1. července – Hasiči, Hodová zábava.

2. července – TJ Sokol Čehovice, turnaj v malé kopané „O pohár starosty obce“.

5. července – opékání selete, akce solárních elektráren. Hřiště, v případě špatného počasí 
Obecní dům.

27. srpna – TJ Sokol Čehovice, rozloučení s prázdninami.

Upozornění Obecního úřadu
Upozorňujeme občany na zákaz odkládání odpadů do hliníku. Pokud bude občan při odvozu odpadů do 

hliníku přistižen, bude s ním neprodleně zahájeno správní řízení ve věci vyměření  pokuty. 
Bioodpad je samozřejmě možné i nadále ukládat ve dvoře hasičské zbrojnice vždy ve čtvrtek týdne, v němž 

je svážen komunální odpad. 
Starosta obce, Milan Smékal

Ve třetím čtvrtletí roku 2016 oslaví 
svá životní jubilea tito občané:

Červenec
Obořil František   80 let

Září
Smékalová Jiřina   80 let
Kadlecová Anna  85 let

Vítání občánků
Dne 10. dubna se v 11 hodin dopoledne ko-

nalo Vítání novorozených občánků naší obce. 
Našimi novými spoluobčánky jsou:

Martin Vincze 
- rodiče Kateřina a Martin Vincze

Jakub Tesař 
- rodiče Lenka Molčíková a Jiří Tesař

Magdaléna Vencovská 
- dcera Šárky a Lukáše Vencovských.

Všechny přítomné v sále přivítala předsed-
kyně Sboru pro občanské záležitosti paní Jana 
Jurová. Následovalo vystoupení dětí z mateř-
ské školy, které jako obvykle způsobilo, že 
se dojetím zalesklo nejedno oko přítomných 
v sále. Poté starosta pronesl slavnostní projev, 
v němž rodičům a jejich dětem popřál co nej-
víc toho příjemného do života.

Děti obdržely zlaté přívěsky, maminky ky-
tičky a rodinky si odnesly i finanční příspěvek. 
Focením s kolébkou celá akce skončila.

 za Sbor pro občanské záležitosti 
Petra Růžičková
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Rozhovor se...
...starostou Milanem Smékalem

Rozhovor s...
...Pavlem Kratochvílem, dobrovolným dárcem krve 

1) Pane starosto, na začátku roku 
obec žádala o dotace, jaká byla úspěšnost?

Obec žádala o dotaci na rekonstrukci stře-
chy na hasičskou zbrojnici. Žádost byla vy-
brána a Olomoucký kraj nám přispěje částku 
ve výši 65 755,- Kč. Touto cestou děkuji Olo-
mouckému kraji za tuto poskytnutou dotaci. 

Další žádost byla podána na dotaci k poří-
zení automobilu pro Sbor dobrovolných ha-
sičů. Také tato žádost byla podpořena a GŘ 
HZS ČŘ poskytne finanční prostředky až do 
výše 450 000,- Kč. Také HSS Olomouckého 
kraje a GŘ HZS ČR tímto děkuji za poskyt-
nutí této dotace. Poté jsme požádali Olomo-
ucký kraj o dotaci na tento automobil – do-
dávku, ve výši 150 000,- Kč. O této dotaci 
zatím nebylo rozhodnuto.

2) V loňském roce se kolem bývalého 
družstva pokácely břízy, jak to vypadá 
s náhradní výsadbou?

V květnu bylo pracovníky obce vysázeno 
deset okrasných stromů právě kolem zdi bý-
valého družstva. Na podzim máme v úmyslu 
vysadit minimálně dalších deset stromů. Za 
mostem přes železniční trať jsme vysázeli tři 
ovocné stromky. Vedle hřbitova, mimochodem 
– pracovníci tento prostor mezi sebou nazý-
vají lesem Řáholcem, se vysázelo 40 jehlič-
nanů. Do výsadby zeleně se zapojil i pan ing. 
Jaroslav Špaček, který na své náklady obstaral 
a vysadil tři kaštany na křižovatce zpevněných 
cest u biokoridoru. Mohu konstatovat, že po-

kud se v obci kácí, pokaždé jsou vykácené 
stromy nahrazeny nově vysazenými, aby ne-
docházelo k úbytku zeleně v obci.

3) Jak se daří plnit plánované investiční 
akce?

Dokončením prodloužení vodovodu a kana-
lizace jsou plánované investiční akce ukonče-
ny. V současné době se shromažďují potřebné 
dokumenty, aby mohla proběhnout kolaudace 

těchto staveb. Další akcí je rekonstrukce Ha-
sičské zbrojnice. Ze dvora je již kompletně 
zhotovena nová omítka, ve střešní konstrukci 
jsou vyměněny dřevěné trámy a čeká se na po-
ložení krytiny. Na dokončení čeká omítka na 
přední části budovy. Je možné, že v době, kdy 
budete tento rozhovor číst, již bude i ta hotová.

4) Bude se v rámci hodů opět na hřišti 
opékat?

Ano, bude. A opékání budeme provádět 
stejným způsobem jako vloni. Každý občan 
s trvalým pobytem v obci, podle pořadí v ja-
kém přijde, dostane pořadový lístek na zhruba 
dvěstěgramovou porci pečeného masa zdarma. 
Pokud bude chtít masa více, bude si jej moci, 
stejně jako občané mimo Čehovice, zakoupit. 
Ostatní pohoštění, tedy alko i nealko nápoje 
a další pochutiny budou k dispozici za lidové 
ceny. Touto cestou tedy zvu občany na toto již 
tradiční pohodové posezení pod břízkami na 
našem hřišti.

Na závěr bych chtěl všem občanům popřát, 
aby hodové období strávili v pohodě a příjemně.

Děkuji za rozhovor.

Ing. Jaroslav Špaček

Pokud máte na starostu či některého zastu-
pitele zajímavou otázku, napište mi (hinds.
spacek@post.cz) nebo dotaz vhoďte do mé 
poštovní schránky, v příštím čísle ČL Vám na 
ni odpoví.

Při sázení kaštanů se podařilo na fotografii zachytit 
i místostarostku Boženu Spáčilovou, která většinu akcí 

fotografuje, málokdy se nám však na fotografiích ukáže

Ahoj Pavle, že jsi dobrovolný dárce krve, 
o tom samozřejmě vím. Ale slyšel jsem, že jsi 
nedávno dostal nějaké ocenění. O jaké šlo? 

