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Vážení spoluobčané,

V tomto čísle najdete:

v dubnu se prostřednictvím Bedihošťského zpravodaje setkáváme letos
poprvé. Aprílové počasí nás provázelo v podstatě již od prosince, a tak
doufejme, že nás v příštích dnech nepřekvapí například sněhové závěje.
Letošní zima ušetřila obecnímu rozpočtu finance vyhrazené pro zimní údržbu,
a proto můžeme tyto prostředky investovat do jiných aktivit. Jak jste si jistě
všimli, v parku proběhla obnova
původního chodníku. Zastupitelé tuto rekonstrukci
jednohlasně odsouhlasili, neboť
silnice vedoucí kolem parku
začala být řidiči dosti
využívána. Původní chodník
vedoucí k železničnímu
přejezdu byl zrušen vzhledem k
plánované úpravě vlakového
přejezdu, světelné signalizace i
celé křižovatky.
V současné době probíhá
výběrové řízení na rekonstrukci chodníků v ulicích Husova a Prostějovská. Tato
rekonstrukce proběhne v měsících květen – červenec, v závislosti na průběhu
výběrového řízení. Tímto bych chtěl požádat obyvatele těchto ulic, aby zvážili
všechny naplánované přípojky k rodinným domům a připravili si tak pod
povrch chráničky do výkopu, protože pozdější rozkopání a narušení chodníků
nebude možné. V ulici Jiráskova bude pro rekonstrukci chodníku použita část
dlažby z daru od baronky Marie Podstatské ze zámku v Litenčicích.
V minulém čísle jsme Vás informovali o
plánovaném semaforu na přechodu pro
chodce na ulici Prostějovské (u domu p.
Zmeškala). V těchto místech je nutno vyřešit
problematiku inženýrských sítí. Při posledním
statistickém sčítání bylo zjištěno, že naší obcí
projede cca 12.000 automobilů denně.
I v letošním roce byly ze strany obce podány
žádosti o dotace pro plánované projekty. U
Ministerstva pro místní rozvoj bylo zažádáno
o dotaci na přestavbu prostor kina na nové
mezonetové byty a na výstavbu dětského
hřiště. Pokud nebude z fondu Ministerstva pro
místní rozvoj dotace přiznána, bude dětské
hřiště vystavěno z obecního rozpočtu. U
Krajského úřadu Olomouckého kraje jsme
zažádali o příspěvek pro sbor dobrovolných
hasičů, který bude v případě poskytnutí
použit na pořízení, rekonstrukci, opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení
jednotky. Z Operačního programu životní
prostředí bychom chtěli čerpat dotaci na pořízení užitkového vozidla zn.
Multicar určeného pro čištění komunikací. Obci byla přiznána dotace od
Státního fondu životního prostředí ČR pro instalaci nového bezdrátového
rozhlasu.
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Co se týká podrobnějších informací o plánované výstavbě domu s pečovatelskou službou, mohu pouze potvrdit, že
společnost KA Partner, a.s. také podala žádost o dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, Kontaktním pracovištěm Prostějov, bude v rámci opatření aktivní
politiky zaměstnanosti a s pomocí dotací Evropské unie zaměstnáno deset uchazečů o zaměstnání veřejně
prospěšnými pracemi. Tito uchazeči budou zajišťovat především údržbu veřejných komunikací, prostor a objektů v
obci.
Všem občanům a čtenářům Bedihošťského zpravodaje přejeme krásné jaro.

Za Zastupitelstvo obce Bedihošť
starosta Jiří Zips

Otázky pro starostu obce
Slyšel jsem, že by se měla začít stavět cyklostezka z Bedihoště do
Kralic, řekněte nám o tom více.
K cyklostezce z Bedihoště do Kralic n/H mohu jen odpovědět, že co se týká ze
strany obce Bedihošť je vše vyřešeno a čeká se na výkup pozemků na katastru
obce Kralice n/H.
Fotbalové hřiště má nového nájemce, řekněte nám prosím, kdo to je a
jaké jsou jeho plány ohledně provozu hřiště?
Na pronájem hřiště bylo vyhlášeno výběrové řízení do kterého se přihlásily dva
zájemci, a z toho byl vybrán pan Lošťák, který má v pronájmu Bistro u
cukrovaru. Zde se jedná hlavně o zajištění občerstvení při fotbalových utkání, a
to tak, aby bylo zajištěno občerstvení pro hráče, ale i návštěvníky. Jedná se i o
zajištění při trénincích. Pan Lošťák chce zvýšit návštěvnost na hřišti při
fotbalových utkáních a pro spokojenost rodičů chce na hřišti postavit pro děti
trampolínu.

Starosta obce Bedihošť, Jiří Zips

Nový chodník v parku je chvályhodná věc, řekněte nám, kolik stálo jeho
vybudování a o jakou se jedná technologii? A která firma chodníky
rekonstruovala ?
Jedná se o technologii shodnou s původní výstavbou chodníku, který v parku byl
a léta se nijak neudržoval, tzn. položení a zhutnění 5 cm vrstvy obalové směsi,
nástřik penetrací a zasypáním kamennou drtí a zaválcováno vibračním válcem.
Tato výstavba i s dopravním označením, položením silniční obruby u Tovární
ulice a sloupky přijde na 200.000 Kč, také zde bude chodník osazen lavičkami.
Jedná celkem o délku 420 metrů a šířku 2 metry. Ze tří nabídek byla vybrána fi.
GRANDE SOLUTION s.r.o. z Moravské Ostravy, která měla nabídku nejnižší a to
169.400 Kč v četně DPH a tuto cenu dodržela.
Slyšel jsem, že se bude budovat dětské hřiště, kdy to bude?
Na dětské hřiště bylo v rozpočtu obce vyhrazeno na rok 2014 zhruba půl milionu
korun. Protože byla vyhlášena nabídka na dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj, tak jsem podal tuto žádost a čekám, jestli bude schválena, pokud tato
žádost nebude schválena, tak se hřiště postaví z rozpočtu obce.
Cyklostezka z Prostějova do Bedihoště event. do Čehovic - z důvodu
zlepšení či zvýšení bezpečnosti by chtěla doplnit půlicí čarou nebo
krajnicemi bílé barvy. Zejména v podzimních a jarních mlhách je zde
cesta na kole velice nebezpečná.
Je pravda, že by se tato cyklostezka měla označit přerušovanou čarou a věřím,
že se na to nějaké finance najdou. Pravdou je , že se mohla cyklostezka označit
již při vybudování a před kolaudací a tato dělící čára by měla být samozřejmostí.
Cyklostezku na Hrubčice jsme s panem starostou Mlatečkem z Hrubčic před
dvěma roky nechali označit .
Děkujeme za Vaše odpovědi!
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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 má splatnost do 31. 3. 2014. Pokud jste dosud neprovedli úhradu poplatků, proveďte tak prosím
neprodleně v nejbližším termínu.

Bankovní účet obce je: 156 510 808/0300

MOBILNÍ SBĚR - jaro 2014
Společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. informuje občany o organizaci pravidelného jarního úklidu formou mobilního
sběru, který proběhne dne: 26.4.2014
Časový harmonogram pro předání odpadů: Stanoviště - před cukrovarem v čase 10:00 - 10:45.
• nebezpečný odpad - jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy,
fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů
• pneumatiky - jedná se o pneumatiky z osobních vozidel
• objemný odpad - jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou to
např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních nebo čtrnáctidenních svozech.
Žádáme proto občany, aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.
Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti .A.S.A.
TS Prostějov, s.r.o. na místě k tomu určeném starostou obce.
Jen přesným tříděním odpadu lze dosáhnout potřebnou kvalitu materiálů pro následné využití a také co
nejpříznivějších cen za uložení či jiné zneškodnění odpadů, které nelze jinak zužitkovat.
S odpady se bude nakládat způsobem, vyhovující současným legislativním a ekologickým normám.

Kulturní a společenské akce
Termín
26.4.2014
4.5.2014

Název akce

Místo konání

Pořadatel

Slet čarodějnic

Fotbalové hřiště

SDH Bedihošť

Oslavy 120. výročí SDH Bedihošť

Fotbalové hřiště

SDH Bedihošť

Areál zahrádkářů

ČZS Bedihošť

Fotbalové hřiště

SDH Bedihošť

Školní dvůr a zahrada

ZŠ Bedihošť

17.5.2014

Zábavné odpoledne pro seniory

31.5.2014

Mezinárodní den dětí

13.6.2014

Loučení se školou

28.6.2014

Zahájení prázdnin: Hurá prázdniny! - v maskách

Areál zahrádkářů

ČZS Bedihošť

12.7.2014

Country večer - pod širou oblohou

Areál zahrádkářů

ČZS Bedihošť

(Případné změny programu a časy budou oznámeny obecním rozhlasem).
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Usnesení zastupitelstva
• výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bedihošť za rok 2013
9 hlasů pro

USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 18. 12. 2013 v 18.00 hod.
na obecním úřadě
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

• územní studii B-1,,Za lahůdkárnou" a uzavření smlouvy o dílo
9 hlasů pro

• Návrhovou komisy ve složení: Jan Pospíšil, Miroslav Prokop
7 hlasů pro

• obnovu chodníku v parku od ulice Tovární po ulici Husovu
9 hlasů pro

• Ověřovatelé zápisu ve složení: Martin Pospíšil, Petr Frantal
7 hlasů pro

• opravu chodníku v ulici Husova
9 hlasů pro

• Rozpočtové opatření č. 4
7 hlasů pro

• žádost o dotaci na komunální techniku zn. Multicar z fondu
OPŽP
9 hlasů pro

• Rozpočet na rok 2014
7 hlasů pro

• opravu chodníku v ulici Prostějovská
9 hlasů pro

• Pověření starosty konečnou úpravou rozpočtu k 31. 12. 2013
7 hlasů pro

• žádost TJ Sokol Bedihošť o finanční příspěvek na výměnu oken
9 hlasů pro

• Metodický pokyn k provedení inventarizace majetku a závazku
v roce 2013
7 hlasů pro

• žádost pana Jiřího Kresty, ml. o pronájem fotbalového hřiště
9 hlasů pro
• opravu oplocení v základní škole
9 hlasů pro

• Odměny pro Jarmilu Popelkovou a Vladimíru Navrátilovou
6 hlasů pro
1 se zdržel hlasování
ZASTUPITELSTVO POVĚŘUJE STAROSTU:
• k sepsání žádosti na dotace pro hasiče s Olomouckým krajem
7 hlasů pro

ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE STAROSTU:
• zjistit všechny možnosti na pořízení kamerového systému
v obci
9 hlasů pro

• k sepsání žádosti na dotace na dětské hřiště z MMR
7 hlasů pro

• provést výběrové řízení na správce fotbalového hřiště
9 hlasů pro

• k sepsání žádosti na dotaci na byty / místo kina /
7 hlasů pro

• k projednání stížnosti pana Jiřího Hrabálka
9 hlasů pro

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
• Návrh usnesení
7 hlasů pro

• k úpravě Obecně závazné vyhlášky z poplatku ze psů
9 hlasů pro
ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:
• změnu navýšení odměn zastupitelů s účinností od 1. 1. 2014
9 hlasů proti

Návrhová komise: Jan Pospíšil, Miroslav Prokop
Jiří Zips, starosta obce

ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
• Návrh usnesení
9 hlasů pro

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 12. 3. 2014 v 18.00 hodin
na obecním úřadě

Návrhová komise: Jan Pospíšil, Ing. Luděk Smýkal
Jiří Zips, starosta obce

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :
• Návrhovou komisi ve složení: Jan Pospíšil, Ing. Luděk Smýkal
9 hlasů pro
• Ověřovatelé zápisu ve složení: Mgr. Ing. Petr Vysloužil,
Ing. Jaroslav Frýbort
9 hlasů pro
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
• program 23. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť dle
pozvánky
9 hlasů pro
• úpravu nájemného za hrobová místa v Bedihošti podle § 25
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
9 hlasů pro
• smlouvu o dílo „Přestavba kina na mezonetové byty"
9 hlasů pro
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Názory občanů
Dům s pečovatelskou službou – pravda a lež
Vážení spoluobčané,
dovolte mi zamyslet se zde nad plánovaným domem s pečovatelskou službou a zároveň se ohradit proti
nepravdivým výrokům starosty obce Bedihošť pana Zipse, který mne v prosincovém zpravodaji označil za osobu,
která způsobila zdržení přidělení dotace na tento dům a tím i zdržení jeho výstavby. Jde o naprostou lež, protože v
době, kdy byla má stížnost podána, nebyl otevřen žádný dotační titul, a tak nebylo co zdržet. Termín pro podání
žádostí na dotaci „Výstavby podporovaných bytů“ pro rok 2013 končil 15. 2. 2013. Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji
pozemku dva měsíce po jeho uzavření, a to 17. 4. 2013. Teprve následně jsem podal stížnost na Ministerstvo vnitra.
Další dotace byla otevřena až pro rok 2014 a termín pro podání žádostí končil 17. 2. 2014, o čemž se může každý
přesvědčit na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Proč tato lež?
Osobně prodej i nadále považuji pro obec a občany za velmi nevýhodný. Obec prodala pozemek za 65 000,Kč, přičemž jeho tržní cena, dle znaleckého posudku, který jsem si nechal vypracovat, je minimálně 300 Kč/m2,
tzn. 980 000,- Kč. Ano, jde zde na první pohled o chvályhodnou akci, osm bytů s pečovatelskou službou. Nicméně s
využitím dotací a státních podpor již dávno nejde o charitativní akci, ale běžné, v řadě případů i velmi výnosné
podnikání. Například dotace pro výstavbu zmíněných osmi bytů činí 4 800 000 Kč a pokud se zrealizuje původní
plán, půjde o mini byty, kde jejich většina bude mít rozměry málo přes 30 m2.
V celé akci je pro mne řada otazníků. Například proč starosta obce nechal vyvěsit záměr o prodeji pozemku poprvé
již 7. 1. 2013, a to bez předběžného projednání zastupitelstva. Například zastupitel pan Smýkal se danou
skutečnost dozvěděl až z vývěsky samotné. Proč nebylo vše včas předjednáno a připraveno? Druhou zarážející
skutečností je pro mne vlastní kupující, a to společnost Lazecká Invest s.r.o. se sídlem na Praze 1, která byla
založena pouhé dva měsíce před prvním zveřejněním prodeje, a to v říjnu 2012 a v jejím sídle ji najdete pouze v
zastoupení finanční společnosti 42 Financial Services a.s.
Ano, ministerstvo nenašlo procedurální pochybení a i vysvětlení nízké ceny úředníkům vyhovovalo.
Nicméně v jejich kompetencích není rozhodovat o správnosti takové ceny. Ač jde o obecní majetek, stále je to
majetek nás všech, občanů obce, u kterého je povinností obce a jejich zastupitelů o něj účelně pečovat a dál jej
rozvíjet.
Naprosto upřímně přeji Lazecké Invest s.r.o., ať se jí tento investiční záměr vydaří a dům s pečovatelskou
službou zde provozuje nejen 20 let, které jí nařizuje přijetí dotace, ale mnohem déle. Společnost dokázala
přesvědčit zastupitele, efektivně získat pozemek, pravděpodobně i dotaci. Jediné co mne mrzí je, že je to i za naše
peníze, ale my občané rozhodujeme pouze přes své zastupitele.
Ing. Pavel Trampota - ekonom

Pozvánka na oslavy 120. výročí založení SDH v Bedihošti
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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 – 13:00
Pondělí, středa:
13:00 – 18:00
Úterý:
Čtvrtek:
10:00 – 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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Společenská kronika - významná životní jubilea
Ve první polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea naši spoluobčané,
kterým co nejupřímněji blahopřejeme.

