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Informační občasník pro občany obce Bedihošť
Vážení spoluobčané

V tomto čísle najdete:

čas neúprosně plyne a co nevidět vyprší doba vaší důvěry, kterou jste nám,
zastupitelům obce Bedihošť, dali v posledních komunálních volbách v roce 2010.
Jak to obyčejně bývá, když něco končí, tak mi připadla jako místostarostovi obce,
úloha shrnout vše, co se v naší obci Bedihošť povedlo či změnilo.
Jistě mi dáte za pravdu, že se naše obec již před takřka čtyřmi lety nenacházela v
optimálním stavu. Spousta věcí přímo volala po změně či opravě. Začnu tím, jak se
postupně mnohé věci či nešvary podařily dávat do pořádku.
Jedna z prvních realizovaných věcí byla výstavba parkovací plochy před Obecním
úřadem. Nemožnost parkování vozidla občanů, kteří si potřebují vyřídit své
záležitosti na OÚ, či vyzvednout své dítě z MŠ, působilo problémy zvláště v případě
parkování na parkovišti sousedním u Zetaspolu.
Velikým nešvarem v naší
obci se ukázalo dřívější
rozmístění kontejnerů na
b i o o d p a d . Ty t o
kontejnery umístěné v
ulicích Husova a
Jiráskova, působily
neustálé problémy s
nepořádkem. Taktéž byl
do nich ustavičně
vhazován odpad, který
sem nepatřil. Přesunutí
kontejnerů do areálu
hasičské zbrojnice se
ukázalo jako správný
krok.
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120. výročí SDH Bedihošť

Vůbec největší realizovanou akcí se stala dlouho očekávaná oprava vozovky ve
Václavovicích. Původně zamýšlený projekt opravy silnice od „kapličky po farmu"
nebylo možné zrealizovat. Bylo nutné tedy přistoupit na její zkrácenou verzi.
Oprava byla financována z fondů Olomouckého kraje. Současně se podařilo spojit
tuto akci s celkovou revitalizací ulic Nerudova a
Palackého, zahrnující výstavbu nových
chodníků, osvětlení a výsadbu zeleně.
Rozmohly se časté krádeže barevných kovů na
hřbitově, kde kromě hrobů bylo poničeno i
kolumbárium. Bylo tedy nutno přistoupit na
celkovou opravu kolumbária a nahrazení
kovových částí leštěným mramorem. Dále bylo
nezbytné přikročit k odstranění přerostlých
thůjí, které ničily okolní náhrobky. Upraven byl
rovněž chodník na hřbitově a dále pak zeleň v
okolí hřbitova.

Rekonstrukce chodníků na Prostějovské ulici

Slovo starosty

Doslova v katastrofálním stavu byly mnohé
chodníky v obci. Obzvláště nebezpečné byly na
Prostějovské ulici, kde hrozilo i riziko zranění
občanů. Postupně se dařilo tyto chodníky
opravovat, a to jak z vlastních zdrojů obce, tak i
např. z fondu SFDI. V současné době, jak jste si
mohli všimnout, probíhá další fáze oprav
chodníků na ulici Prostějovská. Další opravy

Dějiny obce - Jan Tomis
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chodníků čekají do budoucna Václavovice.

Obec vlastní poměrně velký bytový fond. Údržba a opravy bytů stojí nemalé
prostředky. Bytový fond je takto v návaznosti na stav opravován a udržován.
Pro zlepšení životního prostředí v obci se podařilo revitalizovat stávající park a
bylo realizováno jeho rozšíření v lokalitě za ul. Lidická. Akce byla financována z
dotace Operačního programu Životního prostředí. Taktéž dřeviny, nacházející se v
obci, byly mnohé z nich odstraněny a nahrazeny novou výsadbou. V parku byl
rovněž pro pěší občany znovu obnoven stávající chodník a doplněn chodníkem
vedle „mladého parku". Park je pravidelně sečen a stalo se z něj příjemné místo
vhodné pro procházky.
V naší obci působí také občanské spolky či zájmová sdružení. Do obce patří a je ze
strany obce více než vhodné tyto spolky podporovat. Mnohdy jako jediní pomáhají
svými kulturními akcemi udržovat naše tradice. Každoročně obec těmto spolkům
poskytuje finanční příspěvky. Velký kus práce se podařil místnímu SDH. Na opravě
hasičské zbrojnice, včetně nákupu nové techniky, se obec také nemalou měrou
finančně podílela.

Zrekonstruované chodníky v ulici Husova

Obci se dařilo ve spolupráci ÚP Prostějov zaměstnat značný počet
nezaměstnaných občanů místních i z okolních obcí. V obci tito lidé vykonali mnoho
pro zkrášlení prostředí obce. Finanční příspěvky z ÚP Prostějov takto umožnily
zbytečně nezatěžovat rozpočet obce.

V obci bylo provedeno také mnoho dalších menších akcí, které přispěly k lepšímu životu v naší obci Bedihošť. Netřeba je tu
dále všechny vyjmenovávat. Věřím vážení spoluobčané, že jste si zajisté těchto změn přes všechnu tu hektickou
uspěchanou dobu všimli. Cíle, které jsme si jako zastupitelstvo na počátku stanovili, byly velké. Velké pro to, aby život v
naší obci byl příjemnější.

Za zastupitelstvo obce
místostarosta obce – Petr Vysloužil

Otázky pro starostu obce
Pane starosto, právě probíhá rekonstrukce chodníků na ulici Husova a
Prostějovská. Můžete nám nastínit, ve kterých ulicích by se chodníky
rekonstruovaly příště?
Ve Václavovicích nám zbývá dodělat chodníky v ulici Jiráskova (jedna
strana).Chodník nebyl vybudován z důvodu opravy nových přípojek plynu.
Vybudování nových chodníků v ulici Zátiší a od nádraží k závorám je
naplánováno na příští volební období. V Bedihošti zbývá vybudovat chodníky v
ulicích Lidická, Komenského a část Prostějovské.
Jak to vypadá s vybudováním dětského hřiště u ulice L. Svobody? Dá se
předpokládat realizace ještě do konce letošního roku?
V rozpočtu obce na rok 2014 je tato investice naplánována. Byla podána žádost o
dotaci z MMR na vybudování tohoto dětského hřiště. Dotace z MMR by ušetřila
peníze z obecního rozpočtu ve výši 400 000,-Kč. Z tohoto důvodu čekáme na
vyjádření ministerstva. Takto ušetřené peníze by byly použity na zbudování
víceúčelového hřiště v novém parku.
Před časem se hovořilo o propojení Bedihoště a Kralic na Hané
cyklostezkou a při té příležitosti i vybudováním chodníku od základní
školy ke hřbitovu, daly se věci v této záležitosti již do pohybu?
Tato cyklostezka je stále v řešení. Ze strany obce Bedihošť je vše vyřešeno a čeká
se na obec Kralice na Hané, kde jsou problémy s výkupem pozemků.
Starosta obce Bedihošť, Jiří Zips

Na silniční komunikaci kolem parku mezi ulicemi B. Němcové a Lidická si
mnozí řidiči myslí, že jsou na závodní trati a často nerespektují jak
přednost zprava v případě ulice Husova, tak i to, že dále vjíždí do obytné
zóny u ulice Za Sokolovnou, kde si taktéž nelámou hlavu s předností
zprava. Ale zejména si neuvědomují, že projíždí obytnou zónou, kde je
nejvyšší povolená rychlost 20 km/h. Navíc u této komunikace není mezi
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ulicemi Husova a Lidická vybudován chodník, tudíž může snadno dojít ke střetu chodců s vozidlem. Nestálo by
za to vybudovat na této komunikaci zpomalovací prahy?
Některé situace na nepřehledných křižovatkách jsme řešili osazením nových dopravních značek. Co se týká rychlosti
některých „závodníků“, je mi tato situace známa. Řešil jsem tento problém s dopravní policií ČR. V těchto ulicích budou
zřízeny zpomalovací retardéry. Tento provoz se v daných ulicích zvýšil z důvodu špatného technického stavu vozovky v ulici
Tovární (od závor ke kapli). Oprava této komunikace je v jednání a bylo přislíbeno, že oprava by měla proběhnout v roce
2015.
V obci se nově objevily lavičky, což si myslím uvítali hlavně starší spoluobčané, pro něž se staly vítanou
možností odpočinku. Taktéž je příjemné u těchto laviček vybudování odpadních nádob. Bude se pokračovat v
osazování laviček i na dalších místech v obci? Mohou Vám občané například sdělit, kde by byly ještě vhodné?
Ano, plánujeme ještě v letošním roce zakoupit a osadit lavičky s odpadkovými koši na dalších místech v obci. Uvítal bych,
kdyby mi kterýkoliv občan naší obce sdělil, kde by byla lavička vhodná.
Jak to vypadá s byty, které by měly vzniknout místo kina?
Bylo požádáno o dotace z MMR. V první vlně jsme nebyli vybráni, ale jsme jako náhradníci na 7. místě pod čarou. Je možné,
že některý z vybraných žadatelů odstoupí a budeme vybráni. Na podzim tohoto roku budeme opět žádat o tuto dotaci.
Kdy proběhne výstavba Domu s pečovatelskou službou?
Byla podána žádost o dotaci na tuto akci firmou KA Partner a.s. na MMR. Tato žádost nebyla vybrána a bude se opět žádat na
podzim.
Jak to vypadá s vybudování světelného přechodu na křižovatce u domu pana Zmeškala?
Světelný přechod je ve fázi vyřizování potřebných povolení a s jeho realizací by se mělo začít v měsících srpnu až září.
Dokončení předpokládáme v podzimních měsících kvůli bezpečnosti pro naše školáky.
Pane starosto, chtěl byste ještě něco dodat k této rubrice, jež byla zavedena až v posledním volebním období?
Ano, chtěl bych poděkovat všem občanům za kladné, ale i záporné ohlasy na dění v obci. Díky těmto ohlasům se podařilo
dotáhnout řadu záležitostí do zdárného konce, takže je to do značné míry i jejich zásluha. Nebuďme lhostejní ke svému
okolí a snažme se táhnout za jeden provaz, jedině tak budeme mít možnost naši obec dále rozvíjet.
Děkujeme za Vaše odpovědi!

Obecní úřad informuje
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen ve dnech:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
vnitřní záležitosti úřadu

Poplatek za komunální odpad a psy v roce 2014
V roce 2013 se zvedl poplatek za komunální odpad na 400Kč na osobu a rok. Tento poplatek bude splatný v jedné
splátce vždy do 30.6. t.r.
Poplatek za psa měl splatnost do 31. 3. 2014. Pokud jste dosud neprovedli úhradu poplatků, proveďte tak prosím

Kulturní a společenské akce
Termín

Název akce

září 2014

První třída nanečisto

září 2014

Výstava ovoce a zeleniny

14.11.2014
7.12 2014
1.1.2015

Rozsvícení vánočního stromu
Velké Mikulášské dovádení s nadílkou
Silvestrovský přípitek (30 minut po půlnoci)
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Místo konání

Pořadatel

základní škola

ZŠ Bedihošť

areál zahrádkářů

ČZS Bedihošť

před OÚ

Obec Bedihošť

sokolovna

TJ Sokol Bedihošť

před OÚ

Obec Bedihošť

Usnesení zastupitelstva
USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 25. 6. 2014 v 18.00 hodin
na obecním úřadě

8 hlasů pro

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

• Žádost paní Petry Plaché o odkup pozemku za účelem
rozšíření její zahrady na stavební parcelu
8 hlasů pro

Zastupitelsvo neschvaluje:

• Návrhovou komisi ve složení:
Ing. Jaroslav Frýbort, Jan Pospíšil ml.
8 hlasů pro

• Žádost Moravské národní obce na nákup a vyvěšování
moravské vlajky
8 hlasů pro

• Ověřovatelé zápisu ve složení:
Ing. Luděk Smýkal, Martin Pospíšil
8 hlasů pro

• Žádost nájemníků na výměnu střechy bytového domu na ulici
Prostějovská č.p. 126
8 hlasů pro

• Realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Místní akční skupiny Prostějov-venkov o.p.s. na období 20102014 na svém správním území
8 hlasů pro

Zastupitelstvo schvaluje:
• Návrh usnesení
8 hlasů pro

• Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce na rok
2012 s výhradou a přijímá tato opatření: Stav nemovitého
majetku bude souhlasit s výpisem z Katastru nemovitostí a bude
v souladu s účetnictvím obce
8 hlasů pro

Návrhová komise: Ing. Jaroslav Frýbort, Jan Pospíšil ml.
Jiří Zips, starosta obce

• Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2014
8 hlasů pro
• Závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2013
8 hlasů pro
• Účetní závěrku obce Bedihošť za rok 2013
8 hlasů pro
• Posezónní úpravu plochy fotbalového hřiště firmou Jaroslav
Lehký, zahradnické služby Klopotovice
8 hlasů pro
• Výběrové řízení na vybudování dětského hřiště
8 hlasů pro
• Návrh na vybudování basketbalového hřiště
8 hlasů pro
• Úpravu zeleně v parku mezi pěší a silniční komunikací
8 hlasů pro
• Metodiku sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
do jednoho celku
8 hlasů pro
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330028062/001
mezi obcí Bedihošť a společnosti E.ON Distribuce, a.s.
8 hlasů pro
• Smlouvu o právu provést stavbu (demontáž nadzemního
vedení VN) č. PV-014330028062/001 mezi obcí Bedihošť a
společnosti E.ON Distribuce, a.s.
8 hlasů pro
• Darovací smlouvu na částku 9500,-Kč na poskytnutí
finančního daru pro Prostějov venkov o.p.s.
8 hlasů pro
• 9 členů Zastupitelstva obce Bedihošť pro volební období 20142018
8 hlasů pro
• Nabídku na rozpočet restaurování centrálního kříže na místním
hřbitově
8 hlasů pro
• Nevýhradní licenční smlouvu o užití Základní báze
geografických dat a databáze geografických jmen GEONAMES
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Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.5. - 24.5.2014
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Olomoucký kraj, okres: Prostějov, obec: Bedihošť

Zdroj: www.volby.cz, zpracoval Jan Pospíšil
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Obecní poplatky

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Komunální odpad

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

400 Kč
za osobu a rok

fyzická osoba s trvalým pobytem na
území obce a fyzická osoba, která je
majitelem stavby k rekreaci

Splatnost

v jedné splátce vždy do 30. 6. t.r.