Ano, nedávno, jsem obdržel Zlatý kříž ČČK 
2. třídy za 120 bezplatných odběrů krve. 

Od kdy jsi dárcem krve a jak ses k tomu-
to dostal?

Bezpříspěvkovým dárcem jsem od roku 
2008. Přiměla mě k tomu chuť a touha něko-
mu pomoci alespoň tím nejjednodušším způ-
sobem, jakým člověk člověku může pomoct.

Kam a jak často chodíš krev darovat?
Všechny odběry jsem absolvoval ve Fakult-

ní Nemocnici Olomouc a díky přístupu tam-
ního personálu nemám jediný důvod na tom 
cokoliv měnit.

Kolik máš za sebou odběrů a jakých?
K dnešnímu dni jich mám 123 a to jak odbě-

ry krve, tak krevní plazmy i krevních destiček. 
Vždy jsem daroval tu krevní složku, o kterou 
jsem byl v danou dobu požádán.

To poslední ocenění určitě není Tvým 
prvním?

Za první odběr jsem dostal, tak jako každý, 
odznáček „Krůpěj krve“. Potom postupně při-
šly bronzová, stříbrná a zlatá medaile profeso-
ra MUDr. Jana Jánského za 10, 20 a 40 odběrů. 
Za osmdesát odběrů jsem pak získal Zlatý kříž 
ČČK 3. třídy a o tom posledním ocenění jsme 
hovořili na začátku.
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Informace z knihovny

Zlatý kříž dárce Pavla Kratochvíla

Pěkná řádka, ale určitě Ti ještě nějaké 
k metě nejvyšší chybí… 

Zcela nejvyšší odměnou pro dobrovolné dár-
ce je Plaketa života za 250 odběrů. Ještě před 
tím bych samozřejmě rád získal Zlatý kříž ČČK 
1. třídy, který se dává za 160 odběrů krve.

V dnešní době se spousta lidí u všeho ptá 
„Co za to?“. Přináší ti dárcovství nějaké 
výhody?

Tak určitě, největší výhodou je pravidelná 
kontrola zdravotního stavu. Jinak jsou to drob-
nosti, jako vitamíny od zdravotní pojišťovny, 
sleva na MHD v Olomouci nebo parkování 
zdarma v areálu FN Olomouc. 

Co by si vzkázal ostatním lidem, kteří ne-
jsou dárci krve?

Chtěl bych apelovat na všechny zdravé mla-
dé lidi, aby se nebáli a šli darovat krev. Mohou 
tím pomoci druhým, nikdy pak nikdo neví, 
kdy takovou pomoc kdokoliv může potřebo-
vat sám. Bohužel, spoustu lidí přiměje darovat 
krev až nějaká nešťastná událost nebo tragédie 
v jejich blízkém okolí.

Díky Pavle za rozhovor a přeji Ti pevné 
zdraví!

Jaroslav Špaček

Čtení pohádek – dva dny po Velikonocích 
jsem pozvala do knihovny děti na jarní Čtení 
pohádek, tentokrát na téma „zvířátka“. Na akci 
dorazilo pouze pět dětí a jedna maminka, což 
je nejnižší počet účastníků v dlouholeté histo-
rii čtení! Ale ty děti, které přišly, jsem o po-
hádkové odpoledne nepřipravila a užily si je 
i tak. Opět se hádaly hádanky, luštily křížovky, 
hrály hry, soutěžilo se. Děti během čtení stači-
ly i nakreslit obrázek samozřejmě opět s tema-
tikou „zvířátka“. 

Děti poznávaly zvířátka pomocí hádanek, 
písniček, obrázků, hledaly jim jejich obydlí, 
no prostě si zopakovaly všechno, co o nich 
vědí. První pohádka byla z knížky „Haló, Já-
cíčku“, o přátelství veverky a zajíčka. Druhá 

zamířila na smetiště, kde bydlí „Krysáci“. Zde 
jsme si oprášili vědomosti o třídění odpadů 
a udržování čistoty a ochraně přírody. Posled-
ní pohádky – bajky, vedly děti k zamyšlení nad 
poučením, které z každého příběhu vyplynulo. 

Výtvarná soutěž „Atlas zvířátek“ – sešlo 
se celkem čtrnáct obrázků zvířátek. Každý na-
kreslil to, které má nejraději. Někdo koníka, 
jiný pejska, další dinosaura. Jak jsem slibova-
la, odměněni byli všichni, kteří se zapojili.

Vycházka do přírody „Den Země“ – v úte-
rý 19. dubna uspořádala paní knihovnice pro 
děti a mládež vycházku do přírody. V 16 ho-
din se před knihovnou sešlo 16 dětí, některé 
doprovázeli i jejich rodiče. Paní knihovnice na 

mapě vyznačila dětem trasu vycházky a děti se 
nedočkavě vydaly k prvnímu stanovišti. Zde 
je čekaly první úkoly. Děti zkoušely jít jako 
„stonožka“ na laně, přeskočit překážky. Pokra-
čovaly cestou přes potok Vřesůvka, kde na ně 
čekala hra „Na sardinky“. Za druhým mostem 
před rybníčky jsme si zahráli sluchovou hru 
„Na zvířátka“. U rybníčků jsme procvičili od-
vahu dětí přejít na druhou stranu a nezmáčet 
se, kopec nás naopak lákal k výstupu nahoru, 
a aby to nebylo tak jednoduché, zkusili jsme 
to pozpátku. Skákání v pytli nás trošku roze-
hřálo a rozesmálo. Konečné zastavení bylo na 
hřišti. Tady děti čekaly další úkoly, jako třeba 
třídění odpadů, přeskok lana, větve, skládání 
puzzle, kresba kůry stromu, a podobně. Na-
konec naše kroky vedly do Kulturáku. Paní 
knihovnice tam dětem předala za účast slad-
kou odměnu, oplatek a zakoupila občerstvení 
v podobě limonády. 

Prázdninový provoz v knihovně. Je tu 
léto a s ním se nezadržitelně blíží prázdniny. 
Knihovna bude přes léto uzavřena. Aby si 
mohli čtenáři vypůjčit knihy a předzásobit se 
na dovolenou, poslední možnost budou mít 
ve čtvrtek 7. července. Po prázdninách bude 
poprvé otevřena ve čtvrtek 8. září v obvyklém 
čase. Po prázdninách se mohou čtenáři těšit 
na obnovený výměnný fond, kdy zapůjčím 
desítky nových titulů knih z městské knihov-
ny v Prostějově. Do fondu knihovny přispě-
li knihou také hasiči, je to souhrnný přehled 
hasičských sborů, bude volně k zapůjčení pro 
případné zájemce. 