Leden:

Únor:

Březen:

Josefka Rulfová

p. Brázda

Jarmila Svozilová

Jarmila Kopečná

pí. Matějíčková Jarmila
pí. Pešáková Marie
p. Šustr Josef
pí. Vysloužilová Božena
pí. Kopečná Jarmila
pí. Svozilová Jarmila

80 let
92 let
85 let
70 let
90 let
85 let

pí. Krčalová Anna
p. Blahoušek Josef

85 let
70 let

pí. Piňosová Marie
pí. Komárková Anna

75 let
70 let

p. Pírek Mojmír
pí. Rulfová Josefa

70 let
97 let

Duben:

pí. Prokopová Jana
p. Dostál Jaroslav
pí. Čundrlová Eva

70 let
70 let
75 let

Květen:

pí. Šebáková Božena

94 let

Červen:

pí. Janichová Jana
pí. Ježová Drahuše

70 let
85 let

Ještě jednou blahopřejeme!
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Společenská kronika - zesnulí
S velkou úctou a zármutkem vzpomínáme na naše spoluobčany, kteří navždy opustili naše řady.

pí. Kouřilová Anna
p. Tříska David

Čest jejich památce!
Kulturní akce Sboru pro občanské záležitosti při OÚ
Dětský karneval
Sbor pro občanské záležitosti a výbor
kultury uspořádal 1. března 2014 pro děti
maškarní ples v prostorách sokolovny.
Pro děti byly připraveny soutěže a celým
programem je provázeli tři klauni. Za
svoje soutěžení byly děti odměňovány
sladkostmi. Pro každé dítě bylo
připraveno občerstvení. V diskotékovém
rytmu si zakřepčily pod vedením pana
Vítka Švece.
Velkou zásluhu na uskutečnění tohoto
karnevalu měl OÚ Bedihošť, členky sboru
pro občanské záležitosti a výbor kultury.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat
manželům Kardinálovým, ČZS, SDH, TJ
Sokol, ČMS, pí Polesové – potraviny, p.
Zmeškalovi – potraviny, pí Spíchalové –
cukrárna ALČA, p. Kouřilovi – řeznictví, p. Jaroslavu Hnízdilovi - ….. a Občanskému sdružení na pomoc postiženým
„Lipka“ Prostějov za jejich finanční nebo věcné sponzorské dary. Z části výtěžku z tohoto karnevalu budou
zakoupeny stavebnice pro naše nejmenší do mateřské školy a pro žáky do školní družiny. V nejbližší době jim členky
výboru kultury tyto dárky předají. Věříme, že se našim dětem odpoledne líbilo a již se těšíme na setkání při dalších
akcích pro naše děti.
Členky SbPOZ a členky zahrádkářského svazu.
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Pozvánka na zábavné odpoledne pro seniory

POZVÁ NKA
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti a Výbor kultury při OÚ v Bedihošti
připravili

“ZÁ BAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY”
které se uskuteční v sobotu 17. května 2014 v 15.00 hod.
v klubové místnosti Českého zahrádkářského svazu v Bedihošti, Prostějovská 3
Pro účastníky setkání je připraveno malé občerstvení.
Program:
„Rozmarýnka“ Roberta Koníčka s lidovým vypravěčem F. Uherem,
kteří Vás přijedou pobavit z Uherského Hradiště.
Srdečně zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé.
Knihovna a informační centrum obce
Milí čtenáři, jaro máme tady a s ním i méně času na čtení. Každoročně pozoruji, že s jarními a letními měsíci ubývá na
návštěvnosti v knihovně. Není se čemu divit, dospělí mají více práce kolem svých domů a zahrádek a děti, ty raději užívají
své volno venku na vzduchu a sluníčku. O prázdninách z malých a školou povinných čtenářů zabrousí do naší knihovny
málokdo. Zato koncem září, kdy ve škole dostanou povinné četby, je jich plno. Ale tak to chodí, nejen u nás, ale i v jiných
knihovnách.
Ráda bych vás informovala co nového v knihovně. V zimních
měsících bylo v naší knihovně zrekonstruováno topení.
Namísto starých dobrých plynových „gamatek“, které už
pomalu dosluhovaly, jsou nové radiátory a plynový kotel.
Vypadá to velice pěkně a hlavně se to určitě projeví na
odběru a úspoře plynu. Rekonstrukce topení byla provedena
z rozpočtu Obecního úřadu a děkuji i jménem čtenářů panu
starostovi, jakož i celému Zastupitelstvu obce za uvolnění
jistě ne malé finanční částky na tuto rekonstrukci.
22.března 2014 jsem uspořádala s paní Alenou Adamovou
„pohádkové odpoledne“ v knihovně. Paní Alena a její manžel
Václav doprovázeli děti na kytaru, klávesy a foukací
harmoniku. Písničky
si děti oživily z
filmových pohádek.
V knihovně zavládla
příjemná atmosféra
a věříme, že dětem
i rodičům se
odpoledne líbilo. Děti měly připraveno i malé pohoštění a sladkou odměnu. Chtěla
bych tímto poděkovat manželům Adamovým za jejich velkou pomoc s přípravou a
také účastí na této akci. Věřím, že i v budoucnu se sejdeme v tak hojném počtu na
podobné akci pro děti.
Na závěr Vám všem přeji krásné prožití velikonočních svátků, hodně pěkných
knížek a v letním čísle na shledanou.
Upozornění pro čtenáře!!!
Po dobu letních prázdnin bude místní knihovna uzavřena a to od 7. července 2014 do 31. srpna 2014
Provoz knihovny bude zahájen opět 1.září 2014. Upozorňuji čtenáře, aby si na tuto dobu vypůjčili více knih.
Jana Hanzelová ml. - knihovnice

Děkuji za pochopení
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Základní a mateřská škola v Bedihošti
Na ZŠ Bedihošť už žádné spojovaní tříd na prvním stupni!
Naše základní škola nabízí dětem domácké až rodinné prostředí, a to jak svým nižším počtem žáků, tak přístupem
vyučujících. Nižší počty dětí ve třídách na podobných školách často znamenají, že je nutné některé hodiny spojit
napříč ročníky. Prostředky na mzdy se totiž odvíjí od naplněnosti tříd. Jednoduchým přesunem mezi kolonkami v
provozním rozpočtu, bez jeho zvýšení, jsme s panem starostou posílili mzdy na úkor tzv. ostatních osobních
nákladů určených na dohody. Tak dokážeme v příštím školním roce na prvním stupni, a to i v nejméně početné
čtvrté třídě, odučit např. vlastivědu, informatiku nebo výtvarnou výchovu bez spojení s jiným ročníkem, což v
minulých letech nebylo možné. Příznivý pro dostatek financí na zajištění chodu školy je i nárůst počtu žáků,
způsobený příchodem silných ročníků a přestupy z jiných škol v okolí. Od září by mělo naši ZŠ navštěvovat přes 170
dětí, což představuje nárůst o cca 20 žáků za poslední čtyři roky.
Každodenní práce s žáky, komunikace s rodiči a snaha všech našich vyučujících udělat výuku co nejvíce zajímavou
je zároveň prací na budování skvělé image školy jako jediné správné cesty k udržení současného počtu žáků, nebo k
jeho zvyšování. Bedihošťská škola je školou spádovou, která se neobejde bez dětí z okolních obcí.
Konkurenceschopnost naší příměstské školy spočívá v poskytování kvalitního základního vzdělání, které
absolventům umožní pokračovat ve studiu na jakékoliv zvolené střední škole, gymnáziu, nebo se připravovat na
svoji profesi.
Michal Jahn
ředitel školy
Bedihošť – „Škola plná zdraví“ – vítá jaro
Základní škola Bedihošť žije zdravým duchem. V předvečer jara byl uspořádán Jarní den otevřených dveří. 20.
března mohli rodiče, bývalí zaměstnanci i žáci a všichni další příznivci školy zhlédnout během dopoledních hodin
vyučování v jednotlivých třídách a odpoledne sledovat činnost zájmových kroužků, kterých ve škole působí opravdu
mnoho. Do výuky v první třídě se s těmi nejmenšími zapojilo nejvíce rodičů, třída praskala ve švech. Děti se
zapojovaly se zájmem do všech činností připravených paní
učitelkou. Ve třetí třídě mohli návštěvníci žasnout nad technickým
pokrokem – s interaktivní tabulí šla žákům vyjmenovaná slova
téměř sama. Na druhém stupni maminky sledovaly výuku
matematiky, propojení se slohem a literární výchovou v mluvnické
části českého jazyka, netradiční pokusy ve fyzice, řešení
zapeklitých matematických příkladů, v hlavách se jim honila i
anglická slovíčka. Protože zdravá výživa je u nás nedílnou součástí
školního stravování, byl i oběd v tento den nejen chutný, ale i
zdravý, jako ostatně pokaždé. Pasticio, oblíbené řecké jídlo z
těstovin, mletého masa, zeleniny a bešamelu, bylo doplněno o
vitamínovou bombu – fenyklové ragú. Odpolední část byla
předpřipravena detailním propracováním harmonogramu činností
jednotlivých kroužků. Tělocvična byla využita beze zbytku.
Předvedl se taneční kroužek těch nejmenších i jejich starších
kamarádů – děvčata v ukázkách doplňovali i chlapci, možná
některý z nich budoucí taneční mistr! Proběhl turnaj ve stolním
tenisu, anglický kroužek těch nejmenších prostřednictvím
motivačních her a jazykolamů piloval výslovnost, v keramice se
vyráběly nejen jarní ozdoby. Společně se svými dětmi se do
modelování a vypalování zapojili v široké míře i rodiče. Školou
zněly nejrůznější melodie, to trénoval na svá vystoupení kroužek
sborového zpěvu. Starší žáci už s výslovností téměř dokonalou
konverzovali v anglickém jazyce, vědychtiví zájemci o studium
Fotografie ze dne otevřených dveří 20.3.2014
technických oborů se zapojovali do činností Poháru vědy, nebo
pracovali v učebně informatiky. Den se opravdu vydařil, o čemž svědčí množství podpisů a vzkazů v návštěvní knize.
Těšíme se na všechny návštěvníky vždy, speciálně však při příštím „otevírání dveří“!
Vyučující ZŠ Bedihošť
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Vzpomínka na podzimní pohádkový Bouzov
Možná si ještě někdo z Vás vzpomene na velmi úspěšný podzimní výlet na “strašidelný” Bouzov. Sešlo se tentokrát tolik
zájemců, že jsme museli vzít hned dva autobusy. Na cestu jsme vyrazili s dostatečným časovým předstihem, ale v pátek
odpoledne je vždy na silnicích silný provoz, a tak jsme uvízli v zácpě v Olomouci před kruháčem na Mohelnici. Ztráta byla
poměrně značná, přesto nás pan řidič uklidňoval, že v cíli budeme včas. Přijeli jsme těsně před začátkem prohlídky, takže z
parkoviště jsme museli poklusem. Ještě jsme nestačili ani vydýchnout, už na nás čekala smrtka se svou kosou. Tak krutý
trest za pár minut zpoždění jsme si snad ani nezasloužili. Dále si nás převzal bezhlavý rytíř, po něm nás mastí z netopýřího
trusu proti stárnutí namazala babka z jedové chýše. Následoval vodník, bílá paní, větrná víla, lesní žínka, čarodějnice a u
té se chvíli zastavím. Čarodějnice byla něčím zvláštní, jestlipak víte čím? Tato čarodějnice totiž měla svátek každý den.
Nemůžu si však vzpomenout na její jméno. Jestli tento článek čte některý z rodičů, který loni na podzim navštívil Bouzov,
zeptejte se, prosím, svých dětí. Kdybyste si náhodou na její jméno někdo vzpomněl, mrkněte na www.zsbedihost.cz /
Klub přátel školy - Soutěžní otázka do bedihošťského Zpravodaje - duben 2014
Ten, kdo odpoví správně a nejrychleji, získá sladkou odměnu!
Po čarodějnici nás všechny vystrašila jiskřička, která s ohromným vřískotem vyskočila z krbu, aniž to kdokoli čekal. V další
místnosti jsme málem přišli o všechny cennosti, naštěstí z loupežníků se vyklubali slušní lidé a všechno nám vrátili, a to
hlavně díky Adamovi Z. z Václavovic. Upíři si chtěli loknout naší krve, jakmile však ucítili odér Lenhardtovy slzy, choutky je
ihned přešly. Čerti chtěli s sebou do pekla odnést malého Matěje S. z Václavovic, ale i oni se díky prosbám všech ostatních
slitovali. No a to už bylo asi poslední strašidlo a jestli ne, tak na víc si stejně nepamatuji. Abychom se alespoň malinko
zotavili ze všech těch příšer, spočinuli jsme na lavičce na nádvoří hradu a využili služeb místního občerstvení a prodavače
klobás. S plným žaludkem jsme se vydali na zpáteční cestu, která už probíhala bez sebemenších útrap.
Luděk Smýkal

Čtenářský tip
Autor: Ivona Březinová
Ilustrovala: Markéta Vydrová
Název díla: Johanka z parku
Hlavní hrdinové: Miloš, Leoš,Oldřiška
Jednoho dne Miloš a Leoš zjistí, že jejich babička pravidelně někam mizí. Hned po obědě ji chtějí
vypátrat. Ovšem jejich málá sedmiletá sestra Oldřiška je velice mazaná a jde babičku hledat se
staršími bratry. Leoš, Miloš a Olda zjistí, že babička Hermína jezdí v koupací čepici a na koloběžce
nebo na kolečkových bruslích do parku. Babička jim ale vyleze na borovici a nikdo neví, jak ji
sundat. Nakonec jim babička řekne, jak by to šlo. Jde to tak, že magickými předměty (šiškami,
žaludy, kaštany...atd.) přivolají babiččinu kamarádku Johanku z parku. Johanka je veverka tak
chytrá, že udělá na borovici schody. Zvědavá Oldřiška však na strom taky vyleze a tím pádem bude
zakletá do borovice. Johanka ji odsud dostane, ale budou z ní tři dny padat šišky. Jednou při
bouřlivé noci ale spadnou ze střechy, jako vždy, tři stejné tašky. A víte proč? Babička Hermína
vyzkouší přišít knoflík na kabát pra pra dědečka Mojmíra. Ovšem ten nesprávný knoflík. Správný
knoflík má u sebe totiž trpaslík, který žije v parku. Babička se proto rozhodne, že musí trpaslíka
chytit a dostat od něj knoflík, aby splnila svůj dávný slib, který dala pra pra dědečovi Mojmírovi, a
knoflík mu přišila na kabát. Jak ale trpaslíka chytnout? To se dozvíte, pokud si knihu přečtete.
Tato kniha byla napínavá, vtipná, a proto se mi hodně líbila. Samozřejmě bych vám ji doporučila.
Bára Smýkalová
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Rozhovor
vlastní činnost. Dne 22. června 1904 byly v obecním
výboru čteny a schváleny stanovy Dobrovolného
hasičského sboru v Bedihošti. Již na razítku z roku 1905
je uveden název Sbor dobrovolných hasičů v Bedihošti.
Víme,
kdo byl prvním velitelem či starostou
místního hasičského sboru?
Historicky prvním starostou sboru byl zvolen Alois
Krejčiřík, 1. náčelníkem František Mikeš,
podnáčelníkem Josef Svozil, jednatelem Karel
Přemyslovský. Při založení v r. 1904 měl sbor 33 členů.
Sbor v Bedihošti se stal součástí XI. hasičské župy
Prostějovské.
Lze ještě zjistit, jaká byla první technika?
Na návrh tehdejšího starosty obce Josefa Svozila obec
věnovala sboru 1 000 korun. V ustavující schůzi Alois
Krejčiřík prohlásil, že výbor koupil stříkačku s
příslušenstvím za 3 850 korun. Stříkačka, vyrobená
firmou bratří Smékalů z Čech pod Kosířem, byla tahaná
koňmi. Hasiči koupili nářadí za 1 050 korun (130 metrů
hadic, 2 metry savic, lucernu, dopravní vůz a dvojitý
naviják). V roce 1906 hasiči dostali zdarma od
cukrovaru žebře v hodnotě 1 600 korun.