Havarijní služba

• poplatník pobývající mimo ČR déle
než 6 měsíců - musí prokázat
Osvobození

• poplatník dlouhodobě nemocný
umístěný v ústavech, zdravotnických
a léčebných zařízeních, déle než 6 měsíců

80 Kč za druhého
a každého dalšího psa
200 Kč za prvního psa
300 Kč za druhého
a každého dalšího psa

Standardní poplatek

800 184 084

Sběrný dvůr
Provozní doba: Středa a sobota 17:00 – 18:00
Základní škola
Víceúčelové hřiště a tělocvična při ZŠ
Tel.: 582 368 525, e-mail: zsbed@pvskoly.cz

chovaného v domě se dvěma
a více byty

Mateřská školka
Tel.: 722 730 447, e-mail: skolkabedihost@centrum.cz
Provozní doba: Po – Pá 6:45 – 16:15

Splatnost do

30. 6. t.r.

Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel
psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek zřízený
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy.

Pošta Bedihošť:
Tel.: 582 368 457
Provozní doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek : 08:00 - 10:00 , 13:00 - 16:00
Středa:
08:00 - 10:00 , 14:00 - 17:00

Zdravotnictví
MUDr. Drahoslav Stavěl
Tel.: 582 369 337
Ordinační hodiny:
Pondělí, středa, pátek :
Úterý :
Čtvrtek :

Cena vodného a stočného na rok 2014
Cena vody zahrnuje vodné – tedy veškeré náklady spojené s
výrobou a distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s
odváděním a čištěním odpadních vod.

Lékárna U černého orla, spol.
Tel.: 582 368 473
Provozní doba:
Pondělí, středa, pátek:
8:00
Úterý:
13:00
Čtvrtek:
14:00

Kč/m3 s DPH 15%

35,23

40,51

stočné

32,68

37,58

celkem

67,91

78,09

7:30 - 12:00
13:00 - 18:00
14:00 - 17:00

MUDr. Olga Štěpánková – odborný dětský lékař
Tel.: 582 369 071, Prostějov 582 315 267
Ordinační hodiny:
7:00 – 8:45
Pondělí, středa, pátek :
Úterý:
13:00 – 15:00 – poradna
Čtvrtek: neordinuje se

Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro
věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude
jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

vodné

– praktický lékař

MUDr. Květa Stavělová – zubní lékař
Tel.: 582 368 475
Ordinační hodiny:
7:30 – 14:00
Pondělí, středa:
10:00 – 18:00
Úterý:
Čtvrtek:
7:30 – 17:00
Pátek:
7:30 – 12:00

Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody
a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní
síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších
technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu,
který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou.

Kč/m3 bez DPH

800 22 55 77

O2: Ohlašovna poruch telefonních stanic

Obecní knihovna a informační centrum:
Provozní doba: Pondělí 15:00 - 19:00

Držitelem psa je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu

Ceny pro Prostějovsko

1239

Elektřina: E.ON, s.r.o.

Úřední doba:
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den pro veřejnost
Středa
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úřední den pro veřejnost
Prosíme občany o dodržování návštěv pouze v úřední dny.
V pátek se nevybírají poplatky, nájmy a neověřují podpisy.

100 Kč za prvního psa

60 Kč za prvního psa

840 668 668

Obecní úřad Bedihošť
Tel.: 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz
www.bedihost.eu

Místní poplatek ze psů
150 Kč za druhého
a každého dalšího psa

Voda, kanalizace: Moravská vodárenská a.s.
Plyn

s r.o., pobočka Bedihošť
– 12:00
– 17:00
– 17:00

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI (pohotovost)
Mathonova ul.291, Prostějov (nová nemocnice)
Tel.: 582 315 550
Ordinační hodiny:
Všední dny 16.00 - 22.00 hod.
So, Ne, Svátky 8.00 - 22.00 hod.
LSPP v nemocnici nezajišťuje výjezdovou lékařskou pohotovostní službu!

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Vítání občánků do života
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 21. června 2014 v obřadní síni Obecního úřadu do
života a svazku obce nové spoluobčánky. Ke slavnostnímu vítání byli pozváni a do kroniky obce Bedihošť
zapsáni:

Bruno Jančík

Tomáš Orálek

Jakub Petr Hlaváč

Abigail Pospíšilová

Vítejte
mezi
námi!
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Společenská kronika - významná životní jubilea
Ve druhé polovině letošního roku oslavili nebo do konce roku oslaví svá významná životní jubilea naši
spoluobčané, kterým co nejsrdečněji blahopřejeme.

Václav Kajnar
Navrátil Josef
Kajnar Václav
Prokop František
Rosová Anna

70 let
75 let
75 let
94 let

Srpen:

p. Pospíšil Bohuslav
p. Krčal Jindřich

75 let
85 let

Září:

pí Židlíková Vojtěška 75 let
80 let
pí Šutová Žofie

Červenec:

Říjen:

p.
p.
p.
pí

pí
p.
pí
pí

Grulichová Josefa
Jura Miloslav
Vojtášková Ludmila
Mráčková Maria

František Prokop
Listopad:

p. Kratochvil Jan

70 let

Prosinec:

pí Jiráková Jarmila
pí Dalecká Eva
p. Brázda Miroslav

91 let
75 let
91 let

Ještě jednou blahopřejeme!

92 let
80 let
95 let
70 let

Společenská kronika - zesnulí
S velkou úctou a zármutkem vzpomínáme na naše spoluobčany, kteří opustili naše řady.

pí Ježová Drahuše

Čest jejich památce!
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28 červenec 1914 – 28 říjen 1918
Vážení spoluobčané
Letos si připomeneme dvě výročí, které mají stejnou numerickou hodnotu dvacet osmičku. Obě spolu, ač události
těchto dat proběhly rozdílně a na jiném místě, přesto spolu souvisejí. První datum, 28. červenec 1914, se
připomenul 100letým výročím počátku 1. světové války. Druhé datum, 28. října 2014, si připomeneme Státní
svátek 96. výročí Dne vzniku novodobého samostatného československého státu.
28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. Měsíc poté, co byl proveden atentát na následníka
trůnu Františka Ferdinanda de Este. Událost se stala záminkou k vypovězení války Srbsku, která byla RakouskemUherskem zamýšlena jako lokální, mířená k potrestání vzpurného malého souseda, se zvrhla v celosvětový konflikt
s čtyřletým trváním a miliony mrtvých občanů. Z těchto „hor mrtvých“ se zrodilo mnohé nové. Také náš novodobý
stát vznikl z bezprostřední příčiny a důsledků 1. světové války. Stát, jež sice dnes již neexistuje, přesto všechno je
dobré si jej stále připomínat.
Proč tedy si tento den 28. října 1918 připomínat? Toho dne byla v Praze, byť poněkud spontánně, vyhlášena
samostatná republika Československá. 28. říjen byl logickým vyústěním snah Čechů a Slováků se vymanit z
třísetleté nadvlády Rakouska reprezentované habsburským rodem a šlechtickou elitou převážně německého
původu. Náš národ byl jedním z mnoha národů žijících na území podunajské monarchie. Byl národem, jehož
státoprávní pozice byla po porážce na Bílé hoře v roce 1620 a vyhlášením Obnoveného zřízení zemského v roce
1627 velice silně potlačena. Zrovnoprávnění dosáhli pouze Maďaři, kteří využili porážky Rakouska ve válce s
Pruskem roku 1866. Roku 1867 takto dosáhli tzv. dualizace a vzniklo Rakousko-Uhersko. Naší politické reprezentaci
té doby se přes velkou snahu toto nikdy nepodařilo. Myšlenka na „trializaci“ habsburské monarchie selhávala na
tvrdošíjném odporu Maďarů. Tento stav trval až do vypuknutí Světové války, jak byla tehdy nazývána.
Bez Světové války, která se již v těchto dnech počala chýlit ke konci, by bylo velice nepravděpodobné, že bychom
někdy byli dosáhli naší národní samostatnosti.
Odbojovému hnutí v zahraničí v čele s T.G.M. , Edwardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem se během
probíhající světové války postupem času dařilo získávat dohodové politiky pro myšlenku samostatného
československého státu, ačkoliv tomu dohodové státy nejdříve nebyly nakloněny. Rozbití Rakouska-Uherska s jeho
třísetletou historií se zdálo nemyslitelné.
Samostatný stát Čechů a Slováků, který v tento den vznikl, nebyl státem ideálním. Již na počátku své existence
dostal do vínku nemálo problémů. Jeden z největších problémů se stal problém národnostních menšin. První
republika tento problém řešila nedostatečně. Nakonec se stal problém menšin Němců a Maďarů bezprostřední
příčinou zániku první republiky.
Také idea tzv. čechoslovakismu, na níž bylo Československo založeno, byla, jak se později ukázalo, mylná. Slováci
postupně požadovali autonomii a když ji od pražské vlády nedostali, získali samostatnost za podpory nacistického
Německa 15. března 1939.
28. říjen 1918 byl v minulosti velkým svátkem. Na počátku okupace v roce 1939 se stal podnětem protinacistických
demonstrací, po nichž se nacisté krutě pomstili. Za minulého režimu byl svátek 28. října schválně překryt jinými
událostmi jako například výročím znárodnění.
Po zániku Československa v r. 1993 a následného vzniku České republiky, pro mnohé pozbyl tento svátek na
významu.
Je však třeba při této příležitosti připomenout ještě jednu věc. A tou je památník padlých, který stojí v centru obce
před Obecním úřadem. Jsou na nich jména našich prapradědů, kteří padli ve Světové válce. Byť bojovali na
nesprávné opomíjené straně barikády, i oni se nepřímo zasloužili o vznik našeho státu. Čest jejich památce!