Všem čtenářům přeji slunečné, pohodové 
prožití léta, dětem dobrodružné prázdniny

Knihovnice Božena Spáčilová
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Čehovská desetitisícovka: již potřetí…

V letošním roce měl čarodějný rej hojnou účast

Borci vybíhají na trať třetího ročníku

Sokol Čehovice
Čarodějnice
Vážení sportovní přátelé,
Jak se již v Čehovicích stalo tradicí, 30. dub-

na se opět slétly na hřiště čarodějnice a čaro-
dějníci z blízkého okolí. Hřiště bylo čarodějů 
a čarodějnic ten podvečer plné. Velkých i ma-
lých. Bylo pro ně přichystáno opět mnoho sou-
těží a her s čarodějnickou tématikou. Nakonec 
byla upálena čarodějnice na hranici, na té si 
pak tato čarodějná cháska opekla začarovaný 
špekáček. Pořadatelé byli s účastí i průběhem 
sletu spokojeni a těší se na další rok.

Za TJ Sokol Čehovice 
Milan Smékal, starosta

Z činnosti místních organizací:

Desítky závodníků, perfektně upravená trat, 
gulášek od Jardy Dlabala, krásné počasí a fan-
dící diváci. V Čehovicích tyto atributy nezna-
menají nic jiného, než další ročník běžeckého 
závodu, který je opět součástí VCV Olomouc-
kého kraje. 

Mimo opravdových „rafanů“, kteří jsou 
zvyklí na pocit vítězství, si zazávodili i naši 
spoluobčané a dokonce jeden člen zastupi-

telstva, Rosťa Svoboda. Závodilo se na ki-
lometrové trati, která nese název „Běh pana 
starosty“, vedlejší závod měřil 4 km a hlavní 
závod o délce 10 km nenechal v klidu pány 
Odehnala, Rause, Tronečka a Václavka. 
Z našich dam si nejdelší trať „střihla“ Petra 
Růžičková. Nedovolil bych si zapomenout 
na mladá běžecká esa Honzu a Ondru Kout-
ných. Doufám, že jsem na nikoho nezapo-

mněl. Dětská kategorie obkroužila fotbalové 
hřiště a malí závodníci se v cíli dočkali za-
sloužené odměny. Dospěláci soutěžili o pe-
něžní a věcné ceny, které jsou v porovnání 
s ostatními závody na vysoké úrovni. Pro 
všechny, bez rozdílu kategorií, bylo v cíli 
připraveno občerstvení a výborný guláš, 
který tentokrát vydávali kamarádi z Klubu 
ČSLA Kroměříž, a to přímo z vojenské pol-
ní kuchyně. 

Velký rozruch vzbudil příjezd obrněného 
transportéru. Myslím si, že se mezi přítomný-
mi muži těžko našel někdo, kdo by nezavzpo-
mínal „na staré časy“. Sotva obrněnec zapar-
koval, ztratil se pod kupou dětí. Majitel měl 
zpočátku, v rámci bezpečnosti, tendenci tento 
zájem udržet v patřičných mezích, ale celkem 
rychle to vzdal a začal si užívat zájmu o jeho 
miláčka. V plánu byla také jedna vyhlídková 
jízda pro zájemce, ale nakonec uskutečně-
ných pět jízd svědčí o správném rozhodnutí 
pozvat tyto fandy vojenské techniky k nám, do 
Čehovic. Už teď plánujeme 4. ročník Čehov-
ské desetitisícovky a věříme, že naši partneři 
a sponzoři, mezi které patří obec Čehovice, 
Sokol Čehovice, Jarda „Pepin“ Dlabal, pan 
Jaroslav Vláčil a spousta dalších, nám zacho-
vají přízeň i v budoucnu. Ale bacha, bez vás 
všech – sousedů a kamarádů to určitě nepů-
jde. Buďte s námi i v budoucnu. Děkují Lu-
děk, Aleš a celý realizační tým.

Ing. Luděk Coufal
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Májové posezení a lampionový průvod 

Pozvánka na stanování

Sportovní kroužek pro děti

Další vydařenou akcí TJ Sokol Čehovice 
bylo májové posezení a lampionový průvod se 
slavnostním položením věnce k pomníku pad-
lých hrdinů k uctění obětí druhé světové války. 
Akce se konala 8. května v podvečer. Myslím 
si, že je stále potřeba si připomínat hrůzy této 
války a přát si, aby se podobné krveprolití již 
nikdy neopakovalo.

Za TJ Sokol Čehovice 
– Milan Smékal, starosta

K pomníku padlých hrdinů byl položen věnec a starosta přednesl krátký projev

Pan Petr Šustr přebírá cenu pro vítěze

TJ Sokol Čehovice pořádá ve dnech 24. až 
26. června tradiční stanování pro děti. V letoš-
ním roce bude připraven program s tématem 
„Zoologická zahrada“. 

Sejdeme se na hřišti v pátek v 17.00 hodin 
na hřišti, kde si postavíme stany a vztyčíme 
táborovou vlajku. Večer pak posedíme u tá-
boráku, vypravíme se na stezku odvahy a po 
večerce zalezeme do stanů. 

Na sobotu máme po budíčku a oblíbené roz-
cvičce naplánovány sportovní soutěže a hry 
v dané tématice. Odpoledne od 16.00 hodin 

nás pak čeká maškarní bál a diskotéka. Pro 
všechny příchozí bude připraveno pohoštění, 
tradiční makrely a uzené cigárko. 

V neděli nám už nezbude než zbourat stany, 
uklidit tábořiště a zamířit ke svým domovům. 

Všichni rodiče i děti jsou srdečně zvány. 
V případě chladného počasí děti přenocují 
ve fotbalových šatnách, pokud bude opravdu 
nepříznivo, přesuneme stanování na konec 
prázdnin. 

Za TJ Sokol, Markéta Růžičková

Po menší pauze opět zdravím všechny spor-
tovně nadšené děti, potažmo jejich rodiče, kte-
ří navštěvují sportovní kroužek. Doba konání 
sportovního kroužku se ustálila. Scházeli jsme 
se každý čtvrtek od 16:30 hodin, s příchodem 
teplejšího počasí jsme se scházeli na hřišti, dá-
váme přednost čerstvému vzduchu.

