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Informační občasník pro občany obce Bedihošť
Vážení spoluobčané,
protože se blíží konec roku 2013, tak mi dovolte, abych Vás seznámil s tím, co se
nám podařilo vylepšit v naší obci. V tomto roce se podařilo zajistit pět dotací. Jedna
z nich byla hned v lednu na obnovu parku a výsadbu zeleně v obci. Zde bylo
vykáceno 102 starých a nebezpečných stromů a místo nich byly vysázeny nové
stromy v počtu 120 ks a vzrostlé křoviny v
počtu 954 ks, také byl z části vysázen nový
park. Druhou dotaci jsme dostali z MAS
Prostějov-venkov na opravu Hasičské
zbrojnice a třetí dotace z Olomouckého
kraje byla na nákup cisternového
hasičského vozidla CAS – 15 zn. Mercedes.
Nové cisternové vozidlo bylo hned využito
na zalévání nové výsadby zeleně v obci a
parku. Čtvrtá dotace byla ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na opravu
chodníku na Prostějovské ulici, kde
musely být dodrženy všechny bezpečnostní prvky pro slepce. Tuto opravu
prováděla firma MODOS spol. s r.o.
Olomouc, která sponzorským darem ještě
předláždila nájezd do hasičské zbrojnice.
Druhá strana chodníků na Prostějovské ulici
byla financována z rozpočtu obce a tuto
opravu prováděla firma Delta Polkovice
s.r.o.. Pátá dotace se týká našeho místního
rozhlasu, který už má své odslouženo a
bude nový, bezdrátový. Jeho výstavba by
měla proběhnout v jarních měsících v roce
2014. Zde se čeká na schválení dotace z
ministerstva.
Jak jste si jistě všimli, tak byl ještě
vybudován nový chodník od zbrojnice
směrem k vlakovému přejezdu. Také kaple
Sv. Floriána si zasloužila nové předláždění
a úpravu před jejím vchodem. Materiál na
tyto akce byl ze sponzorského daru od
paní Podstadské z Litenčic. Při všech
těchto opravách chodníků byl srovnán a
upraven terén před domy a nadměrná
zemina byla odstraněna a byl proveden
výsev nové trávy. Byla provedena oprava
silnice v ulici L. Svobody za Lahůdkárnou,
kde byla polní cesta a při nepříznivém počasí se zde těžko dalo projít. Ve
Václavovicích byla provedena výsadba
nových stromů v počtu 32 kusů okrasných
hrušní. Tato výsadba byla provedena podle
projektu Obnovy vesnice z 1998, který byl
vypracován fa. Atelier Zlín. Ještě jsme v
letošním roce provedli výměnu plastových
oken a vchodových dveří na posledních
obecních bytech. Dnes už máme všechny
byty po výměně oken.
Na příští rok připravujeme další opravy
chodníků v ulici Husova – Prostějovská –
Lidická a také obnova chodníku v parku, který je již zarostlý trávou a léta se
nepoužívá. Jedná se o chodník od závor až po Husovu ulici. Dál probíhá jednání s ČD
na přechod pro chodce přes železniční přejezd u závor, kde by měl být vybudován