Petr Vysloužil
místostarosta obce
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Hurá prázdniny a country zábava v areálu u zahrádkářů
Milí čtenáři,
koncem června náš spolek zahrádkářů uspořádal pro děti zábavné sobotní odpoledne na přivítání prázdnin a k
ukončení školního roku pod názvem „Hurá prázdniny“. Toto odpoledne se uskutečnilo v našem areálu. Přišlo asi

padesát dětí se svými rodiči či prarodiči. Pro děti bylo připravené malé občerstvení. Děti soutěžily, tancovaly. K tanci
a poslechu hrálo dětem „Duo Magnet“ z Olomouce, které jim umožnilo zazpívat si naživo do mikrofonu, což se velice
líbilo, protože v tu chvíli byly malými zpěváky a zpěvačkami.
Celé odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře a doufáme, že se přítomným dětem i rodičům, resp. prarodičům
líbilo.
V sobotu 12. července jsme uspořádali pro dospělé
„country zábavu“, která se uskutečnila na zahradě našeho
areálu. Před zábavou členové zahrádkářů celý týden
malovali, natírali fasádní barvou venkovní prostory a
udělali výzdobu v country stylu. Celý areál byl pěkně
vyzdoben a připraven na návštěvu občanů. Hojná účast
nás velice mile překvapila a jsme moc rádi za účast nejen
místních občanů, ale i z okolních obcí.
K tanci i poslechu hrála velice pěkně skupina „Hloučeláci“,
taneční skupina „Zuzana“ předvedla ukázky country tanců. Při svém vystoupení se zapojili i návštěvníci večera,
kteří se měli možnost naučit country tance. Nálada byla výborná, příjemná a velice přátelská. K občerstvení členky
zahrádkářů navařily guláš
„Divokého Billa“, kovbojské
fazole, farmářské a rančerské
t o p i n k y. N e c h y b ě l y a n i
westernové bramboráčky.
Určitě se budeme snažit pro příští
léto vymyslet zábavu v nějakém
stylu, která by opět přilákala
občany a naše příznivce za
zábavou.
Je vidět, že něco podobného v
obci chybělo. Dovolte mi, abych
tímto poděkovala všem členům
zahrádkářů, kteří se zapojili do všech připravovaných prací k zajištění zábavy. Poděkování patří i rodinným
příslušníkům za jejich pomoc a pochopení. Jsem moc ráda, že se na svoje členy mohu vždy spolehnout.
Za výbor ČZS Jana Hanzelová, předsedkyně.
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Základní a mateřská škola v Bedihošti
Úspěšné zakončení školního roku na ZŠ Bedihošť
Červen letošního roku se přiblížil mílovými kroky. Žáky i vyučující čekalo náročné završení celoroční práce.
Slavnostní rozloučení pro žáky prvního stupně připravili rodiče našich žáků z Klubu přátel školy. Vydařené
odpoledne zahájilo vyhodnocení sběrové soutěže probíhající v podzimním a jarním kole po celý školní rok. A byli
jsme vskutku úspěšní! Celkový počet odevzdaných kilogramů dosáhl bezmála 31 tun! V soutěži škol Olomouckého
kraje jsme se umístili na čtvrtém místě, v přepočtu na počet žáků jsme dosáhli dokonce na bronzovou příčku.
Nejlepší sběrači celé školy byli oceněni tablety, které všem udělaly velkou radost. Následovaly nejrůznější soutěže –
děti skákaly v pytlích, poznávaly šišky a listy stromů, soutěžily ve zručnosti. Všechny získaly pěknou odměnu –
lesknoucí se medaili a sladkosti, které podobně jako „materiál“ pro závěrečné opékání zajistil právě KPŠ. A
nezůstalo jen u toho, děti, a že jich bylo skutečně mnoho, se mohly projet na ponících, vyzkoušet malování na
obličej a další lákadla. Odpoledne se všem zúčastněným líbilo a odcházeli velmi spokojeni.
Další akcí závěrečného týdne byl tradiční Pohár starostů v
malé kopané, který se na naší škole pořádá již
poněkolikáté. Letos však byl obohacen i o účast žáků
prvního stupně a také počet škol byl vyšší. Dorazila
družstva nejen z nejbližšího okolí, ale i z větší dálky.
Celkem jich bylo sedm ve třech věkových kategoriích –
Kralice na Hané, Bystročice, Olšany, Hněvotín, Vrbátky,
Smržice a samozřejmě pořádající Bedihošť. Naši nejstarší
obhájili vítězství z loňského ročníku!
Poslední školní den při slavnostním rozdávání vysvědčení
byli v jednotlivých třídách oceňováni i další žáci. Všichni ti,
kteří se do sběrové soutěže zapojili, i ti, kteří dosahovali v
průběhu celého školního roku vynikajících výsledků.
Můžeme jmenovat jeden za všechny. Žák osmé třídy
Tomáš Piskovský dosáhl v obrovské konkurenci všech škol
prostějovského okresu včetně gymnázií na příčku nejvyšší. Stal se výhercem Chemické olympiády, soutěže, která
ověřuje, zda žáci dovedou definovat základní pojmy a veličiny, ale také, zda dovedou analyzovat, porovnávat údaje
a poznatky pak používat při řešení chemických úloh a problémů praktického života. A to Tomáš dokázal nejlépe!
Věříme, že v duchu těchto úspěchů budeme všichni společně pokračovat v příštím školním roce!
vyučující ZŠ Bedihošť
Pohádkový večer a noc

Pohádkový večer a noc - to byl název akce konaný 30. května
2014 Školní družinou při ZŠ a MŠ Bedihošť. V páteční podvečer
se děti v pohádkových maskách začaly scházet do budovy školy,
kde na ně čekal neskutečný program. Jako první museli účastníci
tohoto večera splnit
pohádkové úkoly a otázky,
které jim zadávaly pohádkové
bytosti, jako čert, čarodějnice,
princ, princezna, indián nebo
upír. Následovala pohádková
večeře, kterou zajistil a
sponzoroval
KPŠ. Po
vydatném jídle bylo nutno si
chvíli odpočinout. Relax nám
zařídily první příběhy o Krysácích z knihy Jiřího Žáčka a hry na poznávání
pohádkových bytostí podle indicií. Třešničkou na pomyslném dortu byla následná
pohádková diskotéka, na které se soutěžilo v tanci i v nápaditosti kostýmů. Je
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však potřeba pochválit jak krásu všech masek, tak i taneční kreace
účastníků. Po takto namáhavém večeru se už všichni zúčastnění těšili
do pelíšků. Proto nedalo ani velké přemlouvání, aby si děti zalehly do
svých spacáků a poslouchaly další příběhy Krysáků. Pak už nic
nebránilo tomu, aby se vydaly do pohádkových snů.
Na závěr je nezbytné poděkovat Klubu přátel školy za zajištění večeře,
rodičům, kteří nám velice pomohli svou účastí na pohádkové akci a
samozřejmě i dětem, které byly naprosto báječné a pohádkově hodné.
vychovatelky ŠD

Den armády na ZŠ Bedihošť
Informace o současné Armádě České republiky, její historii, ale i praktické ukázky zdravotnické přípravy, chemické
ochrany a zkušenosti ze zahraničních misí, to jsou hlavní témata, se kterými přijeli na základě nařízení velitele 7.
mechanizované brigády příslušníci velitelství brigády (Hranice na Moravě), 71. mechanizovaného praporu (Hranice
na Moravě) a 74. lehkého motorizovaného praporu (Bučovice) 21. 5. 2014 do Základní školy v Bedihošti. Proběhl
zde Den Armády České republiky. Od letošního září byl totiž do školních vzdělávacích programů zahrnut program
resortu obrany „Příprava občanů k obraně státu – POKOS“, který vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně
státu.
Žáci byli rozděleni do tří skupin, kde nejen vyslechli zajímavé
informace, ale měli možnost si jednotlivé činnosti i prakticky
vyzkoušet. To, že se před děti postavili vojáci i příslušnice armády
v uniformách a pod vedením npor. Pavly Roštovém jim názorně v
rámci zdravotnické přípravy předvedli, jak zachránit kamarádovi
život, nebo jak se zachovat při živelných pohromách, to má určitě
velkou váhu, jak konstatovaly i paní učitelky se zájmem sledující
jednotlivé činnosti ve svých skupinách. Pro žáky byly připraveny
názorné pomůcky i výukový materiál. V rámci programu nechyběly
ani zkušeností ze zahraničních misí. Téma děti zaujalo, zajímaly se
nejen o úkoly, které vojáci plní, ale i o to, jak tráví volný čas, jaká je
strava, jak probíhají Vánoce i další svátky. Všechny dotazy mohl
odborně odpovědět npor. Radek Hampl a jeho kolegové. Kapitán
Radim Prokop se svými spolupracovníky provedl ukázku protichemického obleku, který si mohli žáci i vyzkoušet,
seznamoval s charakteristikou chemických bojových látek, s ochranou před nimi i s poskytováním první pomoci při
zasažení.
Na základě poskytnutých informací, ukázek, kvízů a
soutěží žáci vypracovali projekt, zúčastnili se ankety a
sami provedli sebehodnocení své práce.
Zástupci Ministerstva obrany České republiky pak
požádali vyučující jednotlivých předmětů o zpětnou
vazbu, komunikaci a pomoc s přípravou metodické
pomůcky, která pro tento okruh zařazovaný do školních
vzdělávacích programů vzniká.
Máme radost, že zatím jako jedna z mála škol v našem
regionu jsme mohli tuto akci v součinnosti se zástupci
ministerstva uskutečnit, a věříme, že vzájemná
spolupráce bude i nadále pokračovat.
vyučující ZŠ Bedihošť
Závěr školního roku v MŠ bohatý na akce
Konec školního roku byl v MŠ plný zážitků. Starší děti – třída Sluníček si vyjely za kulturou do Prostějova, kde zhlédly
představení pražského pohádkového divadla Julie Jurištové „Jak se Honza dostal na hrad“.
Na oslavu MDD přijelo maňáskové divadélko s pohádkou za dětmi přímo do školky a dětský den jsme zakončili u
zmrzliny v cukrárně.
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Letošní výlet nebyl obyčejný, ale pohádkový. Strávili jsme
dopoledne na zámku v Plumlově s pohádkovými postavičkami,
které pro děti připravily pohádkovou stezku s úkoly za sladkou
odměnu. Následovala prohlídka zámku, divadelní představení,
koncert s dobovým tancem a nezapomenutelný výhled z terasy
zámku na okolní krajinu a Podhradský rybník.
Jako každým rokem jsme v červnu navštívili Místní lidovou
knihovnu, vrátili jsme vypůjčené knihy a od paní Hanzelové si děti
samy vybraly knížky pohádek na čtení před spinkáním ve školce.
V ukázkových hodinách zájmových kroužků předtaneční výchovy
a anglického jazyka se děti pochlubily tím, co se za celý rok
naučily.
Konec školního roku patřil besídkám pro rodiče. Třída
starších dětí – Sluníček, pod vedením paní učitelky Ilony
Hrazdilové a paní učitelky Martiny Plajnerové, provedla
rodiče světem barev v pásmu „Pastelkový výlet“. Mladší
děti - Berušky s paní učitelkou Zuzanou Horákovou zahrály
pohádky O řepě a Budka. Předvedly také cvičení
doprovázené říkadly.
Po besídce u Sluníček následovalo za přítomnosti pana
starosty slavnostní pasování předškoláků. Do první třídy
odchází 15 dětí. Každé dostalo šerpu s nápisem „Jdu do
školy“, knížku a drobný dárek. Jak pro děti, tak i pro rodiče
a paní učitelky to byl silný emotivní zážitek.
Ale oslavám stále nebyl konec. Maminky dětí pod vedením
paní Slavíčkové, Kouřilové a Vláčilové zorganizovaly ve
školce zábavné odpoledne plné soutěží, her, dobrot a opékání buřtíků.
Poslední den ve školním roce bouchalo ve školce dětské „šampáňo“. Přejeme dětem i rodičům krásné léto plné
zábavy a těšíme se v září nashledanou!
Chtěly bychom tímto také poděkovat členům ČZS a KPŠ při ZŠ a MŠ Bedihošť za hračky a finanční podporu.

kolektiv MŠ

Pohár vědy - Kvark 2014

Během měsíce ledna se zapojilo devět našich žáků II. stupně do
mezinárodní soutěže „Pohár vědy – Kvark 2014“. Jednalo se o
přírodovědnou soutěž, kde si žáci v celkem čtyřech kolech prověřili
znalosti v přírodovědných předmětech a předvedli své technické
schopnosti a dovednosti. Do soutěže bylo registrováno mnoho
základních škol a gymnázií z celkem pěti zemí Evropy a z Kanady.
Týmu naší školy ve složení Eva Šubová, Eva Formánková, Jan Berčák
(7. třída), Eliška Krčová, Daniela Krčová, Tomáš Piskovský (8. třída),
Petra Krčová, Jan Koblása a William Šimon (9. třída), pod vedením paní
učitelky Ing. Viery Horňákové se podařilo ve velké konkurenci 180 týmů
obsadit pěkné 23. místo. Všem zúčastněným žákům děkujeme za
příkladnou reprezentaci školy a věříme, že na tento úspěch navážou i v
dalších letech.

zdroj: www.zsbedihost.cz
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Rozhovor aneb návštěvou ve „Večerce“ ve Václavovicích
a tak jsme do toho s manželkou „šli“.
Jak se Vám u nás v obci líbí?
Jsme tu spokojeni, jsou tu příjemní lidé a snažíme se,
aby byli naši zákazníci spokojeni tak, jak jsme spokojeni
my s našimi zákazníky. Byli bychom rádi, aby k nám rádi
docházeli, a aby jim naše služby vyhovovaly. Rádi
bychom, aby nám svoje připomínky sdělovali a my tak
mohli naše služby dále zlepšovat. Snažíme se pro to
dělat maximum.
Pracovní dobu máte sedm dnů v týdnu od rána do
večera. Nemáte chuť někdy „zavřít“ a vyrazit na
dovolenou?
Jsme zvyklí pracovat bez možnosti odpočinku, ale přece
jen bychom se zase jednou rádi podívali do své vlasti,
kde mám ještě sourozence a rádi bychom je navštívili.
Nebyli jsme „doma“ více než 10 let. V současné době
jsme umožnili cestu do Vietnamu aspoň mladšímu
synovi. Pracovat sedm dní v týdnu prakticky od rána do
večera je poměrně náročné. Denně vstáváme v 5 hodin
ráno a domů do Přerova se vracíme kolem 8.hodiny
večer. Rádi bychom získali v Bedihošti či ve
Václavovicích možnost trvalého bydlení a v mnohém by
to bylo pro nás pohodlnější.