I když se ustálila hrstka statečných spor-
tovců, jmenovitě Jaroslav a Štěpán Rauso-

vi, Ondra a Jakub Korhoňovi, Aleš a Šimon 
Václavkovi, kdy tyto občas doplní i jiné děti, 
bohužel s rozmary počasí kolísá také jejich 
docházka. Ať jsou důvody objektivní či sub-
jektivní, vyhlašuji před a prázdninovou pře-
stávku. Čas, který kroužku věnuji, nyní hod-
lám využít efektivněji, ať už v individuálním 
přístupu ke sportovním aktivitám mých dětí 
či mým vlastním (přece jen výsledek Če-

hovské desetitisícovky nebyl z mé strany 
oslnivý), tak k domácím pracím. Uvidíme, 
s jakou vervou se v kroužku od „nového 
sportovního roku“, tedy od září 2016, pustí-
me do další činnosti.

Letním radovánkám a sportu zdar.

Pavel Raus

Rybáři
Rybářské 
závody 2016
V sobotu 14. května uspořádal spolek Ry-

báři Čehovice rybářské závody, které z rána 
opět navštívil náš nezvaný host. Ano – déšť! 
Ten způsobil, že se nakonec zaregistrova-
lo „pouze“ 98 startujících. Tímto bych jim 
všem rád poděkoval za účast a podporu na-
šeho spolku.

Po prezentaci začal od osmi 
hodin samotný závod. Déšť ja-
koby zázrakem ustal, ryby braly 
a ve 14 hodin hlásili rozhodčí 
celkem 33 ulovených kaprů. 
Z toho největší měřil 71 cm. 
Ulovil ho pan Petr Šustr, který 
se tím stal vítězem v kategorii 
„O největšího kapra“.

Štěstí ho však neopouštělo a tak 
mezi své úlovky přidal další čtyři 
4 kapry. Tím zvítězil i v hlavní ka-
tegorii a odnesl si poukaz na kolo 
v hodnotě 6000,- Kč. Za ním se 
umístil Zdeněk Divácký, třetí 
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Zprávičky z mateřské školičky…

Vážení čtenáři,
v minulém čísle Čehovských listů jsem Vám 

slíbil další pokračování zajímavostí z historie 
sboru dobrovolných hasičů. Tady tedy jsou. 

Hasičský dobrovolný sbor Čehovice patřil, 
spolu se sbory z Bedihoště, Hrubčic, Otonovic 
a Kralic nad Hanou k XI. Prostějovské župě. 
Roku 1939 byl jejím náčelníkem zvolen Ka-
rel Horák. Význam župních jednot spočíval 
v tom, že mimo výcviku a jednotného stejno-
kroje zajišťovaly také sdruženými prostředky 
podporu svým členům a napomáhaly rozvoji 
myšlenky dobrovolné požární ochrany.

Okupace Československa nacistickým Ně-
meckem ochromila všechny spolky, taktéž 
činnost hasičských sborů. Na základě nařízení 
zemského prezidenta v Brně musely roku 1940 
sbory odstranit z opasků a přileb znak bývalé 
republiky. Tyto znaky byly prodány jako staré 
železo. Hasičské sbory byly zařazeny do civil-
ní protiletecké ochrany a musely konat povin-
ná školení obyvatelstva. Na základě pokynu 
zemské hasičské jednoty byl roku 1940 sesta-
ven ze členů hasičského sboru samaritánský 
sbor, který prováděl první pomoc. Jen v roce 
1948 samaritáni provedli 57 zákroků, 98 zá-
kroků v roce 1954, 152 zákroků v roce 1955. 
Roku 1952 na základě celostátní konference 
přešla samaritánská pomoc na Českosloven-

Hasiči Čehovice

Mateřská škola

ský červený kříž, u nás ve sboru skončila až 
v roce 1955. Již v roce 1940 byl novými stano-
vami změněn název Hasičský dobrovolný sbor 
na Sbor dobrovolných hasičů. Od roku 1953 
byl opět změněn název organizace dobrovol-
ných hasičů, tentokrát na Československý svaz 
požární ochrany. Až po roce 1990 byl tento 
název opět změněn na původní znění – Sbor 
dobrovolných hasičů. 

Od roku 1941 musely být na zbrojnici po 
dobu žní pravidelně sestavovány celodenní 
hlídky k ochraně přírody. Roku 1942 byl ma-
jetek sboru předán, podle nařízení ministerstva 
vnitra, do vlastnictví obce. Dějiny Českoslo-
venska však náš sbor ovlivňovaly i jinak. Roku 
1942 museli dva členové odejít na práci do říše. 
Po ukončení II. světové války se začalo s osid-
lováním pohraničí, čehož využili i občané Če-
hovic. Rázem sbor přišel o osm svých členů. 
Také mimořádná vojenská služba postihla ně-
které čehovské muže, např. velitele sboru Jana 
Zapletala. S jeho přičiněním konečně započala 
v roce 1954 stavba nové hasičské zbrojnice. 
V kronice sboru je uvedeno, že bylo dovezeno 
10 000 cihel, 10 q cementu a 23 q vápna. Bez 
mnoha a mnoha brigádnických hodin členů 
sboru by se vybudování neuskutečnilo. I tak 
celá výstavba trvala dva roky a do užívání byla 
zbrojnice předána v roce 1956, u příležitos-

ti 70. výročí založení sboru. Roku 1963 byla 
zakoupena siréna, která byla umístěna na věži 
hasičské zbrojnice. Roku 1970 byla zakoupena 
i nová požárnická vlajka. 13. okrsek, kam patří 
i Čehovice, byl roku 1946 rozšířen i o sbory 
z Čelčic, Dobromilic a Pivína, roku 1965 při-
byl sbor ze Skalky.

Neméně závažnou činností hasičů v minu-
losti byla činnost kulturně společenská, kterou 
získávali finanční prostředky, ale především 
oblibu mezi obyvatelstvem. Pořádaly se vý-
lety, taneční zábavy, divadelní představení, 
kácení máje apod. Roku 1944 musely být tyto 
akce ukončeny. Pořádání tradiční hodové zá-
bavy však přetrvává dodnes. Proto jsem rád, že 
mohu opět všechny občany pozvat na letošní 
hodovou zábavu, která se bude konat v pátek 
1. července od 20 hodin na místním hřišti. 
Přijďte si zatančit a dobře se pobavit.