V tomto čísle najdete:
Slovo starosty

str. 1

Otázky pro starostu obce

str. 2

Obecní úřad informuje
Kulturní a společenské akce

str. 3

Usnesení zastupitelstva

str. 4

Volby 2013
Důležité kontakty

str. 5
str. 6

Vítání občánků do života

str. 7

Společenská kronika

str. 8

Kulturní akce SPOZ

str. 9

Knihovna a informační centrum str. 10
Základní a mateřská škola

str. 11

Rozhovor

str. 13

Historie obce - Sokolovna

str. 16

Český zahrádkářský svaz

str. 18

SDH Bedihošť
TJ Sokol Bedihošť

str. 20

Nohejbal

str. 21

Tenis
Šipky

str. 22

Zadáno pro ženy

str. 23

Tipy a triky
Setkání absolventů ZŠ

str. 26

Lucemburčani v Bedihošti

str. 27

Co se nevešlo do minulého
čísla

str. 28

Napsali o nás

str. 30

Trocha legrace nikdy neuškodí

str. 31

Lampionový průvod
Rozsvěcení vánočního stromu
Novoroční přání
Pozvánka

str. 32

světelný přejezd na nechráněném přejezdu u tzv. mladého parku. Když jsme u těch světelných přejezdů, tak se mi osobně
nelíbí přechod u křižovatky směrem na Kralice. Děti zde kolikrát musí riskovat, aby mohli přejít na druhou stranu vozovky.
Jednáme s odborem dopravy a policií ČR o zřízení nového světelného přechodu, který by měl stát asi 415 000 Kč a bude
hrazen z rozpočtu obce. Nechtěli bychom se dočkat, až se stane nějaké neštěstí a přejede někoho auto.
Protože jsou časté dotazy na dům s pečovatelskou službou a jestli vůbec
bude. K těmto dotazům se můžu vyjádřit asi tak, že v době, kdy byla
možnost sehnat dotace na tento dům, tak si Ing. Trampota podal stížnost
na ministerstvo vnitra. Jako důvod uvedl, že zastupitelstvo pochybilo a
prodalo pozemek pod cenou. Z ministerstva vnitra přišlo vyjádření na
obecní úřad a závěr zněl, že zastupitelstvo nepochybilo a je chvályhodné,
že se staráme o starší spoluobčany. Nyní se čeká na vyhlášení nového
dotačního titulu, který bude určen na tuto výstavbu domu s pečovatelskou
službou. Věřte, že pro to děláme maximum.
Protože žádáme každý rok o dotace z MMR na dětské hřiště a stále jsme v
pořadí a není možné tyto dotace dostat, tak bude toto dětské hřiště
hrazeno z obecního rozpočtu pro rok 2014. Dětské hřiště bude vybudováno
na ul. L. Svobody, které bude oploceno a na noc zamykáno.
O úklid a čistotu obce se letos staralo 13 zaměstnanců obce, z toho 10 bylo z úřadu práce na dobu určitou (7 měsíců). Na
tyto zaměstnance jsme dostávali peníze v plné výši z Úřadu práce a z evropské unie.
Protože se blíží zimní období a má být prováděna údržba komunikací a chodníků, tak žádám všechny majitele motorových
vozidel, aby zvažovali parkování svých vozidel před domy na vozovce. Abychom vás nemuseli budit v nočních hodinách a
nemuseli jste v noci přeparkovat svá vozidla. Jako v každém Zpravodaji se vyjadřujeme k majitelům psů s prosbou, aby si
po nich řádně uklízeli. Po obci jsou rozmístěny odpadkové koše a při placení poplatku za psy dostáváte zadarmo sáčky, tak
vás prosím o úklid po svých mazlíčcích.
Závěrem dovolte, abychom vám popřáli krásné svátky vánoční, hodně dárků pod stromeček a hlavně hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2014.
Za Zastupitelstvo obce Bedihošť
starosta Jiří Zips

Otázky pro starostu obce
Jak to vypadá se stavbou domu pro seniory v lokalitě za školou?
K této otázce jsem se již vyjádřil v hlavní zprávě.
Máme novou cestu ve Václavovicích, nové chodníky v Bedihošti, co se
plánuje jako další akce? Teď už tady chybí jen pěkné dětské hřiště...
V minulých letech jsme již dvakrát žádali o dotace na dětské hřiště (MMR).
Žádost uspěla, ale pro velký počet žadatelů jsme tyto dotace nedostali. Dětské
hřiště je plánováno v rozpočtu obce na rok 2014 v ul. L. Svobody.
Příští rok budou volby do obecních zastupitelstev. Jak se na ně
připravujete?
Nepřipravuji se.
Z jaké akce nebo projektu máte největší radost a naopak co Vás nejvíce
zklamalo?
Největší radost mám z hlavní silnice ve Václavovicích, dále z nových chodníků
na ulici Prostějovské.