Člověku se ani nechce věřit, že ve Václavovicích je již
rok a půl k dispozici občanům nejen Václavovic, ale i
Bedihoště opět prodejna smíšeného zboží „Večerka“,
která má otevřeno sedm dnů v týdnu od rána až do
večera. Vzhledem k tomu, že obchod provozují manželé
pro nás z exotického Vietnamu, myslíme, že bude nejen
zákazníky, ale i občany Bedihoště a Václavovic zajímat
něco z jejich života.
S vedoucím prodejny panem Nguyen van Tuanem jsem
si sedl v parném červencovém dni pod slunečník před
prodejnou a dovolil jsem si mu položit několik otázek,
které budou jistě zajímat i zákazníky této prodejny.

Co byste vzkázal svým zákazníkům?
Přáli bychom si, aby se jim u nás dobře nakupovalo, aby
se k nám rádi vraceli a aby byla mezi námi vzájemná
spokojenost. Jak říkáte u vás „jste-li spokojeni, řekněte
to dál, pokud se vám něco nelíbí, řekněte to nám“.

Jak dlouho už žijete v České republice?
V České republice žiji již 32 roků. Přišel jsem do ČR v
rámci výukového programu. V Přerovských strojírnách
jsem se vyučil jako obráběč kovů a po vyučení jsem zde
začal v tomto oboru pracovat. Do Vietnamu jsem se pak
vracel jednou za několik let pouze na dovolenou. Ve
Strojírnách jsem pracoval do r. 1990 a pak jsem přešel
do Železáren v Olomouci rovněž jako obráběč kovů.

Za rozhovor poděkoval nejen jménem svým, ale snad
i jménem spokojených zákazníků a čtenářů
Bedihošťského zpravodaje Václav z Václavovic.

S nynější manželkou jste se znal již dříve, nebo
jste se poznali až zde v ČR?
S mojí manželkou jsme se poznali v Olomouci. Ona se
vyučila a pracovala v podniku SEMPRA Olomouc. Svatbu
jsme měli zde v r. 1990.
Všiml jsem si, že Vám tu pomáhají občas synové.
Kolik máte dětí?
Máme dva syny – starší syn studuje na VŠE v Praze,
mladší syn letos úspěšně maturoval na průmyslové
škole v Přerově.
Jak jste se dostal na prodejnu do Václavovic?
Podnikat jsem začal v r. 1991 a obchodoval s textilem
a obuví, tak jak většina obyvatel zná vietnamské obchody. Počátkem minulého roku 2013 jsem se dověděl o
možnosti znovu otevřít obchod zde ve Václavovicích,
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Z historie Bedihoště - zpracování dějin obce
Obecné informace o zpracování dějin obcí
O dějinách obcí a měst existuje velké množství různých prací včetně takových, jež se zabývají jen určitou částí
historie (dějiny obce jen v určitém časově vymezeném období, historie vybraného spolku, školy apod.). Autory
podobných publikací bývají často kronikáři, učitelé či intelektuálové s větším či menším zájmem o historii. Výsledky
jejich práce rozhodně nemají stejnou kvalitu – někdo se spokojí s použitím informací z kronik, jiný využije i jiné
dokumenty (knihy zápisů ze schůzí, sčítání lidu, živnostenské rejstříky, soudní spisy aj.), další použije i své
vzpomínky či výpovědi pamětníků.
Lepší však je, když o historii píší osoby s historickým vzděláním, odborní zaměstnanci archivů či muzeí příslušného
regionu, kteří se vyznají v metodice historické práce (např. neberou vše, co je napsané, za historický fakt, ale
informace uvedené ve více zdrojích navzájem porovnají, lépe vědí, z čeho čerpat informace, umí zařadit místní
události do obecného historického rámce apod.). Zadavatel publikace (většinou obecní či městský úřad) stanoví
rozsah, kterého se autor musí držet. Čtenáři ocení přehlednost a čtivost textu nebo obrazové přílohy (fotografie,
kresby, mapy).
Publikace z roku 1926 (Bedihošť – obrázek minulosti a přítomnosti)
Některé historicky významné a zajímavé obce v okolí se dosud nedočkaly samostatných publikací, jež by podrobněji
popisovaly jejich historii od první písemné zmínky (útlé brožury a články v tisku nepočítám), např. Klenovice na
Hané nebo Uhřičice. Naše obec do této skupiny nepatří, poněvadž roku 1926 spatřila světlo světa kniha Bedihošť –
obrázek minulosti a přítomnosti a v roce 1998 následovala publikace Bedihošť – obraz obce a života obyvatel v
průběhu staletí.
První dílo napsal Jan Mlčoch, učitel místní školy, jenž jako spoluautora uvedl kněze Jana Hudečka (1854–1914), z
jehož zápisů k historii Bedihoště zčásti vycházel. Kniha stará téměř 90 let je nesporně zajímavá. Upozornil bych
především na dobové fotografie (cukrovar, škola, kaple aj.) a text vyzdvihující tehdejší dobu. Nelze se čemu divit,
vždyť práce vznikla na paměť odhalení pomníku padlým ve světové válce a sjezdu rodáků v roce 1926. Nic není
dokonalé, pro zajímavost uvádím podstatnou pasáž recenze na Mlčochovu publikaci. Recenze byla otištěna v
Časopise Vlastivědného spolku muzejního v Olomouci (č. 38 vydané v roce 1927). Recenzi napsal Vojtěch Janoušek
(1897–1969), středoškolský učitel a regionální historik:
„Proplétati dějiny obce dějinami celého státu jest zbytečné mrhání inkoustem a časem. Jest to nešťastná pracovní
metoda našich místopisců – ochotníků. Vzdávám se proto úkolu posuzovati toto dílo po stránce odborně historické,
poněvadž kapitoly o starších dějinách patří všude jinam, než do vážné práce, mající representativní poslání.
Nekriticky tento spis se přímo hemží chybami věcnými, chybnými chronologickými údaji a stylistickými
nejapnostmi. Pouze kapitoly o posledních desítiletích jsou dobré, ač zbytečně obsáhlé. Co si má vážný čtenář mysliti
o směšném výkladu jména Bedihoště (str. 19, 118)? Proč se chlubí pisatel nejstarší zprávou o hospodě z r. 1249, ač
zpráva ta jest z podvržené listiny? Březovice, několikrát v knize zmíněné, nikdo na mapě nenajde. Přepis starých
listin jest zbytečný a nesprávně provedený. I vlastivědná kniha, určená pro širší vrstvy lidové, musí býti psána jasně
a správně. Není-li v obci schopného člověka, jistě by se našel jinde, kdo by zpracoval historickou část. Pak by takové
publikace byly chloubou obce a jejich rodáků.“
Směšným výkladem názvu obce Janoušek myslí pověst o cestujícím, kterého v místním hostinci probudil páv
hostinského. Kromě uvedení nesprávného data první zmínky o obci bych upozornil na tvrzení o existenci kláštera, z
jehož části měl vzniknout cukrovar. Skutečnost byla prozaičtější – Bedihošť byl po staletí majetkem kláštera
Hradisko u Olomouce a ten měl v naší obci dvůr (tedy hospodářské budovy) a nikoliv nějaký „filiální“ klášter.
Upozornil na to i JUDr. Ladislav Vavrouch (1925–2010) ve své publikaci o dějinách Bedihoště (1998).
Publikace z roku 1998 (Bedihošť – obraz obce a života obyvatel v průběhu staletí)
Rovněž Vavrouchova publikace z roku 1998 se dostala do hledáčku recenzenta. Olomoucký historik David
Papajík (ročník 1971) „vyčítal“ Vavrouchovi právě to, že není odborným historikem. Pozastavil se nad zavádějícími
názvy kapitol, nadměrným líčením všeobecných dějin a zmínil i faktografické chyby. Papajík mj. uvedl:
„Poněkud udivuje u autora, který byl dlouhou dobu v komunistickém žaláři, že v textu pracuje s pojmy jako třída
feudálů, třída poddaných, výrobní prostředky atd. Tyto marxistické pojmy jsou dnes dávno v historiografii opuštěny
a pracuje s nimi pouze skupinka staromilců. Z pozdějších věcí bych snad již stručně upozornil na autorovo tvrzení,
že po Bílé hoře (8. listopadu 1620) ztratily české země na 300 let svou samostatnost (s. 23). Jak ji proboha mohly
ztratit, to nás někdo okupoval? A pokud má autor na mysli Habsburky, tak ti u nás vládli kontinuálně od roku 1526.“
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I přes výtky recenze (vyšla ve vlastivědné revue Střední Morava, č. 1 z roku 2000, celkově 10. svazek revue)
osobně považuji Vavrouchovu práci za solidní a rozhodně čtivější i věrohodnější než Mlčochovo dílo z první
republiky. Velkým kladem je využití řady poznatků z nepublikovaných prací Františka Vláčila (1895–1983),
kvalitního badatele z Bedihoště. Při líčení historie 20. století Vavrouch téměř výhradně použil dobře vedené obecní
kroniky, jiných zdrojů skoro nevyužil a přitom jich je ve Státním okresním archivu (SOkA) Prostějov k dispozici
poměrně hodně. Padesátá léta shrnul příliš obecně, mohl se zmínit i o důvodech svého zatčení v roce 1949 a
následném politickém procesu. O požáru cukrovaru v roce 1953 publikace neuvádí vůbec nic.
Brožury z let 2001, 2006 a 2014
Kromě dvou celkem podrobných publikovaných prací o dějinách Bedihoště existuje několik drobnějších publikací.
Ladislav Vavrouch napsal též brožuru Bedihošť v novém tisíciletí – 725 let obce, jež vyšla u příležitosti II. sjezdu
rodáků v roce 2001. Zmínil v ní pár základních údajů z dávné i nedávné historii obce, ale také nastínil plány pro
blízkou budoucnost, což činí brožuru velmi zajímavou (především motivační skicy z Programu obnovy vesnice
Bedihošť).
Poté se konečně dostalo na podrobnější zpracování dvou výrazných složek moderní historie. Bohumil Přikryl
(1932–2013), dlouholetý předseda MNV Bedihošť, sepsal v roce 2005 (vyšla 2006) publikaci Jubilejní osmdesáté
výročí založení SK Bedihošť (1923–2003): Tak šel čas… Některé etapy Sportovního klubu Bedihošť popsal více, jiné
v podstatě vůbec. V úvodu tento nedostatek vysvětlil nedochováním řady spolkových dokumentů. Pár dalších
informací o fotbalu v Bedihošti by si určitě přečetl v obecních kronikách či jiných archiváliích, které jsou uloženy v
SOkA Prostějov. Tam však nezavítal. Jeho práci značně vylepšuje bohatá obrazová příloha.
V květnu 2014 vyšla brožura Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť (1894–2014), jejímž autorem je Petr Jirák,
zaměstnanec Státního okresního archivu Přerov. Rozsah práce o hasičích byl domluven s panem starostou. Na
brožuře jsem intenzivně pracoval začátkem roku, těsně před vyjitím následovaly konzultace s vydavatelem,
korektury a doplňky textu a v neposlední řadě výběr obrazových příloh. Bohužel z průběhu 20. století bylo k
dispozici velmi málo fotografií z činnosti místního sboru. Kronika hasičů nebyla alespoň v době příprav publikace k
dispozici, ale stále probíhají snahy o její nalezení. Ze tří knih zápisů ze schůzí hasičského sboru, mnoha archiválií
SOkA Prostějov a z literatury jsem použil poměrně dost údajů, pomocí nichž jsem se snažil přehledně a čtivě vylíčit
historii místních hasičů.
O historii Bedihoště píši do obecního zpravodaje již od roku 2010, několik článků o naší obci jsem publikoval v
Hanáckém kalendáři a v regionální příloze deníku Právo. Kromě toho jsem autorem mnoha jiných statí a článků o
regionální historii střední Moravy (např. odborné články o protinacistickém odboji v Kojetíně, práce o původní lokaci
obce Čehovice, spolupráce na knize o historii Dluhonic či na publikaci o dějinách přerovského školství.).
Nepublikovaná práce faráře Tomise o dějinách kralické farnosti
V posledním čísle Zpravodaje obce Bedihošť mě zaujal příspěvek od Václava Adama (přívlastek z Václavovic), který
publikoval pasáž z Tomisovy nepublikované práce Dějiny Kralic na Hané a kralické farnosti. Jednalo se o pasáž k
dějinám Bedihoště, v tomto čísle má následovat pasáž o dějinách Václavovic.
Václav Adam správně upozornil na dobu vzniku Tomisovy práce, jež byla sepisována před desítkami let. Na závěr
článku autor zmínil dopis Františka Vláčila z roku 1978, v němž se tento pozastavoval nad neexistencí publikace o
dějinách Kralic na Hané. Dnes již to neplatí, protože v roce 2002 byla vydána kvalitní práce od kolektivu odborných
historiků pod názvem Kralice na Hané – příroda, historie, osobnosti. Autoři při zpracování využili velké množství
archivního materiálu (zejména ze SOkA Prostějov) a literatury, nezapomněli ani na Tomisovu práci. V předmluvě o
ní mj. napsali:
„Sympatickou pečlivostí, důkladností a osobním zaujetím se vyznačuje amatérský pokus o vypsání dějin Kralic a
kralické farnosti od P. Jana Tomisa. Autor v něm zužitkoval vše, co se mu podařilo v literatuře i pramenech získat
během dvacetiletého působení v kralické farnosti…“
Jan Tomis (1919–1981) se narodil ve Václavovicích u Frýdku, v letech 1951–1972 působil v Kralicích na Hané jako
farář. Nejcennější jsou podle historiků části jeho práce, které se věnují dějinám Kralic na Hané. Tomisova stať o
Bedihošti však vychází zejména z Mlčochovy publikace o Bedihošti (1926), z níž některé pasáže doslovně opisuje
včetně chyb. Tomisova práce a jim podobné jsou jedním ze zdrojů informací, ale vydávat tyto práce celé a bez
vysvětlujících poznámek není nejideálnějším řešením.