Druhá moje pozvánka se týká významné 
události v dějinách sboru. V sobotu 30. čer-
vence 2016 proběhnou oslavy 130. výročí za-
ložení Sboru dobrovolných hasičů v Čehovi-
cích. Její součástí bude i slavnostní mše, která 
bude sloužena v 10 hodin dopoledne v míst-
ním kostele. S podrobným programem tohoto 
svátečního dne budete včas seznámeni pomocí 
naší vývěsky. Ale již teď jste všichni srdečně 
zváni k účasti.

 Za SDH Čehovice Rostislav Svoboda ml.

místo obsadil Vlastislav Kroupa.
V dětské kategorii zastínila kluky-rybáře 

slečna Pavla Mlčochová. Po vyhlášení výsled-
ků se losovala tombola, která čítala přes stov-
ku cen. Tu hlavní – LED televizor, si domů 
odnesli Kardinálovi z Čehovic.

Vzhledem k pěknému počasí, které odpoled-
ne panovalo, zůstali rybáři a hosté posedět i po 
losování a pochutnávali si na pivku, domácím 
uzeném a klobáskách a dalších pochoutkách, 
které jsme pro ně připravili.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří 
přispěli ke zdárnému a naprosto pohodovému 

průběhu závodů, což je v této hektické době 
jistě příjemné pro všechny.

Dále děkuji všem sponzorům za nádherné 
ceny do závodu i do bohaté tomboly.

Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme

„PETRŮV ZDAR“, za Rybáře Čehovice
Jaroslav Dlabal

Hurá! Školní rok se blíží ke konci a před 
námi jsou dva měsíce volnosti. Na prázdniny 
se těší nejen děti ze škol a školek, ale myslím, 
že by mi za pravdu dali i ostatní učitelé a uči-
telky nejen z mateřských škol. Ano, tento škol-

ní rok byl opravdu náročný – nasbírali jsme 
mnoho zážitků a naučili se plno nových věcí. 
I když práce s dětmi je krásná, musím uznat, 
že je to někdy opravdu složité.

Plno zážitků je také ještě před námi – jak 
přivítání prázdnin, rozdávání vysvědčení 
a loučení s našimi třemi děvčaty a jedním klu-
kem, které již po prázdninách budou čekat ve 
školách v Bedihošti a Klenovicích. Toto vše 
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poslední den oslavíme slavnostním rautem 
a většina dětí se také těší na bublinkový přípi-
tek v podobě dětského „šampáňa“.

Nyní bychom se s Vámi podělili o zážitky, 
které již mám za sebou – abyste nám také tro-
chu záviděli… 

Hned po Velikonocích nás čekala ukázka 
dravých ptáků. Vypravili jsme se za nimi auto-
busem až do Bedihoště, protože akci pořáda-
la ZŠ Bedihošť na místním sportovním hřišti. 
Nejen, že jsme se tu seznámili s nejrůznějšími 
ptáky, ale také jsme si mohli zasoutěžit o růz-
né hodnotné ceny. Z naší školky svými vědo-
mostmi zabodovaly hned tři děti, které vyhrály 
leporelo, kalendáře a pohlednice. Jeden z nás 
si také mohl vyzkoušet přivolání a potěžkání 
velkého orla. Jelikož nám po takovém zážitku 
vyhládlo, naobědvali jsme se ve školní jídelně, 
abychom nabrali síly na pěší návrat z Bedihoš-
tě zpět do školky. Akce to byla velice vydařená 
a my všichni se budeme těšit na další takové.

V dubnu jsme navštívili koncert Pavla No-
váka v Němčicích. Koncert se nesl v duchu 
povolání a profesí se kterými nás Pavel Novák 
pomocí svých písniček a ukázek seznámil. Na 
koncertě jsme si zatancovali a zazpívali, proto-
že na mnohé písničky tancujeme také ve škol-
ce a moc dobře je známe.

Konečně se také umoudřilo počasí a my mů-
žeme ke svým pobytům na čerstvém vzduchu 
využívat zahrádku. Na tento okamžik jsme se 
s dětmi těšili snad od prosince, kdy zde děti 
naposledy stavěly sněhuláky. S pomocí dětí 
jsme roztřídili hračky a vybraly ty, které se 
nám budou na zahrádku hodit a už nevynechá-
me ani jeden den, který můžeme na zahrádce 
strávit, i když ne vždy nám přeje počasí.

Ve cvičení se také postupně začínáme sezna-
movat s jógou a jejími prvky. Vyrobili jsme si 
plno skřítků – Usměváčků, se kterými se učí-
me cvičit. Dětem se toto motivované cvičení 
velice líbí. 

Jelikož se o dubnu říká, že je měsícem 
Země, učíme se ve školce, jak naši Zemi 
chránit a pomáhat jí. Většina dětí s rodiči spl-
nili úkol donést do školky každý den předmět 
z jiného materiálu – plast, kov, papír, sklo, 
ovoce/zelenina. Z ovoce a zeleniny jsme si 
vyrobili chutnou šťávičku a její zbytky spo-
lečně s ostatními materiály jsme zakopali na 
zahrádce MŠ. Před prázdninami je vykope-
me, abychom se přesvědčili, které se stihly 
v půdě rozložit a které ne. Společně s dětmi 
jsme také vyrobili EKO Moranu z pečiva 
a zanesli jsme ji do potoka k Otonovicím – 
nejen že už jsme definitivně vyhnali zimu 
pryč, tak jsme nakrmili i rybky.

Druhou čarodějnici – Bludičku Julinku, 
jsme vyráběli pro příležitost PÁLENÍ ČA-
RODĚJNIC na místním hřišti. Bludička byla 
sice krásná, ale jak už to tak bývá, tak každou 
zlobivou čarodějnici čeká 30. dubna krutý trest 
a s naší Bludičkou to nebylo jinak. Většina dětí 
se s Julinkou na hřiště přišla rozloučit.

Dne 12. května jsme ve školce přivítali ma-
minky, tatínky, babičky, dědečky, … na Be-
sídce ke Dni matek, abychom jim předvedli, 
co vše jsme se naučili. Děti si nacvičily krás-
nou pohádku o myšičce, jak vařila kašičku 
a všem přítomným předvedly plno básniček, 
písniček a tanečků. Na závěr besídky mamin-
kám předaly vlastnoručně vyrobený obrázek 
s obrázkem svojí maminky a živý tulipán. 
Rádi bychom poděkovali paní Ondruškové, 
která nám pro tuto příležitost upekla vyni-
kající zákusek ke kafíčku, který jsme všem 
mohli na besídce nabídnout.