Starosta obce Bedihošť, Jiří Zips

Jaké je Vaše předsevzetí do nového roku 2014?
Provést opravu zbývajících špatných chodníků v obci. Obnovit chodník v parku
od ulice Tovární až po ulici Husovu pro bezpečnost dětí a občanů. Největší
prioritou zůstává vybudování světelného přechodu na křižovatce ulic
Prostějovská a Komenského z důvodu bezpečnosti našich dětí při docházce do
školy.

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

Provozní doba ke konci roku je následující:
Poslední pracovní den (pondělí) 23. 12. 2013 otevřeno normálně od 8-12 a 13-17 hodin
pro výběr poplatků a nájmů.
Obecní úřad uzavřen od 24.12.2013 do 1. 1. 2014 (svátky a dovolená).
Úřad znovu otevřen 2. 1. 2014.
Platby, které mají být uhrazeny do konce roku 2013, zasílejte, prosím, na účet
obce 156 510 808/0300 do 30. 12. 2013.

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.

Důležité upozornění a varování
Mnoho požárů v domácnostech během topné sezóny vzniká kvůli neopatrnému zacházení s topidly a nedbalostí v
péči o komíny. Proto používejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých
látek (např. benzínu, nafty) a netopte odpady, plasty apod. Při topení těmito látkami navíc uniká do ovzduší
množství škodlivých látek, které pak sami vdechujete. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky. Žhavé
částice odlétající z topidla mohou velice snadno zapálit dřevo nebo papír uskladněný v blízkosti kamen. Komíny si
nechejte pravidelně odborně čistit a kontrolovat. Popel ukládejte na bezpečné místo.
V období vánočních svátků a při příchodu nového roku dávejte hlavně pozor nejen na vařiče s otevřeným ohněm, ale
také na svíčky, prskavky a elektrické osvětlení. Dodržujte základní bezpečnostní pravidla při zacházení se zábavní
pyrotechnikou, aby nedošlo ke zniku požáru, výbuchu nebo jinému ohrožení.

Kulturní a společenské akce
Termín

Místo konání

Pořadatel

Před OÚ

Obec Bedihošť

Hasičský ples

Sokolovna

SDH Bedihošť

Program pro děti

Knihovna

J. Hanzelová ml.
A. Adamová

Zahrádkářský ples

Sokolovna

ČZS Bedihošť

Dětský karneval

Sokolovna

Členky Sboru pro
občanské záležitosti

22.2.2014

Sokolský ples

Sokolovna

TJ Sokol Bedihošť

29.3.2014

Společenský večírek ve stylu 20.-30. let

Sokolovna

Klub přátel školy
Old Star Boys

1.1.2014
18.1.2014
Termín bude
upřesněn

15.2.2014
Termín bude
upřesněn

Název akce
Silvestrovský přípitek (30 minut po půlnoci)
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Usnesení zastupitelstva
USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 12. 6. 2013 v 18.00 hodin
na obecním úřadě

Zastupitelstvo odkládá:
• podepsání smlouvy na dům s pečovatelskou službou
8 hlasů pro

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

Zastupitelstvo schvaluje:
• Návrh usnesení
8 hlasů pro

• Návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Martin Pospíšil
8 hlasů pro

Návrhová komise: Mgr. Ing. Petr Vysloužil , Martin Pospíšil
Jiří Zips, starosta obce

• Ověřovatelé zápisu ve složení:
Ing. Luděk Smýkal, Petr Frantal
8 hlasů pro

USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 18. 9. 2013 v 18.00 hodin
na obecním úřadě

• Změnu programu 19. zasedání zastupitelstva
8 hlasů pro
• Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce na rok
2012 s výhradou a přijímá tato opatření: Stav nemovitého
majetku bude souhlasit s výpisem z Katastru nemovitostí a bude
v souladu s účetnictvím obce
8 hlasů pro