Jiří Zips, starosta SDH Bedihošť

V souvislosti se 120. výročím založení Sboru
dobrovolných hasičů v Bedihošti jsme si dovolili požádat
současného starostu hasičského sboru v Bedihošti,
pana Jiřího Zipse, o krátký rozhovor.
Jirko, z historických pramenů víme, že Sbor
dobrovolných hasičů byl v Bedihošti založen v r.
1894 a patřil k prvním dobrovolným hasičským
sborům na Prostějovsku.
Ano, je tomu tak. Bedihošť, stejně jako řadu dalších obcí
a měst postihly v minulosti ničivé požáry. Stavby tehdy
vypadaly docela jinak než dnes. Jako střešní krytina
byly používány došky, hlavním stavebním materiálem
bylo dřevo a u domů se nestavěly štítové zdi. Vzniklý
požár se tak mohl velice rychle šířit. Z historických
pramenů víme, že např. v r. 1715 vyhořela celá vesnice,
v r. 1775 téměř celá vesnice, v r. 1842 vyhořelo 19
domovních čísel, v říjnu 1865 hořelo 16 domů, a tak
bychom mohli pokračovat. Velký pokrok v oblasti
požární ochrany nastal brzy po revolučním roku 1848.
Dne 5. dubna 1873 byl Moravským zemským sněmem
vydán zákon číslo 35 o požární policii, který okresním
hejtmanům a starostům obcí nařizoval pečovat o
zřizování hasičských spolků ve městech a obcích a
poskytovat jim všestrannou pomoc. Každá obec s více
než 20 domy měla mít ponocného – požárního strážce.
Obce s více než 200 obyvateli měly vydat zvláštní
požární řád.

Prapor SDH Bedihošť

Jak to dříve vypadalo s kázní a zejména s
výcvikem, který musel po přijetí za člena
hasičského sboru následovat resp. s dalším
vývojem členské základny,vybavením technikou,
činností - zásahy?
Sbor v Bedihošti měl výbornou kázeň a před župním
sjezdem v r. 1921, konaném v Bedihošti, vykonal 24
cvičení. V rámci XI. župy se stále řadil k nejlepším
sborům. V roce 1922 zakoupil od firmy Štěpánek z
Kostelce nad Labem motorovou stříkačku za 17 000
korun. Dne 30. prosince 1922 vypukl požár v domě
Karla Přemyslovského. Přičiněním sboru byl omezen jen
na střechu domu. O dva roky později měl sbor 29
činných členů a 90 přispívajících (v případě
přispívajících členů šlo o majitele domů). Ve
Václavovicích byla v roce 1924 pořízena nákladem 11
000 korun studna, kterou dodala firma bratří Sigmundů
z Lutína (předchůdce Sigmy Lutín).

Předpokládám, že požáry a onen zákon
Moravského zemského sněmu byly dostatečnými
důvody k založení obecního hasičského sboru – je
tomu tak?
Ano, lze se tak domnívat. Z historických dokumentů
víme, že Dobrovolný hasičský sbor byl v Bedihošti
zakládán ve dvou obdobích. Dne 18. září 1894 obecní
zastupitelstvo jednohlasně schválilo předložené
stanovy hasičského spolku. Dobová kronika Bedihoště k
tomu dále uvádí: „Tehdy přijato na návrh Svozilů, že
podnět ku založení sboru má vyjíti z obecního výboru.“
Muselo uplynout dlouhých deset let, než sbor zahájil
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Předpokládám, že současná hasičská zbrojnice
byla vybudována až později. Kde se v obci
nacházelo první sídlo místního hasičského sboru?
První sídlo – hasičské skladiště, bylo v prostorách
nynějšího sídla místních zahrádkářů, a teprve v roce
1927 byla na náklady obce zbudována v Tovární ulici na
tehdejší dobu moderní hasičská zbrojnice.
Jak to bylo s dopravními prostředky místního
sboru?
První stříkačku tahal koňský potah některého z místních
sedláků, později traktor. Prvním automobilem byla
PRAGA RN, později ji nahradila TATRA 805 „kačena“, a
dále se pak vystřídalo několik vozů AVIA v různých
provedeních. Nyní se může náš sbor pochlubit
moderním cisternovým vozem na podvozku Mercedes,
díky jehož výbavě můžeme zasahovat i u dopravních
nehod.

Pohádkový les - členové SDH pořádají akce pro děti

člena a bývalého starosty pana Františka Cetkovského.
K „veteránům“ našeho sboru se tak řadí již jen pan Josef
Hlavatý, který je ve sboru od roku 1958 a letos oslavil 84
roků. Rádi ho vždy přivítáme na každé výroční schůzi,
které se vždy zúčastní.
Pojďme tedy do žhavé současnosti. Hasičská
zbrojnice je v novém „hávu“ a důstojně se
připravuje na blížící se oslavy 120. výročí založení
místního SDH. Můžeme s předstihem nastínit
našim čtenářům, jak budou probíhat a na co se
můžou těšit?
Na opravu hasičské zbrojnice stejně jako na zakoupení
moderního cisternového vozu Mercedes jsme obdrželi
dotaci od Krajského úřadu a patří za to náš dík. Pokud se
týká vlastních oslav, plánujeme je na neděli 4. května
při příležitosti svátku našeho patrona sv. Floriána. Rádi
bychom si tak připomněli i loňské 240. výročí postavení
a vysvěcení kaple sv. Floriána. Oslavy zahájíme
přivítáním hostů a slavnostním setkáním spřátelených
sborů. Na parkovišti před cukrovarem bude výstava
hasičské techniky, v 10.30 hodin bude sloužena
slavnostní bohoslužba ke cti sv. Floriána za účasti našich
členů a členů z okolních sborů. Potom bude následovat
průvod, položení kytic u pomníku Padlých a dále
budeme pokračovat na hřiště u školy, kde budou
probíhat soutěže sborů, které se můžou zúčastnit i
návštěvníci z řad diváků.

Historická fotografie místního hasičského sboru

Dá se zjistit u jakých velkých požárů bedihošťský
sbor ve své historii zasahoval?
Kromě již zmiňovaného požáru v usedlosti pana
Přemyslovského se musím zmínit o zásahu při požáru
firmy Wichterle a Kovařík v Prostějově, při požáru v
místním cukrovaru v r. 1944, kdy kromě jiného shořelo
6.500q cukru.
Z novodobých zásahů bych asi připomněl požár na
farmě ve Václavovicích.

Vidím, že je toho hodně a nemůžeme vše dostat do
tohoto rozhovoru. Bude k celé akci vydána nějaká
publikace, kde budou k dispozici podrobnější
informace?
Ano - ve spolupráci s p. Petrem Jirákem a p. Janem
Pospíšilem ml. připravujeme k tomuto jubileu publikaci
– brožuru na kterou jsme dostali dotaci od Krajského
úřadu Olomouckého kraje v částce 10.000 Kč. Chtěl
bych tímto již nyní poděkovat oběma pánům za
zpracování a výbornou spolupráci.

Já osobně si vzpomínám na událost z mého mládí,
která tak trochu připomíná film „Hoří má
panenko“ – Bedihoštští hasiči pořádali v místní
sokolovně svůj tradiční ples a v době konání plesu
vypukl požár v jednom stavení ve Václavovicích.
Napříč plesu vyjeli k likvidaci požáru a díky jejich
zásahu nevznikla až tak velká škoda.
Jak je to se současnou členskou základnou
místního SDH? Vím, že Ty jsi hasičem snad od
školních let a starostou už také hezkou řádku let.
Pokud se týká moji osoby, tak jsem starostou již 15 let.
Navázal jsem na svého předchůdce pana Františka
Cetkovského. V současné době náš sbor čítá 25 členů, z
toho je 8 žen. Bohužel nás v nedávné minulosti postihla
ztráta letitých opor našeho sboru paní Zdeňky
Cetkovské a záhy i jejího manžela, našeho dlouholetého

Já bych Ti naopak chtěl jménem redakční rady
Bedihošťského zpravodaje i všech jeho čtenářů
poděkovat za rozhovor a popřát úspěšnou realizaci
významného jubilea bedihošťského SDH a do dalších let
také novou mladou hasičskou krev!!!
Za rozhovor děkuje Václav z Václavovic
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Z historie Bedihoště - požáry a hasiči
Před vznikem sboru
Oheň provází lidstvo od samého počátku. Znamená teplo, komfort nebo možnost připravit si teplé jídlo. Ale jak
známo – oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. Již od pradávna se lidé snaží, aby je oheň neohrozil. Z toho
zjednodušeně plyne, že hasičstvo je tak staré jako lidstvo samo. Nebezpečí ohně vzniká, kdy se změní v požár, který
ničí přírodu, hodnoty lidské práce a často i samotné životy. V průběhu mnoha staletí lidé uplatňovali spíše prvky
pasivní než aktivní požární ochrany. Domy byly vybaveny koši na vodu a háky ke strhávání hořících trámů. Chatrče
byly postaveny z velmi hořlavého materiálu, proto se při likvidaci požáru upřednostňovalo rychlé bourání
sousedních budov pomocí trhacích háků, seker a žebříků.
Dochované záznamy z 18. a 19. století vypovídají o řadě tehdejších ničivých požárů, jež postihly Bedihošť a
později i jeho nově vzniklou místní část - Václavovice (založeny 1784). Uveďme některé z nich: v červnu 1715
vyhořela skoro celá obec. Dne 29. října 1743 někdo založil požár v rychtářově stodole, jež shořela do základů. V ten
stejný den jiný požár zničil mnoho usedlostí v obci. V roce 1775 vyhořela celá obec kromě panského dvora, hospody
a dvou chalup u dvora. Tento záznam nám s odstupem doby připadne skoro úsměvný: v roce 1824 rychtář Martin
Svozil zakázal hudbu a již půl hodiny poté byla jeho stodola v plamenech. Řada ničivých požárů postihla obec okolo
poloviny 19. století: 10. července 1842 shořelo 19 domů, 19. května 1852 požár zničil 30 domů a 13 stodol, aniž by
byla vypátrána příčina katastrofy.
Václavovice byly jako nově založená osada opatřeny proti ohni malými uličkami mezi jednotlivými domy. Pro
požáry to ale nebyla žádná větší překážka, poněvadž střechy byly pokryty došky a navíc většinou neměly štíty. Ještě
v roce 1833 bylo těm, kdo dostali po vyhoření pojištění, nařizováno, že musí střechu pokrýt šindelem a stavět štíty.
V této části obce „červený kohout“ velmi řádil v letech 1828, 1832, 1841, 1851, 1865 a 1867. V roce 1865 se
dostavil dokonce dvakrát krátce po sobě a vždy to stálo za to: 2. října 1865 vypukl v domě čp. 33 požár, jenž zničil 16
domů. Hned ráno následujícího dne vypukl v domě čp. 30 požár, který strávil sedm domů.
Případy, kdy požáry s větším či menším časovým odstupem ničily celé bloky domů, byly poměrně obvyklou
záležitostí. Naše obec nebyla v tomto ohledu žádnou výjimkou. Velký pokrok v oblasti požární ochrany nastal brzy
po revolučním roku 1848. Vznik organizované dobrovolné požární ochrany v českých zemích se váže k roku 1864,
kdy byl ve Velvarech založen první dobrovolný hasičský sbor. Zásluhou rodáka Tita Kršky vznikl první český
dobrovolný hasičský sbor na Moravě v roce 1868 v Třebíči. Od té doby byly v českých zemích zakládány mnohé další
dobrovolné hasičské sbory. Během několika desítek let byly samozřejmou pýchou takřka všech obcí. Data založení
dobrovolných hasičských sborů v okolních obcích: Čehovice (1886), Žešov (1891), Výšovice (1896), Hrubčice
(1904), Kralice na Hané (1911), Otonovice (1933).
Vznikaly organizované celky sborů dobrovolných hasičů – župní jednoty, které mj. zajišťovaly koordinaci činnosti
jednotlivých sborů. Župní jednota hasičská pro okres Prostějov a sousední okresy byla zřízena roku 1888. Do
obvodu této župy patřily soudní okresy Prostějov, Plumlov, Konice, Litovel a Uničov. Župa obdržela pořadové číslo
XI. Již 14. května 1893 na valné hromadě v Prostějově byla pro rozsáhlost rozdělena na čtyři nové župy
(Prostějovská XI, Litovelská XXIII, Konická XXV a Plumlovská XXLII).
Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Dobrovolný hasičský sbor byl v Bedihošti zakládán ve dvou obdobích. Dne 18. září 1894 obecní zastupitelstvo
jednohlasně schválilo předložené stanovy hasičského spolku. Dobová kronika Bedihoště k tomu dále uvádí: „Tehdy
přijato na návrh Svozilů, že podnět ku založení sboru má vyjíti z obecního výboru.“ Muselo uplynout dlouhých deset
let, než sbor zahájil vlastní činnost. Dne 22. června 1904 byly v obecním výboru čteny a schváleny stanovy
Dobrovolného hasičského sboru v Bedihošti. Již na razítku z roku 1905 je uveden název Sbor dobrovolných hasičů v
Bedihošti (oficiálně se tento název užíval od roku 1934). Ještě v roce 1964 sbor slavil 60 let existence činnosti, ale
později se začal jako na rok založení odvolávat na rok 1894, což je více než sporné.
Na ustavující valné hromadě v obecním hostinci (14. srpna 1904) bylo přítomno 27 členů. Historicky prvním
starostou sboru byl zvolen Alois Krejčiřík, 1. náčelníkem František Mikeš, podnáčelníkem Josef Svozil, jednatelem
Karel Přemyslovský. Ve výboru byli také František Adámek a Antonín Jirák. Při založení v roce 1904 měl sbor celkem
33 činných členů. Sbor v Bedihošti se stal součástí XI. hasičské župy Prostějovské. František Mikeš byl již v roce
1905 vyloučen, ve funkci náčelníka ho nahradil Jan Hrabal.
V ustavující schůzi Alois Krejčiřík prohlásil, že výbor koupil stříkačku s příslušenstvím za 3 850 korun. Stříkačka,
vyrobená firmou bratří Smékalů z Čech pod Kosířem, byla tahaná koňmi. V roce 1922 sbor zakoupil od firmy
Štěpánek z Kostelce nad Labem motorovou stříkačku za 17 000 korun. V roce 1926 byla zakoupena automobilová
stříkačka za 97 000 korun, aby se družstvo mohlo rychleji dopravit na místo požáru, aniž by muselo shánět koně. V
roce 1927 se uskutečnila další velmi významná událost v historii sboru: u cukrovaru (v dnešní Tovární ulici) byla
dokončena stavba hasičské zbrojnice. O realizaci stavby se hodně zasloužila obec, předně tehdejší starosta
František Adámek, jenž byl zároveň členem sboru. Zbrojnici postavilo Podnikatelství staveb Ing. F. Benda a A.
Nedělník, stavitelé v Prostějově. Zbrojnice slouží do dnešních dní, její zatím poslední rekonstrukce byla provedena v
roce 2013.
Sbor vyvíjel činnost za mnoha režimů. V období komunistického režimu byl označován jako místní jednota
Československého svazu hasičstva (1951–1953), případně základní jednota Československého svazu požární
ochrany (1953–1990). Po pádu komunistického režimu se hasiči v celé republice vrátili k starším a zavedeným
pojmům, např. sbor dobrovolných hasičů, hasič místo požárník, oslovení „bratře, sestro“.
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Za více než jedno století se v čele sboru ve funkci starosty (za komunistů se používalo označení předseda)
vystřídali: Alois Krejčiřík, Josef Hrabal, Karel Přemyslovský, Vojtěch Uličný, Bohumil Kouřil, František Frýbort, Josef
Snášel, František Cetkovský a Jiří Zips. Veliteli (do konce 40. let 20. století se používal pojem náčelník) byli:
František Mikeš, Jan Hrabal, Gustav Langášek, Josef Svozil, František Novotný, Josef Vavrouch, František Adámek,
Jan Tesař, Jan Zips, Jan Kresta, Pavel Strouhal. Posledně jmenovaný odstoupil z funkce v roce 1995. Od té doby se
velitelé sboru velmi často střídají.
Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť je jednotkou SDH obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd
družstva o zmenšeném početním stavu (čtyři hasiči). V současnosti se sbor může chlubit kvalitním vozovým
parkem, poněvadž kromě zánovního hasičského vozu značky Mercedes Benz (zakoupen v roce 2013) disponuje
dvěma Aviemi A 31 – nosičem kontejneru a vozem s vysokozdvižnou plošinou. Sbor má celkem okolo tří desítek
členů. Jeho starosta Jiří Zips je od podzimu 2010 i starostou obce. Od roku 2004 je členem okresního výkonného
výboru Okresního sdružení hasičů (OSH) v Prostějově, které je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
(SH ČMS).
Vybrané požáry z 20. a 21. století
Ve 20. století zachvátily místní cukrovar tři velké
požáry. Ani kniha zápisů hasičských schůzí neobsahuje
informace, zda sbor zasahoval při velkém požáru
cukrovaru v roce 1907, kdy shořelo okolo 1 700 tun cukru.
Nicméně existuje vzácná fotografie tohoto požáru. V létě
1944 vypukl v místním cukrovaru další velký požár.
Obecní kronika k tomu uvádí, že 14. srpna 1944 shořelo
do základů skladiště se zásobami 2 200 tun cukru.
Pamětní kniha Četnické stanice Bedihošť informuje o celé
události poněkud jinak: 17. července 1944 shořelo 6 500
q (650 tun) cukru. Požár byl způsoben leteckou raketou,
která náhodně vypadla z německého letadla. Tento
záznam byl sice do knihy zapsán až v roce 1946, ovšem
záznam v obecní kronice vznikl ještě o několik let později.
Dne 14. září 1953 se sbor podílel na likvidování požáru
Historická fotografie požáru cukrovaru
skladiště pytlů v cukrovaru. Tehdy shořela zásoba
jutových pytlů a střecha skladiště. Zajímavé informace uvádí záznam z knihy zápisů hasičských schůzí z 15. září
1953. Otakar Grygárek, jednatel a zástupce velitele sboru, zpozoroval požár jako první, proto ho nahlásil. K požáru
se nejprve dostavily oba sbory z Bedihoště – „obecní“ i cukrovarský, do hašení se pak zapojily také sbory z
Prostějova, Olomouce, Hrubčic, Kralic na Hané, Čehovic, Čelčic, Výšovic, Otonovic a vojenský sbor z letiště. Požár
byl lokalizován za tři hodiny, ale sbory pracovaly až do pěti hodin ráno a místní sbor byl na místě až do 15. hodiny 15.
září 1953. Vzhledem k tehdejší době nepřekvapí, že okolnosti vzniku požáru se dostaly do středu zájmu
komunistické Státní bezpečnosti. Ani její vyšetřování nezjistilo pachatele, nicméně řada osob byla podrobena
tvrdým výslechům a jeden občan byl
za údajné maření vyšetřování na půl
roku zavřen.
Několikrát hořely rovněž
zemědělské hospodářské budovy.
Dne 13. srpna 1970 hořel kravín JZD
v Bedihošti (farma Václavovice).
Větších požárů si dobře všímá i regionální tisk - Prostějovský večerník z 6. 5. 2002.
Požár vznikl od elektrického zařízení
dopravníku slámy. Naštěstí nebyly ztráty na dobytku, škoda byla vyčíslena částkou 50 000 korun. V noci z 2. na 3.
února 1973 vypukl požár v bývalé hospodářské usedlosti Františka Frýborta (čp. 24), tedy v těsném sousedství JZD
Bedihošť. Pohromu způsobil majitel (bývalý předseda sboru), který uložil vložku z kamen se zbytkem popela do
blízkosti zásob topiva. Shořely všechny jeho hospodářské budovy a jen z toho důvodu, že neutrpěl někdo jiný, nebyl
Frýbort trestně stíhán. Sbor použil k odtažení stříkačky traktor cukrovaru, protože motorizovaný agregát vyjel
pouze z garáže. V květnu 2002 hasiči likvidovali velký požár bývalé zemědělské budovy pro ustájení telat v
Bedihošti (farma ve Václavovicích). Požár se naštěstí nerozšířil do vedlejších budov, kde byl ustájen hovězí dobytek i
prasata. Požár vznikl pod uskladněnou slámou a cizím zaviněním. Škoda byla odhadnuta na pět miliónů korun.
Zásahu se zúčastnilo deset hasičů z Bedihoště, přičemž každý z nich strávil u ohně nepřetržitě 21 hodin. Následující
dva dny se členové SDH střídali v hlídání požářiště. V roce 2002 pět členů SDH Bedihošť zlikvidovalo menší požár v
jednom místním rodinném domě, kde majitel rozpouštěl asfalt, během práce však usnul a asfalt se vzňal. Sbor se již
podílel na likvidaci desítek větších i menších požárů, v Bedihošti i okolí. Kromě toho např. v roce 2010 pomáhal v
Troubkách likvidovat následky ničivých povodní.
Poznámka
V zimě jsem pracoval na brožuře o historii Sboru dobrovolných hasičů Bedihošť. Publikace vyjde v květnu 2014.
Zájemci o historii místního hasičstva a požárů se v knize dozví mnohem více než z tohoto článku a také si mohou
zjistit, z jakých pramenů a literatury jsem čerpal.
Mgr. Petr Jirák
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Dějiny Bedihoště - opis dějin kněze Jana Tomise