V květnu nás také překvapili naši dva mi-
láčci – Američtí šneci SOOBYDOO a DAPH-
NE, kterým se narodili malí šnečci. Děti si po 
domluvě s rodiči mohly malé šnečky odnést 
domů, kde se o ně budou starat. 

A protože je květen měsícem lásky, zahráli 
jsme si na svatební den a popovídali si, jak to 
na svatbách chodí. Našim „novomanželům“ 
Žanetce a Míšovi to převelice slušelo. 

První týden v květnu vždy patří dětem 
a nejrůznějším soutěžím. Děti si tento tý-
den převelice užily. Hned v úvodu týdne 
nás navštívil pan klaun Hubert, který dětem 
vykouzlil plno bublinek a zvířátko z balo-
nku. Také paní učitelka se pokusila kouz-
lit – s vodou a vajíčkem. Úterní den se nesl 
v duchu obrázků, které děti vyčarovaly před 
školkou na chodníku, a také jsme společ-
ně vyvěsili tablo, které nese název ČÁRY 
MÁRY ENTENTÝNY, ŠKOLÁCI PLUJÍ 
NA PRÁZDNINY. Ve středeční MÓBES 
RÓBES V KLOBOUCÍCH jsme byli všichni 
krásní. Donesli jsme si do školky zajímavý 
klobouk, představili ho svým kamarádům 
a za doprovodu hudebních nástrojů udělali 
průvod po celých Čehovicích, aby nás vidě-

li úplně všichni. Ve čtvrtek jsme změřili své 
síly na Olympiádě a v pátek jsme zase pro-
věřili své vědomosti při hře Riskuj. Ukázalo 
se, že kluci mají větší svaly a holkám to zase 
více myslí. Každopádně si všichni vysoutěži-
li medaili a malou odměnu.

Dne 9. června jsme si udělali výlet do ZOO 
Olomouc. Seznámili jsme se tu s nejrůzněj-
šími zvířátky, které mnozí předtím znali jen 
z obrázků či televize. Nejvíce děti zaujaly opi-
ce, žirafy a klokani. Cestou z Olomouce jsme 
si ještě udělali krátkou zastávku v soukromé 
železniční stanici Střižov. Zde nám pán, kte-
rý celou železnici sestavil, ukázal, jak vláčky 
jezdí. Děti byli ze železnice úplně nadšené, 
protože vláčky v tak malém provedení většina 
z nich nikdy neviděla. 

My učitelky hodnotíme tento školní výlet 
jako velice zdařilý. Touto cestou bychom chtě-
li poděkovat paní Frgálové, paní Jurové i paní 
Smékalové. Jako každý rok nám pomohly 
svou přítomností výlet zvládnout. 

V poznávání zvířátek pokračujeme i teď. 
V plánu máme návštěvu koníků a dalších do-
mácích zvířátek. Poděkovat bychom chtěli 
i panu Martinovi Kremlovi, který nás ve škol-
ce navštívil a představil nám svého čtyřměsíč-
ního lišáka Foxe. Sice jsme s dětmi jednou na 
procházce lišku potkali, ale všechny děti vědí, 
že na neznámá zvířátka se sahat nesmí. Mar-
tinovu lišku jsme si mohli všichni pohladit, 
protože je ochočená.

Nyní už nezbývá nic jiného, než se se škol-
kou koncem června rozloučit a přivítat prázd-
niny, na které se již dlouhou dobu těšíme. 

Učitelka MŠ Běla Hlavatá

Děti s čarodějnicí Bludičkou Julinkou
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Zdravotnické okénko

Naše kuchařka

Piňa colada
Ingredience:
4 cl bílého rumu, 

1 cl kokosového sirupu, 

2 cl smetany, 
8 cl ananasového džusu, 

4 - 6 kostek ledu, 

máta a plátek ananasu (na zdobení)

Postup:

Všechny ingredience dejte do 

šejkru (nebo do mixéru), promí-

chejte a nalijte do větších sklenek. 

Přidejte brčka a sklenici dozdobte 

ananasem a stonkem máty, nebo 

jakoukoliv dekorací.

Aplikace Záchranka v mobilních telefonech
Rozvoj chytrých telefonů a aplikací přines-

ly do běžného života spoustu změn. Vše je tak 
nějak blíž, o všem co nás zajímá, se můžeme 
přímo v telefonu dočíst, jen lidé možná méně 
komunikují navzájem a spíš i ve společnosti 
hledí do telefonů. 

Nicméně, některé aplikace, které si můžeme 
do svých telefonů nahrát, nám opravdu mohou 
hodně pomoci. A některé mohou i zachránit ži-
vot. Mezi ně patří aplikace Záchranka, kterou 
si stáhlo už přes 100 tisíc lidí. Aplikace fungu-
je jak v operačním systému stále více rozšíře-
ných „jablek“, nahrát ji je možné do telefonů 
pracujících s Androidem, ale i v nejnovějších 
Windowsech… 

A jak to funguje? Ve svém obchodě si najdete 
aplikaci „Záchranka“, pomoci může její jasně 
červená ikonka s bílou hvězdou života uvnitř. 
Po stažení do mobilu, které je samozřejmě zdar-
ma, stačí aplikaci zaregistrovat a tím je aplikace 
ihned připravena k použití. Jak prosté… V pří-

padě nouze pak stačí zmáčknout terč uprostřed 
telefonu a přidržet ho do té doby, než je terčík 
obtočen červenou linkou. To trvá asi pět vteřin. 
V tu chvíli dispečink záchranky, v jejímž kra-
ji se právě nacházíte, dostane zprávu o tom, 
že právě Vy jste v ohrožení života s přesnými 
souřadnicemi místa. Do aplikace je možné při 
registraci (či později) zanést informace, které 
mohou záchranářům pomoci. Tak se dozvědí, 
jestli je majitel telefonu diabetik, trpí astmatem, 
alergií na penicilin, či nějakou jinou chorobou. 
V současné době se chystá i verze pro nevido-
mé a pro neslyšící. 