Mgr. Petr Jirák
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Dějiny Bedihoště - opis dějin kněze Jana Tomise
XVI. kapitola: Bedihošťská osada Václavovice
Článek 1. Vznik osady Václavovic.
Václavovice jsou bedihošťskou
osadou a jsou odděleny od
Bedihoště železniční tratí.
Osada vznikla na pozemcích
zrušeného bedihošťského dvora
roku 1875. Tento letopočet je
uveden ve Wolného Topografii,
v V. díle, na straně 510. Profesor
Janoušek uvádí ve své
Vlastivědě moravské, II., rok
vzniku Václavovic 1784. Asi
proto, že v tom roce byl zrušen
premonstrátský klášter na
H ra d i s k u u O l o m o u c e a
klášterní statky byly
rozparcelovány. Prvních 40
obyvatelů dostalo přiděleno po
6 měřicích půdy. Jméno
Václavovice dostala osada
podle posledního opata kláštera
hradišťského Václavíka. Roku
1797 se vyskytuje pro osadu
název „Václavík“. (Mlčoch – Hudeček, Bedihošť). Ve Wolného Topografii z r. 1839 má tato osada název „Waclawice“.
Roku 1834 měla tato vesnička 43 domů a 323 obyvatel, z toho 148 mužského a 175 ženského pohlaví.
V pondělí 2.října 1865 vyhořelo ve Václavovicích 16 domovních čísel a hned příštího dne dalších 7. Celkem tam bylo
v tom roce 40 domů. – Rybník byl rozdělen roku 1870.
Roku 1903 byl založen ve Václavovicích Čtenářsko – pěvecký spolek „SVORNOST“. O dva roky později měl 30 členů.
Roku 1933 zde byla založena knihovna a vlastnila 1500
svazků. Obecní kroniku založil rychtář Jan Beránek roku 1796.
Kroniku od té doby doplňovali představení obce. Nyní jsou
Václavovice spojeny s Bedihoští v jednu obec. Pozemkové
knihy jsou vedeny od r. 1762.

Článek 2. Kaplička sv. Václava ve Václavovicích.
Asi uprostřed osady Václavovic, na východním boku silnice do
Výšovic stojí malá kaple sv. Václava. Byla postavena v r. 1834
na místě staré zvonice a postavil ji Šimon Menšík, soused z
Václavovic za 120 zlatých. Vyzděna je z cihel a má
zaokrouhlené kněžiště pro oltářík. Na bocích má po jednom
okně s průhlednými skly. Zvenku je kaplička ohozena umělým
chromolitem a její rohy směrem k silnici jsou chráněn silnými
železnými rourami.
V průčelí kapličky jsou po stranách jednokřídlových tabulových
dveří dva cementové sloupy s cementovým nadpražím. Nad
dveřmi je v omítce vyobrazen cementový křížek. Průčelí
kapličky se zdvihá v nízkou čtyřbokou věžičku, v níž je na
každé straně okno se žaluziovými okenicemi. Nad věžkou je
malá makovička s dvojitým křížkem. Podél střechy jsou
připevněny obvyklé plechové žlaby. Střecha na věžce i kapli je
kryta břidlicí.
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Vnitřní stěny kaple jsou světle olíčeny. Strop je rovný, modře malovaný a je vyzdoben plechovými hvězdičkami.
Uprostřed na stropě je vymalován obraz sv. Cyrila a Metoděje. Celé postavy světců jsou barevně vymalovány a
jejich nohy směřují ke kněžišti. V pravém rohu obrazu je nezřetelný podpis malíře: J. Vyjidáček, 24.8.1911. V levém
rohu je napsáno: „Přemaloval 3.V.1936. Fma J. Olšaník, Kralice n. H. – Kaple je vydlážděna cementovými
dlaždičkami s modrými růžicemi. U zdi jsou dvě lavice.
Vpředu ve výklenku je malý oltář. Je to zděný, rakvovitý stůl. Nad ním je ve výklenku zarámovaný oltářní obraz sv.
Václava. Světec je vymalován v mužném věku do půl těla a je to olejomalba na plátně. Na hlavě má královskou
(knížecí) korunu, hledí přímo, na ramenou má hermelínový červený plášť, na prsou má krunýř a pod ním modrou
suknici. V pravici drží bílý prapor s křížem a levicí se opírá o štít s orlicí. U levého ramene je vyobrazen letící anděl s
palmou. Oltář i obraz věnovali dobrodinci. Kaple byla posvěcena na svátek sv. Václava roku 1834.
Na stěnách kapličky jsou rozvěšeny svaté obrazy. Na evangelní (levé) straně je to reliéf hlavy Panny Marie, obraz
Panny Marie s Ježíškem, obraz Panny Marie Lurdské s Bernadetou. Dále je tam průvodní a obyčejný křížek. Na
epištolní (pravé) straně je zavěšen reliéf hlavy Krista Pána (Ejhle člověk) obraz sv. Josefa, obraz sv. Josefa, obraz
Panny Marie Svatokopecké a křížek. V kapli je zavedeno elektrické osvětlení.
Ve věžičce mezi okny je umístěn malý zvon z r. 1932. Je na něm nápis: „Ke cti a chvále sv. Václava věnovali občané
václavovští dne 4.V.1932. - „Sv. Václave, vévodo země české, nedej zahynouti nám ni budoucím!“ – Za první
světové války byl jeden václavovský zvonek zabaven pro válečné účely.
Posledním václavovským zvoníkem byl pan Alois Čunderla z čísla 41. Zemřel sešlostí věkem ve stáří 88let 9.VIII.
1965 a pohřben byl 12.srpna 1965 na hřbitově v Bedihošti.

Článek 3. Kříž před kaplí ve Václavovicích
Kříž před kaplí ve Václavovicích je zhotoven z pískovcového kamene a je ohrazen nízkou, železnou, tyčkovitou
mříží. Pochází z r. 1879, je obrácen čelem k severu a byl postaven na místě starého kříže je nápis: „To jsem učinil pro
vás. – To vy činíte pro mě?“ Na jeho levém boku je vytesán podpis zhotovitele kříže z velkých písmen: A. ZAPLETAL v
Přerově.
Na zadní hladké stěně kříže je nápis v dobové češtině:
Nakladatel – tohoto svatýho – kříže – Josef a Matylda Franc
– ve Wáclavovicích. L.P. – 1879
Na spodní přízemní části kříže je postaven stojatý hranol s
okosenými hranami. Na jeho přední straně je vypodobena
vypouklá podoba Panny Marie Bolestné. Vlasy má
rozpuštěné, roucho její je podkasané a má na sobě ještě i
plášť. Ruce její jsou vzhůru sepjaty a meč zasahuje do
jejího srdce z levé strany.
Nad střední římsou, na přední straně dalšího stojatého
užšího hranolu je vyobrazen kalich s hostií mezi klasy a
hrozny. – Tělo Kristovo na kříži je silné a štíhlé, hlava
Kristova je nakloněna, ruce jsou zdviženy šikmo, hřebíky
jsou zatlučeny v dlaních, rána od kopí je viditelná v pravém
boku, široká rouška okolo beder má uzel uprostřed, nohy
spočívající na podložce a jsou přibity na kříž vedle sebe. Na
tabulce jsou napsána ve dvou řádcích čtyři začáteční
písmena IN KŽ a znamenají: Ježíš Nazaretský, král
židovský.

pro čtenáře zpravodaje přepsal
Václav z Václavovic
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Český zahrádkářský svaz
Zahrádkáři radí
Každá rostlina potřebuje správné místo a laskavou péči.
Pozor na dveře – nestavte pokojové rostliny do přímé linie mezi dveřmi a oknem ani mezi dvojí dveře. Takové
umístění by je mohlo zahubit.
Pichlavé jehlice – pokud jste si oblíbili rostliny, které mají tvrdé hranaté tvary, tuhé hranaté listy nebo ostny a
jehlice, pohlídejte si jejich umístění. Postavte je ve vzdálenosti minimálně jednoho metru od místa určeného k
sezení, práci nebo spaní. Jinak budou ve vás vyvolávat nepříjemné pocity.
V bytě vám nejvíce energie dodají měkce splývající převislé rostliny nebo druhy s okrouhlými listy.
Zelené putovní dárky – rostliny, které jste dostali darem, a nejsou vám sympatické, raději darujte dál. Kvůli vaší
antipatii by se jim u vás stejně asi nedařilo.
Na přivítanou – kulovitě stříhané stále zelené rostliny jsou ideální vpravo a vlevo od vstupních dveří domu.
Rozvážná pozornost – kriticky přehodnoťte stav všech vašich rostlin. Některé přesaďte do větších květináčů, jiné
připevněte stužkou, narovnejte či jinak upravte. Dopřejte jim dostatek světla, vzduchu, vody i živin. Nové květiny
si pořizujte s rozvahou a pečujte o ni s láskou. Odmění se vám za to – budou zjemňovat vaši duši.
Výbor ZO ČZS