Na minulém setkání redakční rady Bedihošťského zpravodaje jsem byl pověřen napsat něco o sakrálních
památkách Bedihoště. Přiznám se, že dějiny nebyly nikdy moji silnou stránkou a navíc psát o dějinných událostech
do oficielního, byť jen periodika místního významu, bylo pro mne nelehkým úkolem. Při přemítání, jak se s tímto
úkolem vyrovnat, jsem si vzpomněl na promluvu P. Bernarda Ondruše (kralického kaplana), při minulých
václavovských hodech, ve které se zmínil, že v letošním roce uplyne od postavení a vysvěcení kaple sv. Václava 180
let. Říkal jsem si, že musel z něčeho čerpat. Zašel jsem tedy na kralickou faru a požádal otce Bernarda o pomoc.
Nabídl mi „samizdatové“ vydání „Dějiny Kralic na Hané a kralické farnosti“, které sepsal někdejší administrátor
farnosti P. Jan Tomis, který v Kralicích působil v letech 1951 – 1972 a tyto dějiny sepsal na základě zápisků zejména
P.Františka Starého – tehdejšího prostějovského kněze. Dějiny sepisoval P. Jan Tomis již za doby svého odpočinku
v domově důchodců v Moravské Třebové. P. Bernard mi tuto knihu ochotně zapůjčil a já jsem se na několik zimních
večerů zabořil do dějin kralické farnosti a zejména pak do dějin naší obce. Nakonec mne tato strojem psaná kniha
čítající více než 300 stran, zaujala natolik, že jsem se rozhodl ji celou opsat a dostat ji tak do elektronické podoby.
Stálo mne to víc než celý měsíc práce. Byl bych velice rád, kdyby tato kniha mohla být oficielně vydána – snad ve
spolupráci se všemi obcemi spadajícími do kralické farnosti, tj. Kralice na Hané, Kraličky, Bedihošť, Václavovice,
Hrubčice, Otonovice, Hrdibořice, Klopotovice. Občané všech těchto obcí by zde nalezli cenné informace o dějinách
svoji obce. Navíc v příštím roce 2015 uplyne 200 let od postavení a vysvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Kralicích na Hané, a tak se domnívám, že by tato kniha vydatně přispěla k připomenutí tohoto významného
výročí.
Vzhledem k množství zajímavým informací a údajů jsem původní záměr popisu sakrálních památek rozšířil o
celkový výpis všech údajů týkajících se Bedihoště a seznámit s nimi naše občany. Myslím, že je zde i řada informací,
které nejsou ani obsaženy v knize Bedihošť od Jana Mlčocha a P. Jana Hudečka vydané v r. 1926 či poslední vydání
knihy o Bedihošti, které napsal bedihošťský rodák JUDr. Ladislav Vavrouch. V dalším – letním čísle, bych si pak
dovolil věnovat prostor místní části Václavovice.Chtěl bych jen podotknout, že Dějiny byly sepsány do začátku
roku 1970, takže řada věcí se za více než 40 let od posledního zápisu již změnila. V knize je uvedeno také několik
materiálů od našeho bedihoštského rodáka pana Františka Vláčila.
(Pozn. Jedná se o přesný přepis uvedené strojopisně psané knihy „Dějiny Kralic na Hané a kralické farnosti“).
Pěkné prožití Velikonočních svátků přeje všem čtenářům Bedihošťského zpravodaje
Václav z Václavovic
Výtah z kroniky farnosti Kralice na Hané – stránky týkající se Bedihoště – který farností spadá do Kralic na Hané.
Článek I. Dějiny Bedihoště
Bedihošť je starobylá obec, vzdálená 5 km jihovýchodně od Prostějova. Patří do kralické farnosti. Nejstarší písemné
zmínky jsou z let 1249 a 1275. V tomto posledním roce, se připomínají Hodek a Holeš z Bedihoště. Podle této
vesnice nazýval jeden rytířský rod a ten zde snad vlastnil svobodný dvůr. V Janoškově Vlastivědě moravské na
straně 271 čteme, že nejstarší zmínky o Bedihošti pocházejí z podezřelých listin. Škoda, že pisatel neuvedl, na které
listinné památky se jeho upozornění vztahuje. Tak jeho upozornění nemá žádný význam.
Okolo roku 1260 přichází v úvahu jako vlastník Bedihoště klášter Hradisko u Olomouce. Od něho bylo bedihošťské
panství okolo roku 1320 propůjčeno Markvardovi z Morkovic, který ho společně s panstvím morkovickým dal
nakonec ochotně zaknihovat v r. 1355 markraběti Janovi na dobu 6 let. Za husitských válek, v první polovině
15.století, přišel hradišťský klášter o Bedihošť buď prodejem nebo zástavou. Teprve kolem r. 1450 vykoupil jej
hradišťský opat Mikuláš II.
Roku 1504 dal hradišťský opat Jan Bedihošti odúmrť. Roku 1512 daroval český král Vladislav I. Jagelonský (14711516) hradišťskému klášteru pastviny zvané „Blata“ u Bystročic, Bedihoště, Čehovic a Hrubčic. O rok později
(1513) dovolil král Vladislav I hradišťskému opatu Pavlovi udělat u Bedihoště rybník. Roku 1516 byla zjednána
úmluva o rybník mezi Janem z Pernštejna, Jakubem Šárovcem ze Šárova na místě Ladislava ze Šternberka a mezi
Pavlem, hradišťským opatem a ke klášteru příslušejícími bedihošťskými obyvateli. Bylo dohodnuto, jaká náhrada
má být vyplacena bedihošťským poddaným za škody způsobené zatopením, tedy zřízením rybníka. Téhož roku
1516 dostal se hradišťský opat Pavel s bedihošťskými poddanými o robotách, které byly pro poddané příliš veliké.
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Po zrušení hradišťského kláštera roku 1784 připadl Bedihošť Náboženské matici a byl připojen k vřesovskému
panství. Roku 1826 koupil vřesovské panství a tedy i Bedihošť kníže Klement Václav Lothar Metternich.
Bedihošťský dvůr byl zrušen okolo roku 1786 a všechny jeho budovy, s výjimkou sýpky, kterou si vrchnost
ponechala, byly prodány.
Roku 1850 koupil bedihošťský dvůr od knížete Metternicha bankéř Pavel Primavesi. Ten jej pak prodal firmě
„Bedihoschter Zuckerfabrikgesellschaft“. Tato německá cukrovarnická firma skupovala grunty a chalupy, aby
zvětšila sovu pozemkovou držbu. Roku 1918 obdělával velkostatek asi 250 hektarů vlastních a najatých pozemků.
Když ztratil nájmy a po provedení pozemkové reformy mu zbyly jen 104 hektary.
Bedihošťský cukrovar byl založen Pavlem Primavesim roku 1851 na pozemcích dvora. Roku 1905 byl značně
rozšířen a o tři léta později (1908) byla v něm postavena parní turbína. Roku 1912 koupila cukrovar vídeňská
Creditbanka. Za první světové války r. 1917 shořelo ve skladišti na 17.000 centů cukru.
V r. 1925 byla provedena rekonstrukce cukrovaru. Za první republiky vyráběla cukrovarnická rafinerie homole,
křišťál, kostky, moučku atd. a v době kampaně zaměstnával bedihošťský cukrovar přes 1000 lidí! Před znárodněním
patřil bedihošťský cukrovar do Spolku moravských cukrovarů. Důchodková kontrola v cukrovaře pracovala od r.
1888.
Založení cukrovaru mělo vliv na rychlý růst Bedihoště. V r. 1834 měla obec Bedihošť na 41 domů a 308 obyvatel. V r.
1869 stoupl počet obyvatel na 608 a v r. 1910 na 1012 obyvatel. V r. 1921 klesl jejich počet na 868 a roku 1930 se
zvedl opět a ve 115 domech bylo napočítáno 1015 obyvatel. Roku 1877 bylo provedeno v obci nové číslování domů.
Poštovní úřad byl povolen pro Bedihošť r. 1868 a zřízen tam byl r. 1872 zároveň s telegrafním úřadem. Četnická
stanice byla zavedena v obci r. 1906, chudobinec zřídila obec r. 1893.
Roku 1887 byla postavena silnice k Výšovicím a r. 1905 k Žešovu. Roku 1904 bylo provedeno v Bedihošti scelování
pozemků. Před scelováním pozemků měl Bedihošť 1878 parcel, po scelování 465. V r. 1912 zazářilo v obci elektrické
světlo. Proud byl odebírán z věrovanské elektrárny.
Roku 1919 byl založen v Bedihošti tělocvičný spolek „SOKOL“ a roku 1923 vznikl zde další tělocvičný spolek
„Dělnická tělovýchovná jednota a též i sportovní klub „S.K. Bedihošť“. V témže roce byla otevřena v Bedihošti
Občanská záložna a též i Spořitelní a záloženský spolek.
V roce 1925 byla regulována řeka Valová a provedena byla kanalizace v Bedihošti i ve Václavovicích. V témže roce
si bedihoštští občané postavili Obecní dům za 254.000 Kč. Roku 1926 zřídily některé spolky s jednotlivci „Dětskou
útulnu“ a umístily ji v Obecním domě. Roku 1937 založila a vybudovala si bedihošťská obec hřbitov u řeky Valové.
Bedihošťská obec trpěla také živelními a jinými pohromami. Větší ohně se vyskytly v Bedihošti v těchto letech: Roku
1715 vyhořela skoro celá vesnice. Rovněž r. 1775. Roku 1842 vyhořelo 19 čísel. Roku 1852 hořelo dvakrát. Ve
středu 19. května toho roku lehla popelem skoro celá osada a opět ve středu 9. června zničil oheň tři domy. Hasičský
spolek byl založen až r. 1894.
Mnoho útrap zakusilo zdejší obyvatelstvo za válek v letech 1742. 1758,1805 a 1866. Válka, která začala r. 1742 a
skončila se roku 1745 ztrátou větší části Slezska a Kladska. Roku 1758 vznikla válka sedmiletá. Trvala do r. 1765. V
r. 1805 se jednalo o válku Prusko – rakouskou.
Epidemie dobytka řádila v obci v letech 1711 a 1742. Krupobití postihlo Bedihošť v letech 1742, 1803, 1920 a 1924,
suchem trpěla obec v letech 1746, 1842 a 1917.
Článek 2 Bedihošťská kaple sv. Floriána.
Kaple sv. Floriána v Bedihošti byla postavena roku 1773 asi na místě staré zvonice. Znovu byla postavena nebo
přestavěna na témže místě r. 1875 stavitelem Bieberlem z Prostějova. Vnitřek kaple byl vymalován r. 1891. Dva
zvony dodala firma E. Webr z Brna r. 1891. Přelila starý puklý zvon a ulila z něho dva. Oba zvony odebrala vojenská
správa za první světové války. Nové dva zvony ulil Rudolf Manoušek a spol. roku 1932 v Brně. Na prvním zvonu byl
nápis: „Ke cti a chvále sv. Floriána věnovali bratři Josef a Antonín Hudečkovi 4. V. 1932. Sv. Floriáne, oroduj za nás”.
– Na druhém zvonu bylo napsáno „Ke cti a chvále sv. Josefa za šťastnou hodinku smrti věnoval Martin Zbožínek 4.
5. 1932. Sv. Josefe, stůj při nás v nejtěžší hodince smrti”. Oba zvony byly zabaveny za druhé světové války.
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Bedihošťská kaple stojí uprostřed obce v blízkosti cukrovaru, u křižovatky
dvou silnic, z nichž hlavní silnice spojuje Prostějov s Kojetínem a druhá,
vedlejší, zde začíná a vede do Výšovic. Nad vchodem do kaple a
dvoukřídlovými dveřmi jsou nad sebou v čtyřboké věžičce dvě kruhová
okénka. Nad nimi je z každé strany věžičky po jednom okně a uvnitř jsou věžní
hodiny. Věžka je zakončena jehlancovou oplechovanou stříškou, kouličkou a
kovovým křížkem.
V průčelní stěně po stranách nad vchodem do kaple jsou dvě okna, v bočních
stěnách jsou naproti sobě na každé straně čtyři okna. Vchod na kůr a do
věžičky je zvenku vzadu, na pravém boku kaple. Na levé straně, vzadu u
vchodu, je v kapli malá sakristie se dvěma zamřížovanými okénky.
Malý oltář v bedihošťské kapli má tvar rakvového stolu a byl vyzděn r. 1863.
Za oltáříkem je v přední trojboké stěně zarámovaný výklenek a vněm se
nachází soška sv. Floriána. Světcova soška je vyřezána ze dřeva, je
omalována a snad pochází z r. 1771. Sv. Florián hledí vzhůru, na hlavě má
přilbu se třemi pštrosími péry a na bradě má černý vous. Na sobě má stříbrný
krunýř, zelenavou suknici, hnědé holínky. V pravici drží misku, z níž teče
proud vody na červený plamen u pravé nohy. V levici má kopí s červeným
praporkem.
Nad výklenkem jsou na stěně namalovány postavy dvou letících andělů a držících nad sebou palmový věnec. Na
evangelní straně (levé) má anděl v pravici palmu, na epištolní straně (pravé), má mlýnský kámen. Jsou to znaky
mučednické smrti sv. Floriána a nebeské odměny za jeho mučednickou smrt.
Snad stojí za zmínku, že za oltáříkem v bedihošťské kapli stojí na podstavcích dvě sádrové sošky. Jedna představuje
Pána Ježíše jako chlapce s křížkem, má však uraženou ruku (levici), druhá zobrazuje sv. Josefa s Ježíškem na levém
lokti. Na stěnách kněžiště za oltáříkem jsou zavěšeny dva obrazy malované na plátně. Barvy jsou však vybledlé.
Rámy jsou zaokrouhlené. Na levém obraze je namalováno korunování Panny Marie. Na pravém obraze je
namalována sv. Rodina. Panna Marie, Ježíšek a sv. Josef jdou krajinou. V levém rohu obrazu je podpis: Alois Heinz u.
Sohn (Fecit Odrau 1891). K tomu je připsáno: Dar rodiny Nebalovy, pořízeno 14. 6. 1891.
V kapli je elektrické osvětlení oltáře, sochy sv. Floriána, obrazů i lavic. Kůr na betonovém stropě je podpírán dvěma
železnými rourami. Pod kůrem je skříň pro bohoslužebné potřeby. Další skříň je v malé sakristii. Na stěně před
sakristií býval zavěšen mešní indult, kterým se povolovaly mše svaté v kapli u příležitosti svateb a pohřbů, kromě
toho jedna mše sv. a hodová mše sv. v neděli okolo památky sv. Floriána, tj. okolo 4. května. Vedle mešního indultu
se nacházel barevný, tištěný, zarámovaný obrázek, na kterém byl vyobrazen soud Pána Ježíše před veleradou a
Kajfášem.
Vzadu v kapli najdeme dva křížky zavěšené na stěně. Jeden z nich je pěkně vyřezaný, ale hrozně omalovaný. Druhý,
je rovněž krásně řezaný a pozlacený. Je to průvodový křížek na žerdi a je uzavřen v zasklené, hranaté ochranné
skříňce.
V předsíňce kaple u vchodu je na evangelní (levé) straně obraz sv. Antonína s Ježíškem. Je malovaný na plechu. Na
epištolní (pravé) straně visí na stěně řezaný starý křížek. Je omalovaný a u hlavy Pána Ježíše jsou tři pozlacené
paprsky.
Ještě pohled do starého farního inventáře kde je tento záznam:
Kaple stojí uprostřed obce a byla vystavěna v r. 1773. V tomtéž roce byla 21. prosince od kralického tehdejšího
faráře požehnána (benedikována). Jistý Antonín Stařecký, rolník v Bedihošti, daroval k vystavění této kaple 50
zlatých a František Novák daroval 100 zlatých. Ostatní stavební náklady uhradila obec, která se též zavázala, že v
budoucnu bude kapli udržovat. Kaple je vystavěna z dobrého materiálu, je klenuta. Je vydlážděna a měří necelých 5
sáhů v délce a 3 sáhy v šířce. Dále má dvě dosti velká okna s dřevěnými rámy. Vchod a dveře jsou z tvrdého dřeva s
francouzským zámkem. Má úměrně velikou věž taškami pokrytou. Na vrcholu věžičky je železný kříž.
Článek 3. Popis kamenného kříže před kaplí v Bedihošti.
Před bedihošťskou kaplí stojí pěkný kamenný kříž z r. 1843. Čelem je obrácen k západu. Konce kříže mají tvar
jetelového listu. Na dříku kříže je vpředu mělký výklenek a v něm vidíme vypuklý reliéf Bolestné Panny Marie. Panna
Maria se vznáší na obláčku, hlavu má skloněnou vlevo, její závoj je připevněn k plášti, její ruce jsou sklesle sepjaty a
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v srdci má zabodnutý meč ve směru od pravého ramene.
Na bočních stěnách dříku kříže jsou vysekány rámečky, nahoře i dole
vykrojené a v nich jsou vysekány nápisy s pravopisnými chybami. V
rámečku na pravé straně dříku je nápis, jehož znění je zde opraveno:
Velká muka trpěl zde a to jen pro hříchy tvé.
V levém rámečku je tento pěkný verš s opraveným zněním:
„Zde stojí svatý kříž, na němž umřel Pán Ježíš, pozdravuj ho duše má,
abys byla spasena.“
Tělo ukřižovaného Spasitele na kříži je dlouhé, hlava Ježíšova je
nakloněna vpravo, ruce mají šikmou polohu, hřebíky jsou v
otevřených dlaních, bodná rána od kopí je v prsou, rouška kolem
beder má uzel vpravo a převis vlevo, levá noha spočívá na pravé noze
a tabulka na kříži má svinuté rohy a dole je zahnuta. Čtyři začáteční
písmena latinského nápisu na tabulce jsou seřazena do dvou řádků
pod sebou: IN – RI. Vzadu na kříži je nápis: Nákladem obce
Bedihoště. Léta Páně 1843 (v rámečku).
Článek 4. Bedihošťská škola
Škola v Bedihošti byla zřízena r. 1871 jako jednotřídní. Před tím
chodily bedihošťské a václavovské děti do školy v Kralicích nebo v
Hrubčicích. V r. 1879 byla rozšířena bedihošťská škola na dvojtřídní.
Roku 1905 zřídila se pobočka při druhé třídě a roku 1909 povolila
Zemská školní rada třetí třídu. Roku 1912 byla zřízena pobočka při
první třídě. Roku 1889 byly zavedeny v místní škole též ruční práce.
V letech 1914 – 1916 postavila obec novou školní budovu. Počátkem října roku 1919 byla otevřena v Bedihošti
měšťanská škola. V dubnu 1933 měla 5 tříd a 164 žáků. Na „Lidové škole hospodářské“ bylo vyučováno poprvé ve
školním roce 1920 – 21.
Školní knihovna byla založena r. 1882. Roku 1905 a měla úhrnem 780 cenných knih, roku 1926 celkem 860 svazků a
roku 1933 již 1100 svazků.
Řídící učitel Josef Racek založil roku 1890 obecní kroniku a roku 1869 (?) školní kroniku. Staré obecní kroniky byly
založeny v letech 1706 a 1848.
Článek 5. Hřbitov v Bedihošti
Nachází se asi jeden kilometr na sever od středu obce. Je rozložen na
východním boku silnice směřující do Kralic a je ve velmi blízkém
sousedství řeky Valové. Byl zřízen bedihošťskou obcí v r. 1937 a
ohrazen cihlovou zdí. Nad hřbitovní bránou je nápis: POKOJ VÁM. Na
zdi u brány je nápis z malých písmen: Postaven nákladem obce
Bedihoště 1937.
Uprostřed bedihošťského hřbitova je umístěn na umělé skalce vysoký
kamenný kříž. Je zhotoven z pískovce. Jeho povrch je hladký a konce
kříže jsou rovné. Dole těsně u kříže stojí dvě postavy, které mohou
představovat apoštola Jana a Pannu Marii. Pod pravou rukou
Kristovou stojí muž v plášti s kapucí na hlavě. Hlavu má skloněnou a
pravicí ji se strany podpírá. Svou levicí objímá kmen kříže. Pod levou
rukou Kristovou stojí žena s krátkým účesem na hlavě. Hlavu svou
pozdvihuje s výrazem bolesti vzhůru. Ruce její jsou sklesle sepjaty.
Roucho má zřasené a na nohou má opánky.
Tělo Ukřižovaného je dlouhé a štíhlé. Hlava jeho je zvrácena k
pravému rameni, ruce jeho jsou zdviženy hodně svisle vzhůru, hřeby
jsou v dlaních. Rána na boku není. Rouška okolo beder je úzká a
plochá a je jakoby přivázána k tělu provázky. Jsou viditelné u ní na
levé straně.
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Nohy ukřižovaného Krista jsou srovnány na kříži vedle sebe a jsou k němu přibyty dvěma hřeby. Vršek kříže je
dostaven. Mezi rukama jsou písmena INRI. Vpředu dole na kříži je vytesán z velkých písmen podpis sochaře, který
kříž zhotovil: Jan Tříska 1938.
Na levé straně prostřední hřbitovní cestičky, v blízkosti hřbitovního kříže, se nachází hrobka bedihošťského rodáka a
rychtářovského faráře Jana Hudečka. Na pomníku je malý porcelánový křížek a vyobrazen je na něm kalich s
křížkem, knihou a palmovou ratolestí. Nápis na pomníku je tohoto znění:
Dp. P. Jan (fotografie) Hudeček – farář rychtářovský. – Narozen v Bedihošti – dne 19.12. 1854, zemřel 27.5. 1914. –
Antonín Hudeček 1862 – 1941. – Odpočívej v pokoji.
Článek 6. Významní bedihoštští rodáci
P. Jan Hudeček. Narodil se 19.XII.1854 v Bedihošti. Vysvěcen byl na kněze r. 1882. Se zálibou sbíral látku k
dějinám svého rodiště. Zemřel 27. 5. 1914 jako farář v Rychtářově u Vyškova.
Věnceslav Krejčiřík. Narodil se r. 1887. Dosáhl hodnosti plukovníka. Vyznamenal se za první světové války v
bojích na Sibiři. Za svoji úspěšnou činnost v armádě byl mnohokrát vyznamenán. Patřil k prvním českým
důstojníkům v České družině.
Josef Uličný. Narodil se r. 1850 a zemřel roku 1913 v Třebíči. Napsal přírodovědecký spis „Měkkýši čeští“ (1882 –
1895). Vědecké spisy psal též německy: „Bericht über d. bei Brünn gesammelten Myriopoden“ (1885), D.Moll –
Fauna d. Umgebung v. Prossnitz (1890).
Ing. Bedřich Neumann. Narodil se r. 1878 v Kopidlně v Čechách. V Bedihošti byl ředitelem v cukrovaru. Psal básně
a také články týkající se cukrovarnictví.
Článek 7. Kdy se stavěla železnice přes Bedihošť
31. ledna 1863 vyzvala Olomoucká obchodní a živnostenská komora městskou radu v Prostějově o spolupráci k
rozvoji železnice. Obecní výbor pak poslal petici zemskému sněmu, kde žádal o zřízení centrální dráhy z Brna přes
Prostějov, Olomouc do Šternberka s tím, aby na příhodném místě měla spojení do Přerova.
V dubnu 1863 zemský sněm moravský uznal mezi jiným i potřebu trati Brno – Přerov a Brno -Olomouc – Šternberk.
Při obchůzkách na obhlídce projektované dráhy byla konstatována řada překážek ve složení půdy a tak vedení trati
přes Prostějov bylo vážně ohroženo. Proto v červenci r. 1864 byla podána zemské radě petice, kde se žalovala
opomíjená města, tehdy druhého průmyslového střediska na Moravě a žádalo se o železniční spojení. Zaručovala se
výnosnost dráhy, poněvadž zde přichází na trh 500.000 centů obilí v ceně 2 miliony zlatých. Vyrábí se zde na 60.000
centů lihu v ceně 600.000 zlatých a jeden milion kusů barchetů ve váze 50.000 centů a v ceně 5 milionů zlatých.
Poštovní úřad měl obrat 4 miliony zlatých. Proto žádné překážky terénu by neměly zastavit spojení s Prostějovem.
Zároveň navrhli vést trasu mezi výšinou Kandie a Předinou.
Po petici města Prostějova se usnesla zemská komise v červenci 1864. Aby projekt nové dráhy Brno – Olomouc byl
trasován přes Prostějov. Další přípravy stavby byly oddáleny válečnými přípravami a válkou s Pruskem v r. 1866.
Teprve po ní využily deputace z měst návštěvy císaře Františka Josefa v Brně a vyžádaly urychlení stavby dráhy ke
zmírnění bídy obyvatelstva.
Rok na to byla stavba povolena a pojmenována „Moravsko-slezská severní dráha“. S povolením bylo nařízeno začít
stavbu do 6 týdnů a ukončit ji do tří let.
Bylo sice zjištěno, že trasa sice překonala terénní obtíže od Nezamyslic do Bedihoště, nepotřebovala okliku mezi
Kandií a Předinou, ani oblouku k Dobromilicím, ale aby byla vedena z Bedihoště přímo do Čechůvek a Vrbátek.
Nastalo nové jednání. Konsorcium stavby bylo ochotno změnit trasu oklikou do Prostějova za úhradu zvětšených
stavebních nákladů. Obecní zastupitelstvo pak schválilo návrh, nabídnout konsorciu obnos 20.000 zlatých na výkup
pozemků a postavit vlastním nákladem příjezdní silnici. Ředitelství Severní dráhy přijalo návrh města a
vyprojektovalo stavbu nádraží proti Trávnické ulici v Prostějově. Obec proti tomu neprotestovala, zamítla stížnost
občanů této ulice a prosadila stavbu budovy proti nové cestě z města.
Stavba trati u Prostějova byla dost obtížná. Prostor nádraží byl bažinatý, a proto byl nutný široký násyp, vedený až k
Romži. Okolo nádraží zůstaly škarpy, zasypané až po první světové válce. Vodnatost prostoru se projevila při stavbě
nové budovy nádraží v letech 1950 až 1953, kdy bylo nutno celou stavbu dát do betonové vany. Vedle budovy je
studně, kterou se nepodařilo nikdy vyčerpat.
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Dne 8.6. 1870 přijela do Prostějova první vyzdobená lokomotiva. Přeprava zboží byla zahájena 1.7. 1870 a za 14 dní
i přeprava osob. Teprve l. června 1887, za starostování Tomáše Vrby, byla zřízena zastávka v „Černém městečku“ –
v Pivíně. Do Olomouce i do Nezamyslic jezdily 4 vlaky denně: 6.26, 8.47, 14.58, a 22.34.
Stavba trati znamenala tedy pro Prostějov nejen oživení práce a spojení s okolními městy, ale i ušetření osudu
města Kroměříže, které se spojení svého města dráhou bránilo a
zůstalo nakonec mimo hlavní trať Přerov – Břeclav, ke své velké
škodě. (Stanislav Paseka, článek asi ve Stráži lidu, 1964). (Článek má
název: „Znáte svůj okres? – V. – Kdy dostal Prostějov železnici).
Ze soupisů soch v kralické farnosti se Bedihoště týká pouze socha
Panny Marie.
Pískovcová socha Panny Marie. Postavena byla roku 1913
nákladem paní Antonie Letochové z Bedihoště. Roku 1922 byl vršek
sochy zločinně uražen. Roku 1953 byla socha natřena. Podstavec
sochy je složen ze dvou kamenných stupňů, dvou hranolů a kamenné
římsy. Vlevo na trnoži je vysekán podpis: J. Havlásek – Olomouc.
Vpředu na stojatém hranolu je v rámečku zasazena bílá deska s
pozlaceným nápisem, sestaveným z velkých písmen: ORODUJ ZA
NÁS PANNO MARIA. V rozích na bílé desce jsou ozdobné vyzlacené
hvězdičky. Vzadu na dříku je složen z velkých písmen tento nápis:
Ku cti a chvále Boží – věnovala – Antonie Letochová – z Bedihoště. –
L.P. 1913
Socha Panny Marie spočívá na podnoží. Zhotovena je buď z pískovce
nebo mramoru a je obarvená. Ruce má sepjaty a na pravém lokti je
zavěšen růženec.
Ze soupisu Božích muk v kralické farnosti se Bedihoště týká pouze
Boží muka za nádražím.
Boží muka v Bedihošti stojí na jih od obce u bedihošťského nádraží,
na západním boku chodníku. Je postavena čelem k severu. Stavbička
je 4,25m vysoká a tvoří ji čtyřboký zděný hranol, rozpůlený římsičkou
a ukončený nahoře nízkou jehlancovou stříškou z betonu. Boží muka
jsou vyzděna z cihel a její stěny jsou omítnuty a obíleny. Šířka stěny je
0,96metru. Šířka vysazeného trnože činí 120cm.
V horní části Božích muk, v jejich přední stěně, je zamřížovaný
výklenek a v něm se nachází na plechu malovaný obraz. Obraz našel
P. František Starý zrezivělý a kromě dvou andělských hlaviček pod
vrchním jeho krajem je nezřetelný. Snad představoval obraz
Nejsvětější Trojice. Na ostatních třech stěnách Božích muk jsou slepá
okénka. Na vrcholu stříšky je kovaný křížek s okraji ve tvaru
jetelového lístku.
V závěru Dějin kralické farnosti je mimo jiné zmiňován jeden z dopisů
p. Františka Vláčila z Bedihoště č. 28, datovaného z 25.6.1978, kde
pan František Vláčil píše:
„Je zajímavé, že městečko Kralice na Hané, kdysi významnější než
Prostějov a později konkurent Prostějova, se dosud nezmohlo na
svoje dějiny, že se tam nevyskytl nikdo z rodáků, ani nikdo jiný, kdo
by je sepsal……“
V Dějinách je také zpráva pana Františka Vláčila z Bedihoště o stavu
Kralického háje a tamější kapličky v r. 1969. O Kralickém háji se
zmiňuji proto, že i když to byl již kralický katastr, tak Kralický háj
býval kdysi cílem nedělních procházek i bedihošťských obyvatel a
posezení v tamní výletní restauraci….
21