Právě tím, že aplikace používá souřadnice 
GPS, dokáže tak dovést záchranáře přesně na 
místo, kde zraněný leží. Tedy mnohem přesně-
ji, než vysílače mobilních operátorů, kteří mají 
rozptyl až pět kilometrů. Aplikace má i testovací 
režim, v němž si můžete vyzkoušet, jak to vlast-
ně funguje. To však není vše. Na spodní liště jsou 
další čtyři tlačítka, která nám mohou v nouzi po-
moci. První zleva nás přivede na stránku první 

pomoci, kde nalezneme interaktivní návody na 
pomoc v bezvědomí, při dušení, krvácení, závaž-
ných onemocněních, otravě, podchlazení, úrazu, 
popáleninách a úrazu elektrickým proudem. 
Druhé tlačítko – lokátor, nám poví, kde jsou 
nejbližší nemocnice, zubní pohotovosti, lékár-
ny – pohotovosti a nakonec i kde jsou umístěny 
nejbližší defibrilátory. Přeskočíme prostřední, již 
vysvětlené tlačítko „Alarm“ a vpravo od něho 
najdeme spoustu dalších informací. Nu a posled-
ní tlačítko vpravo nás provede nastavením, kde 
o sobě vložíme všechny potřebné údaje. 

Aplikaci Záchranka používají již více než 
čtvrt roku téměř všechny záchranné služby po 
celé republice. Jen ve středních a jižních Če-
chách aplikace zatím funguje jen jako způsob 
volání, ale ostrý provoz by měl být zahájen do 
prázdnin. Faktem je, že aplikace během svého 
fungování již skutečně pomohla k záchraně 
lidských životů, tak krátce po zahájení provo-
zu již ve více než stovce případů.

Milí čtenáři, 
tři měsíce od posled-

ního vydání zase utekly 
jako voda, dovolte mi 
tedy zase něčím přispět. 
Nastává čas dovole-
ných, volna a krásných 
slunečných dní. Třeba 
alespoň někdo z Vás si 
najde chvilku vyzkou-
šet něco z následující 
malé a rychlé inspirace 
pro svoji kuchyň.

Domácí kečup
Ingredience:
2 kg rajčat, 
25 dkg neloupaných jablek, 
25 dkg cibule, 1 lžíce soli, 
125 ml octa, 
1 lžíce sladké papriky, 
1/2 lžíce pálivé papriky (nebo 1 feferonka), 
5 hřebíčků, 5 kuliček nového koření, 
5 kuliček celého pepře, 150 g cukru

Postup:

Rajčata, jablka a cibuli nakrájíme na kolečka a dáme vařit 
s octem, solí, paprikou, hřebíčky, novým kořením a pepřem. 
Vaříme jeden a 1/2 hodiny. Pak přidáme cukr a vaříme bez 
pokličky ještě 15 minut (můžeme vařit i déle), aby byl kečup 
hustší. Po uvaření všechno rozmixujeme, přecedíme a nalije-
me do sklenic. Pokud někdo používá kečup málo, může si ho 
samozřejmě pro delší trvanlivost sterilizovat.

Přeji Vám krásné 
a pohodové léto

Ivana 
Kratochvílová
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Country posezení pod břízkami

Pozvánka 
pro všechny 
zájemce 
o sportovní 
střelbu

První červnovou sobotu uspořádali přízniv-
ci country hudby a tanců, pod hlavičkou obce, 
Country posezení pod břízkami. 

Pořadatelé akci nepodcenili v žádném smě-
ru. Již vyzdobené podium a parket ve stylu 
western a country každého usvědčil v tom, 
jaká akce se dnes na hřišti koná. Nejen čle-
nové obsluhy, ale i mnozí z návštěvníků přišli 
stylově oblečeni, nebo alespoň neopomněli 
nasadit si typický klobouk. Za vstupné dobro-
volné se mohli přijít všichni zájemci pobavit, 
zatančit si, pochutnat si na nějaké té dobrotě, 
která k příjemné country atmosféře patří. Ne-
chyběla nabídka výtečných kovbojských fazo-
lí, toastů, děti si mohly pochutnat na cukrové 
vatě. Už při vstupu každý obdržel perníkovou 
podkovičku pro štěstí. Na uvítanou pro každý 
obsazený stůl přinesla obsluha tácek s domá-
cím lívancem, hned několika ovocných chutí. 
Návštěvník se pak mohl sám rozhodnout a na-
jít to, co od posezení očekával. Někdo přátelské 
setkání s kamarády při poslechu hudby, jiný 
pěknou podívanou na ukázky tanců v podání 

stylově oblečených tanečníků, všichni si moh-
li zazpívat známé melodie, ale také se aktivně 
zapojit, pod vedením lektorky, do výuky jedno-
duchých country tanců. K tanci i poslechu hrála 
skupina PAULI a SLAVOJ. Do tajů country ta-
nečního umění zasvětila tancechtivé dobrovol-
níky taneční skupina ZUZANA. Na parketu se 
to chvílemi jen hemžilo. Dobrá nálada a chuť se 
bavit vydržela návštěvníkům do pozdních ve-
černích hodin.

Mohlo by se zdát, že v dnešní přemodernizo-
vané době nebude o country a western zájem. 
Opak byl pravdou. Na místním hřišti se sešla 
více než stovka návštěvníků, nejen z naší obce, 
ale i z okolí. Byla to akce zase trochu z jiného 
ranku, ale organizátorům se vydařila! 

Za organizátorky by na závěr Ivana Krato-
chvílová, Jolana Kardinálová a Lenka Říhová 
chtěly poděkovat všem, kteří jim pomohli tuto 
krásnou akci připravit, ale i těm kteří neváhali 
a přišli je v tomto snažení podpořit.

Kronikářka obce, Božena Spáčilová

Všechny zájemce o sportovní střelbu, o vy-
zkoušení střelby z různých pistolí, revolverů, 
brokovnic, loveckých, vojenských a westerno-
vých pušek si dovoluji pozvat dne 9. červen-
ce (datum je zatím orientační) na střelnici do 
Němčic n/H. Půjde jen o naši společnou akci 
určenou všem, kteří mají rádi nové zážitky. 
Zájemce může být muž, či žena, přitom nemu-
sí být držitelem zbrojního průkazu. Neváhejte 
mně kontaktovat pro více informací na mai-
lu: xcoufall@seznam.cz. Těším se na setkání 
s Vámi.