Zajímavosti o bobkovém listu nebo vavřínovém věnci?
Málokteré koření, které se v naší kuchyni používá tak běžně, má tak pestrou historii. Kdopak si uvědomí, že když do
omáčky hází bobkový list, tak vlastně cupuje legendární vavřínový věnec?
Jak vznikl první keřík?
Podle řecké mytologie, kde najdeme ostatně vysvětlení téměř všeho, vznikl první keř vavřince pravého (jak se
rostlina správně jmenuje) následovně? Jednoho dne dostal bůh Apollon nutkání, zašpásovat si s nějakou pěknou
dívkou. Do cesty jeho vzedmutého chtíče vběhla nádherná nymfa Dafne. Apollon vyrazil za ní, hnán svými
primárními pudy. Dafne zoufale prchala. Dívka byla evidentně slabší a méně trénovaná než bojovný mladík, a tak ji
po čase začaly docházet síly. Jsme ale ve středověkém Řecku, takže nad jejím panenstvím bděl z nebes tatínek.
Když už byl Apollon blízko a zdálo se, že dívku lapí, tak bůh Peneus, Dafnin otec zakouzlil. Jakmile se Apollon Dafne
dotkl, proměnila se ve vavřínový keř. Neukojený bůh ho pak - (možná trochu nelogicky) zasvětil všem vítězům a
básníkům.
Zajímavá „vnitřní použití“.
Stařičký profesor bavil dávno, pradávno ve svých hodinách biologie nezvedené studenty historkou, která se udála v
předminulém století. Jeho učitel na tehdejší dobu velmi otevřeně vysvětloval, že „bobkový list se používá proti
větrům“. Nato nějaký přidrzlý darebák na celou třídu opáčil, že „vavřínový věnec je potom nejspíš proti uragánu“.
Pokud se ještě podíváme do antiky, tak rozžvýkané listy vavřínu prý používala kněžka Pythie, když se pokoušela o
své věštění. Nejspíš jí to usnadňovalo volné asociace, které ostatní interpretovali jako předpovědi budoucnosti. Ti,
kterým se vyplnily, se jí přicházeli poklonit s vavřínovým věncem na hlavě.
Středověk používal lístky vkládané na jazyk jako prevenci proti morovým epidemiím. No dnes to raději nezkoušejte.
Předávkování totiž způsobuje zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepu a někdy až zvracení.
Použití symbolická.
Je dobře známo, že již v antických dobách se dávaly vavřínové věnce na hlavu básníkům a vítězům. Možná, že tito
muži, kteří se při své činnosti volně potloukali krajinou bez hygienického zázemí, dostávali při příchodu do města
věnce jako desinfekční prostředek. Možná proti epidemiím, možná třeba i proti vším. Kdo ví??
Ve středověku se v této symbolické tradici pokračovalo. Vavřínové věnce se zralými plody dostávali na hlavu
absolventi univerzit. Na vysokých školách se tenkrát hovořilo výhradně latinsky a vězňům se říkalo „bacca laurea“
- kuličky vavřínu. Mnoho jazyků si nechalo druhou část slova v podobě laureáta (Francouzština pak tou první
dodnes označuje maturitu, zakončený kus vzdělání). Je paradoxem, že keř, který vznikl ze strachu před nezřízeným
mužským chtíčem, může vedle dalších stálezelených rostlin plnit i symbolickou roli mírové ratolesti.
Zpracovala Jana Hanzelová
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
V letošním roce jsme oslavili 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Těchto oslav se zúčastnili pozvaní
hasiči z okolních i vzdálených obcí. Hasiči z Morkovic přijeli s Tatrou 815 CAS, hasiči z Polešovic nám přijeli ukázat
veterána, ve kterém vozili i děti na hřišti. Těchto oslav se také zúčastnili senátorka Božena Sekaninová, hejtman
Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, náměstek hejtmana PhDr. Alois Mačák MBA a za Okresní sdružení hasičů
náměstek SDH Olomouckého kraje pan Jan Brabec.
V rámci oslav tohoto výročí proběhla soutěž v požárním
útoku, kterou si také vyzkoušel náměstek hejtmana Alois
Mačák s místostarostou obce Bedihošť Petrem
Vysloužilem. Důstojné oslavy tohoto výročí proběhly za
velké podpory občanů, za což jim děkujeme.
Ženské družstvo se zúčastnilo mezinárodní soutěže v
Tesárech na Slovensku, která se konala 28. 6. 2014. Tato
soutěž proběhla v rámci MAS Prostějov – venkov. Ženské
družstvo se umístilo na pátém místě za SDH Bedihošť. Za
družstvo SDH Čehovice skončilo na třetím místě.
V letošním roce jsme měli dva poplachy s výjezdem.
První výjezd byl ráno na planý poplach v ulici
Prostějovská. Byl nahlášen požár zahradního domku a
při příjezdu bylo zjištěno, že občan pálí domovní odpad
na zahradě. Druhý výjezd byl vyhlášen po přívalovém
dešti na zaplavenou komunikaci v ulici Palackého. Po
příjezdu naší zásahové jednotky bylo zjištěno, že byla ucpaná kanalizační vpusť. Po dohodě s operačním
důstojníkem nebylo nutno zasahovat. Při obou výjezdech naše
zásahová jednotka splnila limit výjezdu do 10 minut. Na dotaz
občanů, proč jsme se nezúčastnili zásahu, kdy hořel velký lán
pole u obce Hrdibořice, sdělujeme, že ke kterému požáru naše
zásahová jednotka vyjede, určuje operační důstojník
Olomouckého kraje. Nemůžeme svévolně vyjíždět ke
každému požáru v okolních obcích. Chtěl bych poděkovat
našim zemědělcům, že při probíhajících sklizních nedošlo
zatím k žádným požárům.
Chtěl bych upozornit občany na pálení zahradního odpadu.
Aby vždy zvážili, jaké je počasí a zdali-je pálení vhodné.

za SDH Bedihošť
Starosta SDH Jiří Zips

TJ Sokol Bedihošť
Vážení spoluobčané a příznivci kopané,
opět je tu čas, kdy vás mohu obeznámit s děním v
našem sokole. Začnu u družstva mužů. Po podzimní
části soutěže jsme byli na předposledním místě, a to
jsme chtěli změnit. Do jarní části soutěže jsme vstoupili
s tím, že se musíme o 100% zlepšit. Nikdo z nás nechtěl
sestoupit do 4. třídy OFS. Cílem tedy bylo vyhrát co
nejvíce utkání. Tento cíl se nám s vypětím všech sil a
nervů podařilo splnit! Z naší skupiny padalo celkem 5
oddílů. Vše bylo otevřené až do poslední chvíle. Prvními
sestupujícími byly oddíly Plumlova, Vrahovic a Zdětína.
V posledním kole se tedy rozhodovalo mezi Bedihoští,
Pavlovicemi a Brodkem u Konice. Z této trojice měli ještě
dva oddíly spadnout. Naštěstí vše dopadlo tak, jak jsme
si přáli. V posledním zápase jsme na hřišti Pivína vyhráli
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6-4 a s 31 body jsme se umístily na 11. nesestupovém místě. Tím
bych chtěl poděkovat všem hráčům a funkcionářům za přístup a
bojovnost.
Naši žáci v soutěži starších žáků okresního přeboru, skončili na
12. místě s 9 body. I jim bych chtěl poděkovat za výdrž a
bojovnost. Byla to jejich první zkušenost s velkým fotbalem a
zhostili se jí na výbornou.
Do nové sezony
jdeme zase se
z m ě n a m i .
Několik hráčů
musí kvůli věku
přestoupit do
dorosteneckého
fotbalu, a proto je pouštíme na hostování do sousedních Kralic.
Proto musíme zase hrát jinou soutěž. Bude to nově založená soutěž
starších žáků 7+1. Zatím je přihlášeno 6 oddílů. Otaslavice, Olšany,
Klenovice, Brodek u Pv a Přemyslovice. Bude se hrát 2 kolově,
podzim a jaro. Tak doufám, že mužům i žákům se bude v nové
sezoně více dařit!! Hrávat budeme opět v sobotu na místním
fotbalovém hřišti.
Termíny našich fotbalových zápasu budou pravidelně hlášeny v
obecním rozhlase. Tak doufám, že nás přijdete v hojném počtu
podpořit!!!! Tak to by bylo asi tak vše, co jsem měl na srdci. Chtěl
bych poděkovat obci Bedihošť a jejímu starostovi Jiřímu Zipsovi
za podporu, bez které bychom se neobešli.
A ještě na závěr bych chtěl poděkovat dvěma členům TJ Sokol
Bedihošť, a to Mirovi Hekelemu a Luďovi Šuranskému za práci,
kterou pro klub vykonávají. Moc si toho vážíme!!!!!
Za TJ Sokol Bedihošť Josef Zemánek

Reportáž z Bedihošť open 2014
Máme rádi tenis a rádi ho hrajeme. A také jsme chlapi a ti,
jak známo, mezi sebou musí stále soupeřit. No a tak jsme
jednoho krásného jarního dne uspořádali malý tenisový
turnaj s pracovním názvem Bedihošťský antukář. Turnaje
se zúčastnilo celkem 7 borců, přičemž nejmladšímu bylo
teprve 12 let. Pravda, nevyhrál, ale cení se jeho odvaha
nastoupit proti ostříleným tenistům - rekreantům.
Nejstaršímu bylo naopak 59 let. Jak je vidět, tenis je sport
p r o v š e c h n y.
Vzhledem k
nižšímu počtu
účastníků jsme
hráli systémem
každý s každým
Po výkonu. Zleva: Milan Florýk, Luděk a Daniel Smýkalovi,
na jeden vítězný
Lukáš Opavský, Zdeněk Pazdera
set. Každý
účastník turnaje tak odehrál šest zápasů v jednom dni, a to je slušný
výkon. Možná to všichni zvládli v takové pohodě i díky vynikajícímu
řízečku od pí Kardinálové. Účastniky turnaje a vítěze poznáte na
fotografiích.
Díky pořadatelům - Lukáš Opavský & sons, hráčům a manželům
Kardinálovým.
Diváci a rozhodčí

Luděk Smýkal
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Hody ve Václavovicích
Tak jak jsme již v minulých vydáních Bedihošťského zpravodaje informovali, v letošním roce si připomínáme
„kulaté“ 180. výročí postavení a vysvěcení kaple sv. Václava ve Václavovicích. Spolu s kaplí sv. Floriána v
Bedihošti patří asi k nejstarším stavbám v Bedihošti, a tak je vhodné si toto jubileum připomenout a připravit
se na něj.
Rádi bychom již v tomto vydání pozvali všechny občany nejen Václavovic, ale i Bedihoště na tuto výroční
slavnost, která se uskuteční v neděli na svátek sv. Václava a společně si toto výročí připomeneme při
slavnostní bohoslužbě. Máme přislíbenou i významnou návštěvu – účast na této bohoslužbě přislíbil generální
vikář olomouckého arcibiskupství mons. Josef Nuzik. Rádi bychom toto výročí oslavili důstojně a za hojné
účastí našich obyvatel, případně i dalších rodáků z Bedihoště a Václavovic. Vzpomínám si jako malý kluk, že o
václavovských hodech bývalo zde vždy velice rušno, hosté přijížděli také na karetách či bryčkách a také
dopolední vlak přivezl od Prostějova vždy řadu poutníků a naopak v podvečer před odjezdem vlaku do
Prostějova bylo nástupiště bedihošťského nádraží velice zaplněno a výpravčí měl plné ruce práce, aby stihl
všechny hodovníky odbavit a připravit vlakovou cestu... Dnes už je to trochu jinak. Jezdíme auty a v lepším
případě využíváme pohodlí cyklostezek.
Připravme se na toto výročí, pozvěme své příbuzné a přátele, abychom si společně připomněli nejen výročí
naší kaple sv. Václava, ale také důstojně oslavili den české státnosti. Ať při tónech dechového orchestru zní
Václavovicemi mohutný zpěv jak chorálu Sv. Václava, tak i Česká hymna, kterou si už zpíváme bohužel
poměrně zřídka….
Blíže budou občané informováni včas místním rozhlasem.
Václav z Václavovic

Moje letní postřehy
Léto je úžasná věc, svítí sluníčko, kvetou květiny, vše se zelená a dozrává i některé ovoce. Již několikátým
rokem pozoruji třešeň v ulici Boženy Němcové, poněvadž tudy jezdím ne jedenkrát, ale nejméně šestkrát
denně a je to každým rokem stejně. Strom vidím na jaře rozkvétat krásnými sněhobílými květy, po odkvětu
zůstanou malé zelené třešničky, které se zvětšují, až jsou z nich krásné a lahodně červené třešně.
Tento strom bývá obsypaný nejen třešněmi, ale i dětmi. Nic proti tomu, třešně jsou letní pochoutkou, ať si
tedy děti natrhají. I za mého dětství jsme oblezli kde jaký strom, hlavně na březích říčky Valové, kde břehy
byly vysázeny třešněmi. (Dnes už tam bohužel nejsou, jen ve vzpomínkách nás dříve narozených). To, co mě
mrzí a vadí, je spoušť, která pod tímto stromem zůstává. Nejen olámané větve, ale také pohozené plastové
lahve od nápojů, sáčky od různých dalších pochoutek, které nám naše spotřební společnost nabízí. Obec jako
taková je pěkně upravená, pracovníci OÚ, ale i ti, kteří jsou zaměstnaní přes sezonu dennodenně hrbí záda a
poctivě pracují osm hodin, ale k čemu?
Je velká škoda, že naší mládeži (školní i předškolní) nevadí, jak znečišťují svými odpadky naši obec. Ekologie
jim pravděpodobně nic neříká, i když to mají v učebních osnovách ve škole.
A co by to chtělo? Jen dát odpadky o pár metrů dál do koše nebo kontejneru. Další věc o které by se dalo hodně
polemizovat jsou chodníky před našimi domy. Ano, je to obecní majetek, ale čekat, až někdo z pracovníků
obce přijde a vyčistí před mým domem je nějak proti mému chápání, výchově a jak se říká také „proti srsti“.
Věřte, že bych se sama za sebe styděla.
Dáváme si do oken vysázené truhlíky s květinami a na chodníku nám vesele roste tráva, která místy dosahuje
30 – 40 cm. Myslíte, že to je v pořádku?
Přece chceme mít před svými domy uklizeno a pěkně. Pochopím, že jsou domy, v nichž žijí starší spoluobčané,
tady je pomoc a práce pracovníků OÚ namístě a plně s tím souhlasím. Ale co mladší a mladí? Bohužel se to
22

týká i nájemníků obecních domů a bytů. Dříve to bylo pro nás úplnou samozřejmostí, že se v sobotu pomáhalo
rodičům s úklidem nejen doma, ale i před domy. Heslem našich rodičů bylo „nejdřív práce, potom zábava“.
Vím a chápu, že je 21. století, jiná doba, ale myslím si, že troška pohybu ještě nikdy nikomu neublížila, ba
naopak. A ta naše vesnička „středisková“ by si to určitě zasloužila, abychom se mohli jen kochat a kochat….
Jana Hanzelová