Český zahrádkářský svaz
Milí čtenáři, chceme se s vámi podělit a napsat něco z činnosti našeho Českého zahrádkářského svazu v Bedihošti.
Letošní rok pro nás začal přípravou „Tradičního zahrádkářského plesu“, který se konal v sobotu 15. února 2014.
Naše nové členky přišly s novými nápady, jak vyzdobit sokolovnu, aby se návštěvníkům ples líbil. Celý večer
probíhal v příjemné atmosféře, což by mohli posoudit samotní účastníci plesu. Jelikož se ples konal den po sv.
Valentýnovi, tak jsme připravili „Valentýnský taneček“. Dvacet párů se utkalo v tanci a při přerušení hudby se vždy
vylosovalo číslo tanečního páru který musel odstoupit. Vítězný pár si odnesl krásný dort. Bylo to příjemné zpestření
našeho plesu. Škoda jen, že nemáme větší návštěvnost. Vždyť jsou v Bedihošti pouhé tři plesy a až v březnu pak
pořádá taneční večer ZŠ.
Klademe si otázku, čím to je? Proč na hasičském plese praská sokolovna doslova „ve švech“ a nás a ples Sokolů je
navštíven jen našimi stálými příznivci, za které jsme rádi a těší nás to. Vážíme si jejich přízně. Při této příležitosti
bychom rádi veřejně poděkovali všem sponzorům, kteří nám věnovali dary do tomboly. Moc si toho ceníme.
V březnu v naší organizaci proběhla volební výroční členská schůze. Program této schůze nám zpestřily děti z naší
MŠ, pod vedením paní učitelky Hrazdilové a paní učitelky Plajnerové. Jejich program se všem velice líbil a děti byly
odměněny sladkostmi.
Pro tento rok máme připraveno několik akcí, jak pro děti, tak i pro dospělé. O všech budete informováni předem tak,
abyste aspoň některou z akcí mohli navštívit a už nyní se na vás moc těšíme.
Jelikož jsme zahrádkáři, tak Vám přejeme hodně sluníčka, radost z vašich výpěstků na zahrádkách, pohodu ve
vašich rodinách a pevné zdraví.
Výbor ČZS