Ing. Luděk Coufal

PODĚKOVÁNÍ 
OLOMOUCKÉMU KRAJI 

ZA POSKYTNUTÍ DOTACE 
 

Z DOTAČNÍHO PROGRAMU: 
PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2016 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU:  65 755,- Kč 

NA AKCI: REKONSTRUKCE STŘECHY HASIČSKÉ ZBROJNICE 
V ČEHOVICÍCH čp.24 

 

P O D Ě K O V Á N Í
GENERÁLNÍMU ŘEDITELSTVÍ

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
ČESKÉ REPUBLIKY

ZA POSKYTNUTÍ DOTACE

NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU:
DOTACE PRO JEDNOTKY SDH obcí

VÝŠE PŘÍSPĚVKU 450 000,- Kč
NA NÁKUP DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

pro JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ČEHOVICE

 

Redakční rada: Ing. Jaroslav Špaček, Mgr. Miloš Mlčoch Ph.D, Božena Spáčilová
Evidenční číslo ministerstva kultury: MK ČR E 20489. 
Nákladem 200 výtisků vydala obec Čehovice v červnu 2016
Fotografie: Božena a Ladislav Spáčilovi, Hasiči, Miloš Mlčoch, Luděk Coufal
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Naše křížovka:
Temně hučí Niagara...
Při mapování jižní Kanady se kapitán Champlain, francouzský královský geograf, sešel kolem roku 1603 s kočujícími Indiány. Slovo dalo slovo, 

a tak se Francouz od původních obyvatel nakonec dozvěděl o velkých vodopádech na řece s těžko vyslovitelným jménem - Onguiaahra. Do mapy 
se tento název dostal ovšem až za čtyřicet let. Také pozdější pojmenování bylo indiánského původu a znělo Ongiara (přímá, otevřená, nepokažená). 
Teprve bílý člověk nazval „Hřmící vodu“ Niagarou. A u toho už zůstalo. Původní divočina se časem proměnila v „kulturní“ krajinu, kterou ovládly 
hory turistů. Kolem vodopádů, na americkém i kanadském břehu, vyrostla bohatá města s hotely, bankami a zábavními centry. Téměř 700 metrů 
široký a 50 metrů hluboký vodopád Horseshoe (Koňská podkova) však lákal a láká kromě turistů v pláštěnkách i odvážné dobrodruhy. Málokdo ví, 
že s Koňskou podkovou se poprali i dva Češi. První byl François Gravelet, alias Charles Blondin, jehož příbuznými byla proslulá, původně česká 
provazochodecká rodina. V roce 1859 přešel před zraky obrovského množství přihlížejících po laně zavěšeném ve výšce padesáti metrů nad hřímí-
cími vodami, těsně za vodopádem Horseshoe. Tento husarský kousek zopakoval ještě jednou se zavázanýma očima a pak dokonce na chůdách! 
Vydělal si tak slušnou sumu peněz. Druhým krajanem, který se u břehů Niagary proslavil, je Karel Souček, původem z Pacova. V roce 1984 se 
ve speciálně upraveném kovovém barelu nechal pustit kanadským vodopádem do hlubin plných zrádných balvanů. Pád dolů byl dílem okamžiku, 
zato ... (tajenka) pod vodopádem a vyproštění hazardéra trvalo téměř hodinu. Do poslední chvíle utajovaná akce byla natáčena na videokameru. 
Vynesla kaskadérovi samozřejmě obdiv a slávu. Méně pochopení pro Součkův počin měla kanadská policie. Napařila mu pokutu 500 kanadských 
dolarů. Ale co je pětistovka proti vzrušujícímu sešupu v barelu! 

VODOROVNĚ: A. Český tanec; Atatürkovo jméno, izraelský peníz. - B. Ženista (zastarale); cíp kabátu; sorta jablek; počítačová zkratka 
 (vstupní znak). - C. Druh směnky; iniciály herce Laurela; obec na Uherskohradišťsku; řecky „proti“. - D. Tropický mravenec; 
 jeden z pásu atolů; nabít (expresivně). - E. Tajenka. - F. Ženské jméno; černobílí ptáci; balík (obecně). - G. Nádoba na květiny; 
 niobová ruda; značka radia; varnsdorfský podnik. - H. Osobní zájmeno; bulharský politik; australský pštros; student lékařství. 
 - I. Ženské jméno; divadlo pod širým nebem; budapešťský sportovní klub. 
SVISLE: 1. Stavební materiál. - 2. Záškodníci v týlu nepřítele. - 3. Církevní hodnostář; nemocný člověk (obecně). - 4. Roky; ten i onen; spojka. 
 - 5. Kus ledu; ovesná bílkovina. - 6. České město; podestýlky. - 7. Řada vozidel; smyčky. - 8. Název sykavky; krutí; chór. - 9. Bla-
 hosklonné. - 10. Jemenský přístav; francouzské sídlo; název nosovky. - 11. Moravan; gratis. - 12. Nezastavěné místo v ulici; zkratka 
 uhlovodanů. - 13. Ovocné keře (zastarale); jméno Destinnové. - 14. Zkratka Uranových dolů; zkratka Armádního sportovního výboru; 
 bál. - 15. Slabí (slovensky); Verdiho opera. - 16. Světadíl. - 17. Název článku. 

Pomůcka: ent, Kemal, pruta, Urt, Zlechov.

Výherci z minula: 
1. cena – Jolana Kardinálová - kniha 
2. cena – Ing. Jaroslav Haluza - salám Vysočina
3. cena – Ladislav Spáčil - káva

Výhercům gratulujeme!!
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Čehovické listy, čtvrtletník - periodický tisk územního samosprávného celku.
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Redakční rada: Ing. Jaroslav Špaček, Božena Spáčilová, Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
Foto: Božena a Ladislav Spáčilovi, Hasiči, Miloš Mlčoch, Luděk Coufal.
Zlom a sazba: Markéta Sedláková, Tisk: Computer Media s.r.o.
Nákladem 200 výtisků vydal obecní úřad Čehovice dne 23. 6. 2016, číslo 2/2016.
Čehovice 93, 798 21 Bedihošť, IČO 288101. 

Fotogalerie:

Svatba v MŠ

Cvičení jógy se skřítky Usměváčky

Vítězové trati na 4 km. Ondřej a Jan Koutní a Rostislav Svoboda ml., který poklekem 
skvěle vyřešil potencioální výškové nesrovnalosti

Vzpomínka na Velikonoce, kdy několik čehovských koledníků vyrazilo na 
koledu s pořádným kocarem

Čehovské děti ze Sportovního kroužku v sále Kulturáku

EKO Morana z MŠ