Zadáno pro ženy
Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny a to znamená, že minimálně aspoň 14 dnů budeme doma zažívat
trochu toho zaslouženého odpočinku. Teď nemám na mysli dny dovolené, ale dny bez domácích úkolů, učení s dětmi
a vším co souvisí se školním rokem našich dětí a vnoučat.
Je léto a při odpočinku na zahrádce určitě někdy ucítíme nádhernou vůni grilujícího se masa. Vůně se bohužel line od
sousedů a nám nezbývá, než tiše závidět a polykat naprázdno. Jestli jste si všimli, že v poslední době se stalo velkou
módou grilování. Před mnoha lety jsme si všechno opékali nad ohýnkem, buřty napíchnuté přímo na klacíku nebo
jsme se těšili na brambory upečené přímo na poli ve žhavém popelu. Doba pokročila, sbírat dřevo a ohýnek se nám
bohužel už také nechce. Jistě si i většina z vás pamatuje, že jako děti jsme alespoň kus prázdnin museli trávit
trháním jahod, malin, třešní, rybízu, angreštu nebo přebíráním meruněk. A jak nám bylo krásně v tu chvíli s
kamarády u vody. Jenže toto naše maminky a babičky nechápaly a před očima měly jen skleničky zavařenin a
domácí marmelády, pěkné vyrovnané ve spíži nebo ve sklepě. Možná právě marmeláda je pro mě jednou ze
vzpomínek na dobu mého dětství. Byl-li hlad, pomohl chleba s marmeládou. Honila-li nás „mlsná“ pomohla opět
sklenička marmelády. A co teprve palačinky, lívance, koblihy, buchty. Vždyť i
to vánoční cukroví se bez marmelády či džemu neobejde. O pravé
marmeládě, která se vyrábí z citrusů jsme věděly z literatury, nebo vůbec ne.
Prostě vše co bylo ovocné, sladké, voňavé, bylo to v malých skleničkách,
chutnalo to skvěle a mohlo se to mazat na chleba, byla marmeláda.
Navzdory všem současným nařízením, že slovo marmeláda se smí používat
jen ve spojitosti s citrusy, prohlašuji, že u mne doma budeme vařit a
následně mlsat jen a jen marmeládu připravenou z jakéhokoliv ovoce. Proto
milé ženy, jestli rády zkoušíte a experimentujete, tak alespoň pár rad, „jak
na dokonalou marmeládu“. Budete-li dělat domácí marmeládu s láskou,
povede se vám stoprocentně.
1. Přidejte jadérka z citronu – aby se vám ještě lépe rosolovatěly, přidejte
jadérka z citronu – obsahují totiž hodně pektinu. Nečekejte zázraky, spíš
pomoc. Jadérka zavažte do gázy a do marmelády přidejte spolu s citronovou
šťávou nebo v momentě, kdy se rozpustí cukr. Před plněním do sklenic
jadérka vyhoďte.
2. Talířek chlaďte v mrazáku - zkoušku rosolovatění dělejte na malém talířku, který mějte v mrazáku. Horká
marmeláda bude na něm rychleji chladnout.
3. Pomozte si máslem – před plněním marmelády do sklenic, do ní přidejte kousek másla. Pomůže zahladit
zbytky pěny.
4. Převařujte a otáčejte – marmeládu dávejte pouze do vyvařených, vroucí vodou vypláchnutých a zcela suchých
sklenic. Víčka rovněž vyvařte. Po naplnění sklenice řádně uzavřete a otočte na 5 minut dnem vzhůru.
5. Skladujte v suchu a chladu – marmelády uchovávejte v suchu, chladu a temnu. Ty otevřené mějte v lednici.
Jestli jste posedlí a zbožňujete domácí džemy a marmelády, udělejte si čas a zavařujte. Pro vás alespoň tři
netradiční marmelády:
Višňová marmeláda:
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800g višní, 300 g cukru, 2 sáčky vanilkového cukru, 1 gelfix 3:1, 6 lžic rumu, špetka skořice.
Višně omyjte, nechte okapat a vypeckujte. Potom je rozmixujte a přendejte do širšího hrnce a zalijte 200ml studené
vody, zasypte krupicovým cukrem, vanilkovým cukrem a gelfixem.
Přiveďte k varu a vařte asi 6 minut. Hrnec sejměte z ohně, do zavařeniny vmíchejte rum a špetku mleté skořice a
naplňte ji do sklenic, uzavřete, otočte dnem vzhůru a nechte 5 minut stát.
Třešňová s levandulí:
1 kg třešní, 1 gelfix 3:1, 350 g krupicového cukru, 1 tabulka hořké čokolády, 1 lžička kyseliny citronové, pár snítek
levandule.
Třešně řádně omyjte, nechte okapat v cedníku a pak je vypeckujte, rozmixujte a přendejte do širšího hrnce. Gelfix
smíchejte se dvěma lžícemi cukru a vmíchejte do třešní. Minutku povařte, přidejte zbylý cukr, nalámanou nebo
nastrouhanou čokoládu a kyselinu, vařte dalších 10 minut. Do každé sklenice přidejte pár snítek čerstvé nebo
sušené levandule, přelijte horkou zavařeninou, co nejpevněji uzavřete, otočte dnem vzhůru a nechte 5 minut stát.
Malinová s mátou:
1,5kg malin, 500g krupicového cukru, gelfix 2:1, 4 lžíce citronové šťávy, svazek čerstvé máty.
Maliny nasypte do hrnce, rozvařte je bez podlití vodou a propasírujte přes jemné síto, abyste získali zhruba kilogram
malinového protlaku. Ten dejte do hrnce a spolu se 100g cukru přiveďte k varu a prudce vařte asi patnáct minut.
Gelfix smíchejte s trochou cukru, přidejte k malinám a za několik minut vsypte i zbylý cukr. Současně přidejte
citronovou šťávu a několik minut vařte. Do každé skleničky dejte pár lístků čerstvé máty, zalijte zavařeninou,
zavíčkujte, otočte dnem vzhůru a nechte 5 minut stát.
K letním pochoutkám patří také ovocné knedlíky.
Mohla bych říct, že neznám ve svém okolí člověka, který by
nezbožňoval knedlíky, buchary, šišky nebo jak tomu kdo říkáte.
Letní měsíce plné ovoce se přímo nabízejí k tomu, abychom si
pochutnali na této lahůdce. Na co si vzpomenu, na co mám chuť,
roste ze země, zraje na stromech, na keřích, dá se jíst čerstvé.
Červen, červenec, srpen náhle naplňují talíře lehkostí a
krásnými barvami, když ponechám to základní – chuť.
Knedlíky odpalované – meruňkové
500ml mléka, 225g másla, špetka soli, 350g hrubé mouky, 4
vejce, 500g meruněk, moučkový cukr a strouhaný perník na posypání.
Mléko se 100g másla a solí přiveďte k varu, přidejte mouku a míchejte, aby vzniklo husté těsto, které se nebude
chytat hrnce. Nechte vychladnout a pak postupně přidávejte vejce a vymíchejte dohladka. Z těsta odkrajujte
kousky a balte do nich meruňky. Knedlíky vařte ve vroucí vodě 8 – 10 minut. Podávejte s cukrem a perníkem přelité
máslem.
Hrníčkové – rybízové
2vejce, 200g polohrubí mouky, 250ml mléka, sůl, 300g červeného rybízu, 125g másla + na vymazání, moučkový
cukr, 2 pribináčky.
Smíchejte žloutky, mouku, mléko a špetku soli. Nakonec přidejte sníh z bílků. Čtvrtlitrové hrnky vymažte máslem,
vysypte moukou a na střídačku plňte těstem, rybízem, těstem, rybízem, těstem. Do širokého hrnce vložte pařák, na
něj naskládejte hrnky, nalijte vodu do poloviny jejich výšky a přiklopené vařte 35 minut. Knedlíky pak vyklopte,
nakrájejte a podávejte s cukrem a pribináčkem přelité máslem.
Jablečno - skořicové knedlíky
500g polohrubé mouky, špetka soli, 1 lžíce krupicového cukru, 20g sušeného droždí, 250ml mléka, 2 vejce, 3
jablka, 2 lžičky mleté skořice, 1 vanilkový cukr, 200g lískových oříšků, 40g třtinového cukru, 125g másla.
Z prvních 6 ingrediencí vypracujte vláčné těsto a nechte ho 45minut kynout. Pak z těsta vyválejte plát silný 1cm a
skleničkou z něj vykrajujte kolečka. Doprostřed každého dejte kostičky jablek smíchané se skořicí a vanilkovým
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cukrem. Zabalte do knedlíku a nechte ještě 20minut kynout. Vařte 10 minut v páře. Podávejte posypané nasucho
opraženými oříšky s cukrem, přelité máslem.
Za odměnu si za naše úsilí při zavařování všech dobrot, co se nám nabízejí, ať už je to ovoce nebo zelenina si určitě
nejen pro sebe, ale pro rodinu nebo přátele upečeme nějakou dobrotu ke kafíčku, vždyť léto je ve znamení
společného posezení s rodinou, přáteli, takže se do toho pustíme, abychom na sebe slyšely jen samou chválu, jak
dobré jsme kuchařky.
Kokosovo - meruňkové řezy
220g krupicového cukru, 80g strouhaného kokosu – sušeného, 300g hladké mouky, 200g másla – rozpuštěného,
320g meruňkového džemu.
Na kokosovou posýpku: 300g strouhaného kokosu – čerstvého, 4 bílky - lehce našlehané, 110g krupicového cukru.
Troubu předehřejte na 180st.C. Cukr, kokos, mouku a máslo smíchejte v míse. Spodní stranou lžíce natlačte směs
na dno lehce vymazaného a pečícím papírem vyloženého pekáče (cca o rozměrech 20x30cm). Pečte 20 – 25minut a
nechte lehce vychladnout, pak potřete džemem. Teplotu snižte na 160st. C. V míse smíchejte čerstvý kokos, bílky,
cukr a směs rozdělte na marmeládu. Pečte ještě 30 – 35 minut. Nechte zcela vychladnout, Podávejte nakrájené na
čtverečky.
Prokládaný koláč.
500g hladké mouky, 1 vejce, 200g hery, 100g moučkového cukru, 1/2balíčku prášku do pečiva, 4-5 lžic mléka,
špetka soli.
Na náplň: 250g tvarohu, 70g cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 2 vejce, 400g meruněk, 250g
vlašských ořechů a 1 vejce na potření.