Zahrádkáři radí
Se začátkem jara po zimním období budou rostliny potřebovat
kvalitní péči. Pojďte svou zahrádku připravit na novou sezónu.
Ať už máte velkou zahradu, nebo svůj zelený ráj třeba jen na
balkoně, určitě si přečtěte našich několik rad, abyste na něco
nezapomněli.
Přinášíme vám malý přehled toho, co je potřeba udělat právě
nyní, v dubnu. Dubnová péče se pak odmění krásnou
zahradou v létě.

-

Vysázejte letničky (v případě otužilých rostlin i přímo na záhony).
Přihnojte trvalky a keře.
Sázejte okrasné stromy a keře.
Záhony zbavte veškeré plevele.
Sestřihněte růže (v létě pak budou obsypané květy) a přihnojte je.
Vysévejte kořenovou zeleninu, salát, ředkvičky.
Sestřihněte víceleté bylinky.
Ke konci dubna můžete do skleníku vysadit okurky a rajčata.
Přesaďte balkonové i pokojové květiny – nezapomeňte je po přesazení dobře zalít.
Pusťte se do osazování venkovních truhlíků.
Výbor ČZS v Bedihošti
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s připravovanými akcemi našeho hasičského sboru. Tradiční pálení čarodějnic
proběhne dne 26. dubna. Průvod masek začne ve Václavovicích v 16 hod. u Kaple sv. Václava, odkud půjde ulicemi
Nerudova, Tovární, Prostějovská, Komenského a skončí na hřišti u základní školy. Zde budou připraveny soutěže
pro děti a dospělé, bude zajištěno občerstvení a pochoutky z udírny. Akce bude ukončena ohňostrojem.
V neděli dne 4. května u Kaple svatého Floriána oslavíme 120. výročí založení našeho hasičského sboru.
PROGRAM OSLAV:
10:00 hod. - vítaní pozvaných hasičských sborů a hostů
10:30 hod. - Mše svatá
průvod na místní fotbalové hřiště
položení věnce u pomníku padlých hrdinů
netradiční soutěže pro hasičská družstva a jejich příznivce na fotbalovém hřišti
Občerstvení zajištěno.
Dětský den na místním fotbalovém hřišti se uskuteční 31. května. Hlavním sponzorem této akce je obecní úřad a
pojišťovna Generali, a.s., kterou zastupuje paní Yveta Keremidčievová.
Věříme, že nám při těchto akcích bude přát počasí. Budeme se těšit na hojnou účast!
Přejeme příjemné prožití svátků jara.
za hasičský sbor
Jiří Zips, starosta SDH

TJ Sokol Bedihošť
Vážení čtenáři a příznivci sportů
Jsem rád, že Vás mohu opět seznámit s děním v naší Tělovýchovné
jednotě Sokola Bedihošť. Úvodem bych vás seznámil s akcemi, které
proběhly během zimy. První akce, která proběhla, byla Mikulášská nadílka,
kterou jsme pořádali s pí. Kardinálovou a p. Kardinálem. Nadílka proběhla
za velké spokojenosti našich dětí. Další akcí, která proběhla v naší
sokolovně, byl turnaj ve stolním tenise, který pořádal Václav Blaha. Poté
následoval náš tradiční Sokolský ples, který se nadmíru k naší
spokojenosti vydařil. Tím bych chtěl poděkovat všem místním sponzorům,
kteří nám přispěli nějakým tím darem do tomboly. Další akcí byl opět
turnaj ve stolním tenise, který jsme pořádali s manželi Kardinálovými za
hojné účasti místních hráčů.
Dále bych přešel k našim žákům, kteří hrají okresní přebor v kopané. Tuto
soutěž hrajeme prvním rokem a po podzimní části jsme skončili na 12.
místě. Do jarní části vstupujeme s většími zkušenostmi a doufáme, že se
to projeví na zlepšené hře našich žáků. V přípravě jsme odehráli jeden
zápas se sousedními Kralicemi a vyhráli jsme 3-1. Tento výsledek je pro
vstup do druhé části sezóny velmi pozitivní. U mužů je situace trošku horší.
Stále máme několik zraněných hráčů, což nás hodně limituje, ale i tak
doufáme, že druhá půlka sezóny pro nás bude úspěšnější. V přípravě jsme
hráli s Ivaní 1-1. První soutěžní zápas odehrajeme s Nezamyslicemi na
jejich hřišti. Všechny domácí zápasy budeme hrávat v sobotu na místním
fotbalovém hřišti. Tak doufám, že nás přijdete v hojném počtu podpořit. To
by bylo asi tak vše, s čím jsem vás chtěl seznámit. Tímto bych chtěl
poděkovat Zastupitelstvu obce a starostovi Jiřímu Zipsovi, za podporu, bez
které bychom se neobešli.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť
Za TJ Sokol Bedihošť
Starosta jednoty Josef Zemánek
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Klub přátel školy a FC Bedihošť OSB
Společenský večírek Klubu přátel školy a FC Bedihošť OSB
Společenský večírek byl letos už potřetí. Jestliže jsme předchozí dva považovali za úspěšné, pak tento třetí, byl
ještě úspěšnější. Alespoň pro nás, pořadatele, a doufám, že se líbil i ostatním. Vysoký počet hostů nás nesmírně
těší, ale zároveň zavazuje. Ještě více potěšující je pro nás to, že počet návštěvníků je každý rok o něco vyšší. A
právě to je pro nás signálem, že to snad děláme dobře. A věřte, že se všichni pořadatelé snaží ze všech sil, protože
nechceme nikoho zklamat. Našim cílem je, aby se pokud možno všichni hosté na večírku dobře bavili a prožili
příjemný večer. Letos přišlo tolik lidí, že nám bohužel nestačila místa k sezení, a to jsme použili všechny stoly a židle,
které jsme měli k dispozici, a které nám v předchozích letech s přehledem stačily. Ale nebojte, už teď hledáme, kde
bychom si mohli další stoly a židle pro příští rok půjčit.
Mezi nejhezčí zážitky večera patřilo určitě vystoupení dětí z tanečního kroužku ZŠ Bedihošť. Ten vede p. uč.
Veronika Hirschová a před ní musím smeknout, protože to, co děti za tři měsíce naučila, je opravdu obdivuhodné.
Navíc musela nejprve najít hudbu a vymyslet choreografii, a to také není vůbec žádná sranda. Paní učitelka má se
svými svěřenci velké ambice, tak jí popřejme, ať jí to jde stále stejně dobře, a hlavně jejím tanečníkům ať to dobře
tancuje. Zde je na místě také poděkovat p. Dobešové, která všem čtyřiceti dětem zdarma ušila taneční kostýmy!!!
Hned v zápětí předvedla své umění ve sportovním aerobiku Kateřina Vítová z Bedihoště. Možná jste to ani netušili,
ale vy, co jste se večírku účastnili, věřte, že jste viděli mistryni ČR ve sportovním aerobiku master class z roku 2012.
A protože jsme chtěli, aby se hosté na večírku dobře bavili, pozvali jsme ještě tanečníky – seniory, a sice Druhý dech
z Kralic na Hané, kteří nám předvedli vtipný kabaret na téma Limonádový Joe.
Na závěr si dovolím ještě jedno vysvětlení. V předchozím čísle Zpravodeje (Vánoční vydání) jsme v termínu akcí
uvedli, že večírek bude zaměřený tematicky, a to na 20.-30. léta. V rámci diskuzí nad organizací večírku jsme od
tohoto záměru nakonec upustili, ale kdo ví, možná někdy v příštích letech k tomu skutečně dojde. Kdyby se vám
chtělo, můžete nám svůj názor na večírek napsat na e-mailovou adresu Zpravodaje.
A na úplný závěr patří poděkování. Děkujeme všem sponzorům, firmám, podnikatelům a rodičům, kteří věnovali
dárek do tomboly. Děkujeme za perfektní muziku v podání skupiny BENE Richarda Prokopa. A děkujeme všem
maminkám a tatínkům, ať už jsou členy Klubu přátel školy nebo FC Bedihošť OSB, kteří pomáhali s přípravou a
organizací večírku. Myslím, že takové akce za to stojí!!!
Realizační tým KPŠ a FC Bedihošť OSB

Tradice Velikonoc
K velikonočním tradicím patří kromě pomlázky o velkonočním pondělí také „hrkání“, které nahrazuje velikonoční
zvony, které umlkají Poslední večeří Páně na Zelený čtvrtek (někdy se říká, že zvony odlétají do Říma) a jsou
nahrazeny různými druhy hrkačů. Zvony umlkají od Zeleného
čtvrtku až do Bílé soboty – do Vzkříšení. Jsme velice rádi, že i v naší
obci stále žije tato starobylá tradice a děkujeme mladým hochům,
kteří se této tradici věnují. Chtěli bychom jen v krátkosti vysvětlit či
připomenout, že hrkání nahrazuje ranní, polední a večerní zvony „klekání“, tudíž aby se hrkalo tak, jak se má zvonit, tj. ráno v 6
hodin, potom v poledne ve 12 hodin a večer v 18 hodin. Na
Velký Pátek se pak ještě hrká odpoledne v 15 hodin na památku
Kristovy smrti. Hrkat by se mělo
tedy ještě i na Bílou sobotu v
poledne – tedy ještě po tradičním
„vyklepávání“ jak se říkávalo
vybírání po domech za tuto velikonoční službu. Bylo by dobré, aby se tyto časy
dodržovaly a hrkání aby vyjadřovalo svůj původní význam.
V naší obci se zvonění „klekání“ již na rozdíl od sousedních obcí bohužel
nedodržuje. Posledním zvoníkem v kapli ve Václavovicích byl pan František
Čunderla a od jeho smrti se již tento zvyk neudržuje. O to cennější je, že se
dodržuje aspoň tradice velikonočního hrkání a chtěli bychom za to všem
„hrkačům“ poděkovat.
Vzpomínáte na „bílé Velikonoce“ v minulém roce… ????

Bohatou pomlázku přeje všem redakce Bedihošťského zpravodaje.
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Zadáno pro ženy
Milé čtenářky!
V době, kdy pro vás připravuji svoji pravidelnou rubriku je jasno – jaro je tu. Pryč se zimními kabáty a bundami,
rychle ve skříni najděme něco lehčího a méně hřejivého a hurá na přípravu jarních svátků – VELIKONOC!
Tradic, kterých jsme už dávno zapomněli proč je dodržujeme, je spousta. Staly se hezkým rituálem, který také sám
o sobě má smysl.
A všimli jste si, že kromě těch maličkostí, jako je velikonoční nebo vánoční
obdarovávání, provází každý svátek především jídlo? Na Masopust „musí být“
koblihy, na Vánoce kapr, salát, cukroví, na narozeniny pak dort, na Valentýna
srdíčko, na pouti koláče.
No a na Velikonoce – na nejkrásnější svátky jara je těch tradičních jídel plný stůl.
Krásně se probouzí příroda, ptáci zpívají a rodí se mnoho nových životů. Ženy a
dívky se těší na pomlázku. Je stále ještě mnoho mužů a chlapců, kteří přímo
pomstychtivě myslí, že vyšlehat ženu pomlázkou je jejich jediná beztrestná
příležitost za rok. Ale pánové, vy jistě nevíte, že nám tím čerstvým proutkem
vracíte do žil nový život plný síly.
Víte, že v úterý před Popeleční středou slaví v celém anglosaském světě svůj den palačinek?
Tahle krásná a humorná tradice vznikla před mnoha lety v Anglii, když jedna roztržitá hospodyně vyběhla na mši v
úterý před Popeleční středou do kostela nejen v zástěře, ale i s pánví na palačinky v ruce. Od té doby se ten den po
celé Anglii pořádají závody v běhu s pánví a ženy se k tomu oblékají do starodávných zástěr a čepečků. U nás se
tento obyčej nejspíš neusadí, ale dobrá palačinka může potěšit.
U nás máme svoje zvyky a tradice, kterých se řada z vás drží. Nevím, jak u vás, ale u nás beránka nikde nechce
nakrojit první, aby ho neponičil, z mazance tajně odlupujeme mandle a jidáše, ty zmizí ještě teplé.
Velikonoční pečení má své kouzlo a romantiku. Víte, například, proč se peče beránek?
Beránek představuje jaro, nový život a znovuzrození. Jako jeden ze symbolů Velikonoc je rozšířený už z doby
pohanské. V křesťanství beránek symbolizuje památku Krista „Beránka Božího“, který byl právě jako nevinný, čistý
a poslušný beránek obětován na kříži a jeho krev zachránila
všechny od hříchu a smrti.
Máte-li chuť do pečení, tak několik receptů, které můžete
vyzkoušet na velikonoční svátky.
Šlehačkový beránek:
4 vejce, žloutky a bílky oddělené, 3/4 hrnku krupicového cukru,
1,5 hrnku polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva,
1 vanilkový cukr, 1 kelímek smetany ke šlehání (30%).
Máslo a hrubá mouka na vysypání a vymazání formy. Předehřejte
troubu na 180st. Žloutky utřeme s cukrem do pěny, přidáme
polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a vanilkovým
cukrem. Přilijeme smetanu a nakonec opatrně vmícháme tuhý sníh z bílků. Těsto vlijeme do formy a pečeme zhruba
3/4 hodiny v předehřáté troubě.
Beránek z třeného těsta:
250 gr. hery (změklé), 200 gr. krupice, 2 vejce, 400gr polohrubé mouky, citronová kůra, vaječný koňak, rum nebo
skořice na dochucení, 250 – 300ml mléka, 1 kypřicí prášek do pečiva, rozpuštěné máslo na vymazání formy.
Heru dáme do mísy, přisypeme cukr a důkladně utřeme na nadýchanou směs. Přidáme vejce, mouku a všechny
přísady, kterými chcete beránka ochutit. Kůru, koňak, rum nebo skořici. Vlijeme tolik mléka, abychom získali
hladké, nadýchané těsto. Nakonec vmícháme kypřicí prášek a těsto nalijeme do vymazané a namletými sušenkami
vysypané formy. Pečeme na 160 – 170 st. Asi 45 minut.
25

Banánový beránek:
300gr másla, 300gr krupicového cukru, 2 vejce, 200gr banánů – rozmixovaných, 1/2 lžičky mleté skořice, 1/2
lžičky muškátového oříšku, 300g hladké mouky, 1/2 sáčku prášku do pečiva.
Máslo utřeme s cukrem, přidáme vejce a banány, skořici, muškátový oříšek, vše zasypeme moukou a promícháme.
Nakonec přidáme prášek do pečiva a nalijeme do formy. Pečeme asi hodinu v troubě vyhřáté na 160 – 170st.
Vláčný mazanec:
4 lžíce rumu, 150g rozinek, 42g droždí, 400ml vlažného mléka, 200g
krupicového cukru, 1 kg hladké mouky, 1/2 lžičky citronové kůry, 4 vejce,
1/2 lžičky soli, 40g másla + vrchovatá lžíce sádla + 4 lžíce slunečnicového
oleje, plátky mandlí na posypání.
Do rumu namočíme rozinky, aby dobře nasákly. Uděláme si kvásek:
droždí, část mléka a trochu cukru rozmícháme a necháme vykvasit. V
míse smícháme mouku, zbylý cukr i mléko, rozinky s rumem, citronovou
kůru, 3 vajíčka, sůl, rozpuštěný tuk (máslo, sádlo) i olej. Přidáme kvásek a
vypracujeme těsto. Necháme asi hodinu kynout.
Vykynuté těsto dáme na vál, propracujeme ho a utvoříme dva díly, ze
kterých vypracujeme bochníky. Dáme na plech a necháme ještě 30 minut
kynout. Poté je pomažeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme plátky mandlí. Pečeme při 180st 35 – 40 minut.
Jidáše:
50 – 60g krupicového cukru, 500g hladké mouky, 300ml smetany,
42g droždí, 2 žloutky + 1 vejce na potření, 150g změklého másla, 1
lžička citronové kůry, špetka soli, 1 sáček vanilkového cukru.
Ze lžíce cukru, mouky, trochy vlažné smetany a droždí připravíme
kvásek. Asi po čtvrt hodině ho smícháme se zbylým cukrem a
moukou, žloutky, máslem, citronovou kůrou, vanilkovým cukrem a
trochou soli. Na závěr přilijeme vlažnou smetanu a zaděláme těsto.
Necháme asi hodinu kynout. Z vykynutého těsta oddělujeme kousky,
které rozválíme do provázků, v polovině přeložíme a stočíme do
spirály. Dáme na plech vyložený pečícím papírem a necháme čtvrt
hodiny kynout. Pak je potřeme vajíčkem a pečeme 25 minut při
teplotě 180st. Hotové posypeme moučkovým cukrem.
Jelikož Velikonoce nejsou jen o sladkém pečení, ale i o pořádném kusu masa, tak vám napíšu pár tipů na
vyzkoušené. Někdy stačí naložit, zamíchat, promíchat, vyskládat, naplnit a …. Šup s tím do trouby a na světě je
dobrá mňamka pro milovníky masa.
Zapečená krkovička:
4 plátky vepřové krkovičky s kostí, sůl, 4-5 stroužků česneku, máslo na vymazání, 1 velká cibule.
Na marinádu: 2 lžíce slunečnicového oleje, 2 lžíce sojové omáčky, 6 lžic ostrého kečupu, 1 lžička medu, 1 lžička
sladké papriky, 1/2 lžičky pepře.
Plátky krkovičky naklepeme, na stranách nařízneme, aby se při pečení nekroutily, a z obou stran je důkladně
posolíme, potřeme česnekem a dáme do vymazaného pekáčku. Na maso nasypeme nakrájenou cibuli a vše
zalijeme marinádou smíchanou ze všech ingrediencí a navíc 50ml vody. Přikryjeme a pečeme v předehřáté troubě
na 180st. Pečeme cca 1 hodinu. Jako přílohu podáváme šťouchané brambory s petrželkou.
Krkovička pečená v těstíčku:
8 plátků krkovice bez kosti, sůl, pepř, 8 stroužků česneku (utřený nožem), 6 vajec, 5 lžic 12% smetany, hrst bylinek
(petrželka, tymián), 2 lžíce dijonské hořčice, čerstvá strouhanka na obalování, olej na smažení, 200g slaniny, 3
cibule (nakrájená na kolečka).
Plátky krkovičky mírně naklepejte rukou, hodně osolte a opepřete a pak každý plátek potřete jedním rozmělněným
stroužkem česneku. Vejce smíchejte v misce se smetanou, nasekanými bylinkami a hořčicí. Maso nejprve obalte ve
strouhance, pak ve vajíčko - smetanové směsi a osmažte na rozpáleném oleji z obou stran do růžova. Mezitím
vyskládejte dno pekáče slaninou a třetinou cibule. Na vrstvy položte čtyři osmažené krkovičky, na ně druhou třetinu
slaniny a cibule. Položíme zbylé čtyři krkovičky a navrch poklademe zbývající slaninu a cibuli.
Přiklopené pečeme hodinu až hodinu a půl v troubě předehřáté na 180 – 200 st.
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Dvanáctihodinová kachna:
1 kachna (hmotnost cca 1,7 kg), sůl, kmín. 1 l mléka, 150g
medu.
Kachnu omyjte a osušte, odřízněte přebytky tuku, biskupa a kůži
u krku. Kachnu důkladně osolte zvenku i zevnitř. Posypte ji
kmínem. Posaďte do pekáče, podlijte mlékem, přiklopte a šest
hodin ji pečte v troubě při 90st. Potom zvyšte teplotu na 120st. a
pečte dalších šest hodin opět přiklopené. S kachnou nic nedělejte,
nepodlévejte ji. Teprve hodinu před koncem pečení kachnu
odklopte, potřete medem a do konce pečení ji potírejte.
(Mám vyzkoušené a takto upečená kachna je prostě úžasná)
Vepřové koleno na pivě:
2 vepřová kolena, sůl, 4 lžíce plnotučné hořčice + 4 lžíce dijonské hořčice, 1 lžičky mletého pepře, 2 lžičky mletého
kmínu, 1 lžička mleté sladké papriky, 10 stroužků česneku, 4 větší cibule, 10 kuliček černého pepře, 10 kuliček
nového koření, 5 bobkových listů, 500ml černého piva, chléb k zahuštění a podávání.
Kolena ostrým nožem vykostěte a důkladně z obou stran osolte. Obě hořčice smíchejte spolu s mletým pepřem,
lžičkou mletého kmínu, sladkou paprikou a na plátky nakrájeným česnekem. Vše vetřete do kolen, pak je zabalte
jako roládu, svažte kuchyňským provázkem a dejte na 24 hodin do lednice.
Potom dáme kolena do pekáče, posypeme je zbylým kmínek, nakrájenou cibulí, novým kořením, celým pepřem a
bobkovým listem. Zalijeme pivem a 300ml vody. Přikryté pečeme dvě hodiny při teplotě 180 – 200st. Občas
podlévejte. Pak odkryjte a pečte půl hodiny dorůžova. Upečené koleno vyndejte z pekáče, šťávu slijte, vyjměte
koření a zahustěte ji chlebem, rozmixujte tyčkovým mixerem a podle potřeby dochuťte. Koleno podávejte se šťávou
a strouhanými jablky s křenem.
Kuřecí stehna plněná špenátem a sýrem:
4 kuřecí horní stehna (vykostěná, ale s kůží) 85g čerstvého špenátu, 85g balkánského sýru, pepř, sůl, 2 lžíce
olivového oleje.
Zahřejte troubu na 180st. Mezi kůží a masem udělejte prstem kapsu – lehce načechrejte. Špenát spařte horkou
vodou a pak jej co nejvíce vyždímejte. Nakonec špenát smíchejte s nastrouhaným balkánským sýrek a trochou
pepře. Touto směsí naplňte kapsy mezi kůží a masem. Osolte a opepřete ze všech stran. Olej rozpalte v pekáčku s
víkem – přidejte kuře (kůží dolů) a opékejte, dokud kůže nezhnědne. Obraťte a opékejte z druhé strany. Podlijte
100-150ml vody, přiklopte a zhruba 20-30 minut pečte v předehřáté troubě, aby kuře změklo. Poté odklopte a
dopečte kuře dozlatova.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát krásné prožití velikonočních svátků, děvčatům, trochu toho vyšlehání
pomlázkou a už jen krásné a slunné počasí na které se všichni tak těšíme.
Vaše Jana Hanzelová

Zajímavosti o medu a zázvoru
Med vyjasňuje mysl a prodlužuje život, pravil starořecký lékař Asklepiades.
Ta samozřejmost, s jakou si sypeme cukr do čaje, není kupodivu až tak stará. Až do 17. století se museli předchůdci
k oslazení si života, ke sladké tečce spolehnout jen na včely. Byl to opravdu jen med, kterým se dalo sladit, cukr
přišel až potom. Lidi byli za to medu vděčni, povýšili ho z pochutiny na lék. Což medu – znovu kupodivu zůstalo
dodnes.
Jen jsme pozapomněli, že med byl kdysi dobrý kamarád, třeba pepře. Tak dobrý, že spolu vytvořili peprník, neboli
perník. Dodat lze pouze jediné: užívejte ho od jara do zimy.
Indická a čínská kuchyně by bez zázvoru nemohla existovat, ostatně v obou zemích se používá více než tři tisíciletí.
Posiluje imunitu a připisují se mu rovněž afrodiziakální účinky. Pokrmy dokáže provonět a propůjčit jim úžasnou
chuť.
KANDOVANÝ ZÁZVOR je pikantní pochoutka vhodná na mlsání, do sladkých těst koláčů i sušenek. Zkuste ho
cucat při bolestech v krku. Díky svým antiseptickým účinkům vám může pomoci podobně jako pastilky z lékárny.
27