jahod, 100g

Z mouky, soli, prášku do pečiva, cukru, tuku a vejce vypracujte hladké těsto. Tvaroh smíchejte se žloutky a oběma
cukry, vmíchejte do něj sníh z bílků. Těsto rozdělte na dvě poloviny. První půlku vyválejte na plech vyložený pečícím
papírem. Na těsto rozetřete vrstvu tvarohu a poklaďte je jahodami a meruňkami. Navrch položte druhý plát těsta,
potřete ušlehaným vejcem a posypte vlašskými ořechy nasekanými nahrubo. Pečte cca při 190st.
(Dejte těsto na půl hodiny do ledničky, bude se s ním lépe pracovat a upeče se dokřupava).
Švestkový koláč s jogurtem.
200ml bílého jogurtu, 100g krupicového cukru, 2 vejce, 5 lžic oleje,
100g hladké mouky, ½ bal. prášku do pečiva, 1 lžička vanilkového
cukru, 600g švestek.
Na drobenku: 60g polohrubé mouky, 50g moučkového cukru, 50g
másla.
Jogurt rozšleháme v míse s cukrem, vejcem a olejem, přidáme
mouky, kypřící prášek, vanilkový cukr a vše lehce promícháme.
Těsto nalijeme na vymazaný a vysypaný plech a uhladíme tak, aby
těsto bylo na okrajích vyšší. Poklademe půlkami švestek – slupkami
dolů, posypeme drobenkou a upečeme ve středně vyhřáté troubě.
Vychutnejte si druhou polovinu prázdnin, krásné babí léto, se kterým nám nastanou modré a fialové časy. Kam se
podíváme, budou zrát švestky. Já samozřejmě vím, že švestky jsou nejlepší v tekutém stavu a pro nás, co více
pamatujeme, je štamprlička po ránu to pravé na probuzení a prima aktivitu do celého dne. Ale opět je to ovoce,
které si opět spojíme s knedlíky, lívanci, buchtami, povidly a samotný fakt, že 10dkg švestek obsahuje 85% vody a
pouhých 210 KJ, by nás měl přimět k tomu, zařadit si švestky do svého jídelníčku. Vždyť tyto malé plody naše tělo
doslova nabíjejí energií a množstvím nezbytných vitamínů a minerálů. A navíc, ještě znáte ten starý trik, když ne a
ne uspět tam, kam i král chodí sám, švestky jsou v takovém případě nad zlato.
Tohle úžasné ovoce sice symbolizuje konec léta, ale jeho skvělá chuť nám loučení s tímto ročním obdobím zpříjemní.
Vaše Jana Hanzelová
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Tipy a triky na každý den
Bramborové knedlíky – se nerozvaří, když do vařící vody přidáme dvě zarovnané lžíce hladké
mouky a rozmícháme.
Maso – pokud maso ještě za syrova potřeme citronem a necháme v chladnu chvíli odležet,
bude po konečné úpravě velice jemné.
Droždí – okoralé droždí osvěžíme, když je zalijeme vodou a necháme zbělat a rozpustit. Pak
je běžně užíváme.
Rýže – aby neměla tak mdlou chuť, před vařením ji orestujeme na trošce oleje. (já dávám i
nadrobno nakrájenou cibuli).
Káva – skvěle osladíme medem nebo vanilkovým cukrem. Káva tak získá zcela novou příchuť.
Slanina – se na pánvi nezkroutí, pokud ji před tím namočíme do studené vody
Rozinky – se obvykle namáčejí před přípravou do rumu. Můžeme ale použít i neředěný jablečný mošt.
Hovězí pečeně – zahušťujeme strouhanou kůrkou tvrdého chleba, bude pak mít lepší chuť než při klasickém
zahušťování moukou.
Hořčice – pokud vyschne, nemusí hned skončit v koši. Když do ní nalijeme trošku olivového oleje a pár kapek
citronu a pořádně vše zamícháme, je zachráněna.
Mléko – připálené mléko rychle přelijeme do jiné nádoby a zchladíme, tak se ztratí připálená chuť.
Jana Hanzelová

Zážitek z cyklovýletu - tip na prázdninový výlet
Po čase bych Vám chtěl dát opět tip na příjemnou a nenáročnou cykloturistiku. Tentokrát se jedná o cyklovýlet do
Litovelského Pomoraví. Je fakt, že kdysi před léty jsme podobnou trasu absolvovali, a tak jsme si ji chtěli oživit,
případně i rozšířit. Oslovil nás k tomu totiž „billboard“ na prostějovském nádraží, který hlásal „květen měsíc na
kole“.
Přijali jsme tu billboardovou nabídku a rozhodli se k
cestě do Litovelského Pomoraví. Kvůli zrychlení,
jsme využili přímého vlakového spojení do Červenky
(vlaky od nás nyní jezdí přímo do Šumperku přes
Červenku a Zábřeh n. M.) a odtud se vydat již na
kole. Abychom nebrzdili nástup do vlaku na
bedihošťském nádraží, jeli jsme po cyklostezce do
Prostějova, odkud jsme měli spolu s přáteli
pokračovat s koly do stanice Červenka. U pokladny
prostějovského hlavního nádraží jsem se dotazoval
po výhodnějším tarifu – byli jsme čtyři, tak jsem
chtěl zjistit, zda je výhodnější cestovat na průkazku
důchodce či zvolit skupinovou jízdenku. V druhém
případě totiž další osoby ve skupině získávají
postupné slevy. Muž v pokladně však z mého dotazu
či prosby o radu nebyl nijak nadšen. Odpověděl „to si
vyberte, který tarif chcete“! Opáčil jsem, že si
nechám poradit od odborníků. Poněkud neochotně
tedy zadal údaje do počítače a po chvíli vyslovil sumu důchodcovskou a následně sumu za skupinovou jízdenku.
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Cena se lišila asi o 8,- Kč. Za kola jsme zaplatili jednotný tarif – 25,- Kč za kus bez ohledu zda je to senior či junior.
Cesta do Červenky se zvýhodněným tarifem pro čtyři osoby s koly stála asi 280,- Kč. Tedy žádná láce. Autem by to
vyšlo levněji. Pokladním jsme byli poučeni, že si musíme kola naložit sami do vozu označeného symbolem KOLO.
Můžu vám říct, že protlačit se s koly mezi vystupujícími a nastupujícími cestujícími na prostějovském nádraží je
docela horor. V Bedihošti by to bylo určitě jednodušší. Další horor je (pokud nejede moderní souprava zvaná
Kristýnka či Apolénka) naložit kola do vysokého vagonu úzkými dveřmi. Úctyhodný výkon i pro trénovaného
vzpěrače. No ale byli jsme dva chlapi, tak jeden vyskočil do vagonu a druhý kolo vyzvedl. Uložili jsme kola do
určeného prostoru, který však pro přepravu kol rozhodně neodpovídal. Zablokovali jsme protější dveře vozu. Usedli
jsme do poloprázdného vagonu a přemítali, kam až si to na kolech kolem Moravy namíříme. Z přemítání nás probral
průvodčí vlaku, který se začal rozčilovat, jakýmže to právem jsme si dovolili naložit kola a jak to, že nám pokladní
prodal jízdenky i na kola, neboť o tom, zda můžeme cestovat s koly rozhoduje výhradně on a ne nějaký pokladní ve
stanici. Byli jsme z toho zmateni a čekali, že nás nejpozději ve Vrbátkách nechá vystoupit z vlaku i s koly. No
nakonec vychladl (opravdu byl aspoň náš vagon obsazen zcela minimálně) a my jsme pak už bez komplikací dojeli
do Červenky. Domníval jsem se, že na „koridoru“ je již vše moderně zařízeno a nebude problém se s koly přemístit z
nástupiště do přednádražního prostoru. Moje domněnka však byla lichá. V Července sice na nástupišti výtah je, ale
asi jen pro jednu osobu a kolo tam musíte dostat „nastojačku“. Takže stejně jsme kola snášeli a vynášeli po
schodech. Konečně jsme se dostali na cyklostezku a tím nepříjemnosti skončili a už nás čekalo jen to příjemné.
Cesta nás dovedla nejprve do Litovle zvané často jako hanácké Benátky, která se může chlubit nejvyšší věží na
Moravě. Radniční věž zde stojí totiž přímo nad jedním z ramen řeky Moravy. Odtud jsme již pokračovali krásnou
cyklostezkou vonícími lužními lesy. Obdivovali jsme faunu i flóru, která je velice dobře popsaná na informačních
panelech lemujících celou cyklostezku Pomoraví. Opravdu nádherná, rekreační nenáročná cesta, kdy si můžete
vyzkoušet svoji obratnost a fyzickou zdatnost třeba i na „opičí“ dráze, zastavit se a doplnit spálenou energii v
některé z hospůdek. Velice nás překvapilo
nově budované ekologické středisko
ekologické výchovy „Sluňákov“ u Horky
u Olomouce, které slouží zejména naší
mladé generaci, a kde se pořádají různé
akce zaměřené k výchově na ochranu
přírody. Další cesta pak vede kolem
známých vodních nádrží Poděbrady, kde
jsme se příjemně zevně osvěžili a šťastně
dojeli domů. Podle fyzických a časových
možností můžete pokračovat podél
Moravy až k Tovačovu, a pak se vrátit po
Sluňákov
silnici domů, nebo druhá varianta je dojet
na olomoucké hlavní nádraží a odtud pak pokračovat do domovské stanice vlakem. Celou trasu mohu velice vřele
doporučit i pro rodiče či prarodiče s dětmi. Trasa vede až na malé výjimky po cyklostezkách a opravdu je velice
pohodlná a hlavně bezpečná. Chce to jen trochu si obrnit nervy pro případ konfliktu s personálem ČD. Příjemné
cestování na kole i vlakem přeje všem čtenářům
Václav z Václavovic

Knižní tip
Autorka: Enid Blytonová
Název díla: Tajemný ostrov
Hlavní hrdinové: Jack, Lucka, Filip, Dina, Bill
Jack, Lucka a Filip se seznámí ve škole. Filip jim nabídne, že by mohli jet za jeho tetou na
Vichrov, kde je i jeho sestra Dina. Sourozenci, kterým při letecké katastrofě zemřeli
rodiče s tím samozřejmě souhlasí. Na prázdninách na Vichrově, kde žije jen teta Polly,její
manžel Jocelyn, sluha Joe, Dina, Filip, Jack a Lucka, je to super. No, málem jsem
zapomněla na Jackova chytrého papouška Kiki a na Filipovu všelijakou havěť. Při
prohlídce ostrova narazí na tajnou chodbu vedoucí do sklepa starého domu. Při obchůzce
ovšem narazí na překvapení. Najdou polorozbořenou chatku, kde bydlí jistý Bill Smugs.
Jack, který má velice rád ptáky, se s ním rychle spřátelí. Jednou jim Bill nabídne jet na
projížďku na sousední ostrov. Má totiž svou vlastní loď. Když ale zjistí, že Joe má taky
svou malou plachetnici, na které údajně jezdí na ryby, dostanou chuť výlet na ostrov lodí
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zopakovat. Když tam přijedou, najdou něco podezřelého. Prázdné láhve a konzervy. Joe se je však snažil
přesvědčit, že ostrov je opuštěný. To ale není všechno. Našli tam ještě několik starých měděných dolů! Chtěli tam
slézt, ale mysleli si, že žebříky jsou příliš staré, a kdyby na ně vlezli, zlomily by se. Ovšem při dalším výletě na ostrov
to přece jen vyzkouší a k jejich obrovskému překvapení zjistí, že žebříky jsou jako nové. Několik hodin šli v
prastarém měděném dole. Uslyšeli podezřelé zvuky. Je to jako by hřmělo. Snaží se vypátrat, co to jsou za zvuky.
Nakonec to vypátrají! Jsou to stroje na padělání bankovek! Děti mají ale velikou smůlu. Padělatelé si jich všimnou a
zavřou je na několik hodin do příšerného vězení přímo v dole. Naštěstí dostala Dina nápad. Budou předstírat, že se
dusí, a padělatelé je budou muset vypustit. Plán dětem vyjde a podaří se jim dostat na svobodu. Bohužel ne všem,
Kiki zůstala uvězněna v dole. Jack ji má moc rád na to, aby ji tam nechal. Vrátí se za ní, aniž by o tom někdo věděl a
ztratí se v dole. Je tam naprosto sám. Filip a dívky se po žebříku vyšplhají ven a utečou na loď. Děvčata odejdou
domů a Filip běží za Billem. Snad jim nějak pomůže! Tak se také stalo, Bill zavolal vysílačkou posily a ….
Filipovi to všechno přišlo divné a došlo mu, že Bill není na ostrově na dovolené, jak jim původně řekl, nýbrž hledá
padělatele. Až nyní se Filip dovtípil, že Bill je vlastně policista, že všechny informace o ptácích se naučil jen proto,
aby si Jack myslel, že je tu na dovolené a obdivuje ptáky jako on. Také si domyslel, na co má jejich sluha Joe loďku.
No přece, aby…
Jestli kamarádi Jacka zachrání to už Vám neřeknu nebo spíš nenapíšu. To byste si totiž tu knihu nepřečetli!
Bára Smýkalová

Obrazová příloha

4. Slet čarodějnic

120. výročí založení SDH

Dětský den

Hurá prázdniny
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