ČERSTVÝ ZÁZVOR - oddenek zázvoru pravého má pronikavou pryskyřičnou
vůni, uvnitř nejčastěji žlutou barvu a silnou chuť. Používá se do sladkých i
slaných jídel, při pečení (grilování) mas, koláčů, koblih, marinád, na přípravu
čajů, limonád, sirupů, přidává se i do marmelád. Nejlépe jej „oloupete“
obyčejnou lžičkou – oddenek zázvoru s ní oškrábejte. Čerstvý oddenek
zázvoru vydrží v lednici – zabalený v papírové utěrce a plastovém sáčku až tři
týdny. Zmrazený v plastovém sáčku až dva měsíce.
SUŠENÝ ZÁZVOR - je ještě štiplavější, než čerstvý. Před použitím se kvůli
tomu někdy namáčí. Pamatujte si, že čajová lžička sušeného závoru odpovídá
zhruba polévkové lžíci nastrouhaného čerstvého zázvoru. Sušený zázvor je součástí mnoha kořenících směsí. Měl
by být uložený v dobře uzavřených nádobách na chladném a tmavém místě.
Zpracovala: Jana Hanzelová

Tipy a triky na každý den
Brambory - ztratí méně výživných látek, když je vaříme v páře s menším množstvím slané
vody, než když je potopíme. Přidáme-li do vody, v níž budeme vařit brambory na loupačku
trochu octa, nepopraskají a budou se mnohem snadněji loupat.
Brambory – se nerozvaří, kdy je do hrnce vložíte až do vroucí vody, nikoliv do studené. Nové
brambory se budou krásně škrabat, když je nejprve namočíme do slané vody.
Kuře – jak poznáme, že je propečené? Do nejsilnějšího místa vpíchneme špejli nebo pletací
jehlici. Pokud vytéká čirá šťáva, kuře je hotové.
Pečené kuře bude chutnější, pokud ho před přípravou potřeme rozpuštěným máslem, smíchaným s citronovou
šťávou. Když kuře při mytí pěkně „prohněteme“ – „namasírujeme“, bude mít šťavnatější maso.
Česnek – pokud jste pracovali s česnekem, potřete si prsty kávovou sedlinou a pak je opláchněte. Pach určitě zmizí.
Cibule – snadno ji oloupete, když ji namočíte na deset minut do teplé vody. Slupka zvláční, nebude se lámat a lehce
se sloupne. Jak na slzy při krájení cibule? Můžete ji zkusit namočit do vody nebo na chvíli ji dát do mrazáku.
Polévka – je-li polévka přesolená, tak do ní přidejte dva vaječné bílky. Ztuhlý bílek pohltí většinu soli. Polévku
potom scedíte. Je-li polévka příliš mastná, tak ji necháme vychladit, tuk se vysráží na hladinu, pak stačí vzít
ubrousek a tuk sebrat.
Jana Hanzelová

Pozvánka na IV. Bedihošťský slet čarodějnic
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Všiml jsem si...
Čas od času při cestě do Brna či jinam jižním směrem využiji silnici číslo 36711 spojující Bedihošť s Výšovicemi a
vzpomínám na dětství, kdy po této silnici jezdily koňské povozy a silnice byla hojně využívána zejména na podzim v
době cukrovarnické kampaně. Pamatuji si, že po ní vozili rolníci a sedláci z Výšovic, Vřesovic, Kelčic, Určic a dalších
obcí řepu ke zpracování do našeho vyhlášeného cukrovaru. Kapacita cukrovarské váhy, která byla v dvorním traktu
cukrovaru – v místech, kde je dnes autoservis firmy Khýr nebo řepné kanály prostě nestačily, a tak fronta čekajících
povozů stávala často až ke kříži za Václavovicemi. Dnes už je to opravdu vzpomínka na dávnou minulost.
Co mne ale překvapuje je, že silnice z menších žulových kostek – od kříže dál směrem na Výšovice, byla původně
stavěna na tento způsob dopravy. Dnes, kdy komunikaci
využívají velice hojně i těžké kamiony a nákladní auta
(zřejmě aby se vyhnuly placení mýta) za více než století
nijak na své kvalitě neutrpěla – na rozdíl od těch
moderních asfaltových. Budiž vzdán dík a holt našim
předkům.
Horší je to ale s čistotou a upraveností kolem této silnice.
Zatímco se zaměstnanci obce všemožně snaží o čistotu a
její upravenost, nedá se to říct o okolí této komunikace
vedoucí do Výšovic, resp. bývalé komunikace do Žešova.
Člověku se až nechce věřit, co se sem vyveze za sortiment
a množství odpadu, který je často v důsledku
povětrnostních podmínek rozmetán nejen kolem silnice,
ale i po přilehlých polích. Nemyslím, že to dělají naši
občané, ale prostě některé – podle druhu odpadu zřejmě
„nepřizpůsobivé“ firmy, aby nemusely platit za likvidaci
odpadu, tak si dělají z této komunikace a jejího okolí
jednoduše smetiště. Poraďte, jak tomu zabránit. Při svých
cestách – např. v Rakousku, jsem se s takovým
nepořádkem nikde nesetkal. Naopak, firma ASFINA – což
je obdoba našeho Ředitelství silnic a dálnic rozmisťuje na
dálničních odpočívadlech kontejnery na tříděný odpad a z
místních si těžko kdo dovolí odložit odpad jinam než do
určených nádob. Na spolkových či okresních cestách
vychovávají či upozorňují jejich uživatele tak, že vás často
vítají nápisy, které v překladu zní asi takto: „ Jsem pyšná,
čistá spolková cesta č. 367 a nejsem žádným
smetištěm. Vezměte si prosím svůj odpad domů“.
Asi tak zde vychovávají uživatele těchto komunikací, kteří
tuto prosbu většinou velice ctí.
Při svých procházkách NORDIC WALKING jsem se také
prošel kolem letiště po dnes už bývalé komunikaci vedoucí
kolem letiště do Žešova. Zde jsem byl rovněž překvapený,
kolik se sem vyváží stavební sutě a dalšího materiálu.
Pokud „vývozce“ suť zapraví do výmolů, budiž mu to ještě
snad i ke cti. Ale hromádky nejrůznějšího materiálu kolem
silnice nejenže nejsou pěkné, ale nesvědčí o našem vztahu
k přírodě. Co mne však šokovalo nejvíc, bylo nespočetné
množství vyřazených pneumatik na louce u mysliveckého
střediska či zaplněné koryto vedoucí kolem této silnice i
jinde pohozených.
Stále mám na mysli ono heslo na
tabuli u školy, které nám říká, že přírodu jsme nezdědili,
nýbrž jsme si ji vypůjčili od našich dětí a pradětí…. Snažme
se podle toho chovat nejen my, ale vychovávejme k tomu i
svoje okolí.

Václav z Václavovic
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Čtení o veřejných psích toaletách
Naše země se drží na čele v počtu majitelů psů v přepočtu na obyvatele. Stejně tak se držíme na čele v množství
volně ložených psích exkrementů.
Nejprve trocha té legislativy. Podle nového občanského zákoníku není živé zvíře věcí a ustanovení o věcech se na
živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Bezesporu může být pes
předmětem vlastnického práva. Majitel, tedy vlastník, má právo se psem nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.
Zakazuje se mu však nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové
činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Vlastník psa dále nesmí obtěžovat sousedy
hlukem, pachem či produkovanými odpady. Na tuto skutečnost pamatuje zákon o veterinární péči a i katalog
odpadů ve své části o organických odpadech. Z toho jasně vyplývá, že vlastnictví zavazuje. Majitel je za svého psa
zodpovědný. Bohužel, zde se dost často teorie s praxí rozchází v obdivuhodně širokém úhlu.
Kde smí volně psi pobíhat většinou upravují místní vyhlášky. Je dobré, aby si je majitelé psů pozorně přečetli.
Protože, jak víme, majitel je za svého psíka zodpovědný.
Někteří majitelé psů se domnívají, že hovínka jejich miláčků trávu v parcích pěkně pohnojí. To je velmi scestný
názor. Byť kdesi v hlubinách se mu nedá upřít trocha té teoretické oprávněnosti. Stejně jako jakýkoli jiný výkal je
možné i ty psí považovat za biologický odpad. Jenomže i jedinec s mizivou představivostí si dokáže domyslet
absurditu této myšlenky v širších souvislostech, že?
Zatímco v jiných státech jsou městské parky určeny k odpočinku lidí, u nás jsou “tak nějak” brány za místo k
venčení psů.
Při ranní procházce parkem, cestou na autobus či do školy, se často line vůně psích lejn. Kolem v trávě jich je
nepočítaně. Číhají tam jako nášlapné miny. To je to, co nás na tom, když do psího lejna šlápneme, štve nejvíce. Ten
zápach. My, co se občas projdeme v parku, už víme, že stará psí lejna sice tolik nepáchnou, ale o to jsou zákeřnější,
neboť jsou obalena jakousi krustou. Necítíte je, dokud do některého z nich nešlápnete. Známe suchá, středně
měkká a řídká lejna. A stýská se nám po archaických bílých psích hovínkách z dob, než jsme uvěřili tomu, že psi
musejí jíst speciální konzervy a granule.
Psi jsou nositelé různých parazitů, o kterých se nedá s jistotou říci, že
nejsou přenosné na člověka. Od blech, přes tasemnici až po škrkavky.
Ačkoli s námi nebudou kynologové možná souhlasit, veterináři se
budou ošívat a lékaři odvrátí pohled jinam, obsah psích exkrementů s
sebou nese jistá rizika. Zvláště pak v množství, v jakém se povalují po
ulicích a parcích našich měst. Ono se totiž nejedná o nějakých pár
hovínek tam a tady. Jen pro vaši představu, na středně velké české
město to je něco kolem 4 tun za rok. Představte si tu hromádku na
náměstí ...
S psími exkrementy bojují všechna velká i malá města, vesnice i
vesničky na celém světě. Naše, česká města, nejsou výjimkou, jen se
nám zde těch výkalů válí víc, protože naši pejskaři jsou z většiny
zastoupeni ignoranty. Hovoříme zde o stovkách tun psích hoven volně
se povalujících v parcích a na chodnících a řešení není jednoduché. Se
samotnými psy by možná domluva byla. Ostatně, jsou to docela
inteligentní zvířata. Potíž je v některých jejich majitelích, kteří si dost
často vlastnictvím psa kompenzují absenci něčeho jiného. Pokud tedy
postih, pak na majitele.
Jako řešení se nabízejí vcelku logicky přísné místní vyhlášky a
především tvrdý postih jejich nedodržování. Možná by se měla
přehodnotit volnost pohybu. Zatímco stále více dětských hřišť je
ohrazováno a pohyb dětí, a lidí vůbec, po parcích je omezován, psi se
prohánějí (i bez košíků) volně. Možností tedy jsou ohrazená psí hřiště,
prostě vymezené zóny k venčení pejsků, a zbytek parků pro lidi.
Ano, můžeme zvýšit poplatek ze psa, můžeme vytvořit jakousi zónu pro venčení psů a kdo ví, co ještě, nebude
to ale postih a omezení zase jen pro pejskaře ohleduplné a slušné??? Jak přesvědčit těch pár ostatních?
zdroj: www.trideniodpadu.cz
upravil: Luděk Smýkal
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Napsali o nás
Poštovní lupič se k penězům nedostal
5.2. 2014
Bedihošť – Tak trochu v utajení došlo v pondělí odpoledne k přepadení pošty v Bedihošti. Policie totiž dosud žádnou
oficiální informaci nevydala, a to i přesto, že se u přepážky střílelo.
Jak řekl Týdeníku starosta Bedihoště Jiří Zips, k přepadení zdejší pošty došlo v pondělí krátce před půl třetí
odpoledne. I když lupič neváhal použít ani střelné zbraně, k penězům se nakonec nedostal. „Výstřel zastavilo
bezpečnostní sklo. Za přepážku se zloději dostat nepodařilo,“ sdělil na náš dotaz starosta.
K fatálnějším následkům naštěstí nedošlo. Přesto pro samotnou úřednici rozhodně muselo jít o velký šok. „Paní je v
této chvíli doma. Tato věc se jí už ale přihodila podruhé,“ poznamenává starosta Zips. Případné další informace ze
strany policie budeme sledovat a doplňovat

H. Baronová, M. Havelka
itydenik.cz

Trocha legrace nikdy neuškodí
Povídá pan profesor své paní:
"Myslím, že je nutné to naše zrcadlo v předsíni vyměnit."
"Ale proč? Je snad křivé nebo slepé?"
"To ne, ale ukazuje pouze do pasu. A já už jsem dvakrát vyšel z domova bez kalhot."
Konečně se ustaraný poslanec dovolal do vsi, kam měla dorazit oficiální návštěva z okresního úřadu:
"Už k vám přijeli? Přivezli už pana přednostu?"
"Ne, zatím ne."
"A na kdy to tak odhadujete?"
"Copak já vím?"
"Ale přece musíte vědět... Kdo je, prosím vás, u telefonu?"
"Správce hřbitova Horáček, prosím..."
Muž: "Co bude dnes k obědu?"
Žena: "Nic."
Muž: "Ani včera na oběd nic nebylo."
Žena: "Já vím. Vařila jsem na dva dny."
Tři staří pánové byli na vědecké konferenci ubytováni v sedmdesátém patře mrakodrapu. Po celém dni stráveném na přednáškách
sympózia je zdrtila zpráva, že v jejich hotelu nejezdí výtahy.
První povídá: "Pánové, co se dá dělat... Musíme pěšky a aby nám to lépe utíkalo, navrhuji, abychom cestou zaměřili pozornost na
něco příjemného. Tak třeba já bych mohl začít vyprávět vtipy, ty začneš v pětadvacátém patře třeba zpívat a ty v padesátém
vyprávět smutné příběhy."
Vyrazili a první povídal vtipy.
Cesta příjemně ubíhala a když v padesátém patře druhý dozpíval, třetí se nadechl a říká: "Začnu se svým nejsmutnějším příběhem.
Nechal jsem v autě klíč od pokoje."
Pan Novák přijde domů - a vidí: manželka celá uslzená, sedí na gauči a nepřítomně zírá někam do kouta.
"Co se stalo?" vyděsí se pan Novák.
"Sousedka si dneska koupila stejný klobouk jako jsem si koupila já včera!"
"Já ti rozumím," povzdechne si pan Novák. "Tak já ti tedy koupím jiný klobok..."
"Viď? Bude to tak lepší," usměje se v slzách jeho žena. "Rozhodně to přijde levněji než se přestěhovat."
Rybičky v akváriu... To je moje slabost. Vydržím se na ně hodiny dívat."
"A co tomu říká tvoje manželka?"
"Ta se vůbec nezajímá o to, co dělám v práci."
V chatařské kolonii:
"Tak co, sousede? Nerozbil vám ten včerejší vichr ten váš nový foliovník?"
"Zatím nevím, ještě jsem ho nenašel."
Vtipy pro jarní náladu vybral Václav z Václavovic
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Bedihošť - jak šel čas...

Budova nynějšího obecního úřadu
v padesátých letech...

... a v přítomnosti.

Hostinec před circa 100 lety...

... a v současné podobě.
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