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :
• Návrhovou komisi ve složení:
Jan Pospíšil, Ing. Luděk Smýkal
7 hlasů pro

• Schválení rozpočtového opatření č. 1 v roce 2013
8 hlasů pro

• Ověřovatelé zápisu ve složení:
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Petr Frantal
7 hlasů pro

• Schválení směrnice o přeceňování majetku
8 hlasů pro

• Rozpočtového opatření č. 2
7 hlasů pro

• Schválení výběrového řízení na opravu chodníků
8 hlasů pro

• Smlouvu o zřízení věcného břemene (JMP Net, s.r.o.) manželé Sokolovi
7 hlasů pro

• Sepsání smlouvy na opravu chodníků
8 hlasů pro

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby (JMP Net, s.r.o.) - Ulice Jiráskova
7 hlasů pro

• Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene VN 308 Bedihošť
8 hlasů pro

• Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (JMP
Net, s.r.o.) - přechod Čelčice Prostějov
7 hlasů pro

• Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na plynovou přípojku č. 2103648
8 hlasů pro

• Výběrové řízení na rozhlas (Hrubčice a Bedihošť)
7 hlasů pro

• Schválení prodeje hasičské Avie A 30
8 hlasů pro

• Žádost pana P. Lenhardta prodloužit nájemní smlouvu
7 hlasů pro

• Schválení smlouvy o výpůjčce na tříděný odpad s firmou EKO
KOM
8 hlasů pro

• Žádost o vyjádření k projektu stavby DS NN Pospíšil
7 hlasů pro

• Schválení žádosti pana M. Hajnyše
8 hlasů pro

• Žádost o zřízení věcného břemene stavby DS NN Pospíšil
7 hlasů pro

Zastupitelstvo pověřuje starostu:
• k sepsání smlouvy na opravu hasičské zbrojnice
8 hlasů pro

• Žádost ZŠ a MŠ Bedihošť o použití investičního fondu
7 hlasů pro

• k podpisu na úpravy k vjezdům k rodiným domům
8 hlasů pro

• Žádost ZŠ a MŠ Bedihošť o použití prostředků z rezervního
fondu školy
7 hlasů pro

• zajistit smlouvu na vypracování studie na pozemky za ulicí
L. Svobody
8 hlasů pro
• prověřit žádost paní M. Musilové
8 hlasů pro

• Návrh na studii za Lahůdkárnou (plocha SO 1), kterou provádí
paní Koldová
7 hlasů pro
• Projednání územní studie Bedihošť – plocha SO 1
7 hlasů pro

• předsedu stavební komise Ing. Frýborta k prověření žádosti
paní V. Himrové a pana T. Holíka
8 hlasů pro

Zastupitelstvo pověřuje starostu:
• k provedení kontroly topení v bytě paní Entnerové
7 hlasů pro

Zastupitelsvo neschvaluje:
• žádost paní P. Plaché
8 hlasů pro

• k projednání prodeje nebo pronájmu pozemku pod budovou
myslivecké Remízky
7 hlasů pro
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7 hlasů pro

• zajistit sjednání schůzky s paní Koldovou na projednání studie
7 hlasů pro

• Smlouvu o zřízení věcného břemene p. Smolková (RWE)
7 hlasů pro

Zastupitelstvo schvaluje:
• Návrh usnesení
7 hlasů pro

• Žádost o vyjádření a uzavření smlouvy „Rekonstrukce
bytového domu“, Tovární 50 v Bedihošti
7 hlasů pro

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

• Nákup vánoční výzdoby pro obec Bedihošť
7 hlasů pro

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 13. 11. 2013 v 18.00 hod.
na obecním úřadě

• Zřízení světelného přechodu na ulici Prostějovská (křižovatka
na Kralice na Hané)
7 hlasů pro

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

• Výsadbu stromů na ulicích Palackého a Nerudova
7 hlasů pro
• Žádost p. Jiřího Héla ml. o odkup pozemku
7 hlasů pro

• Návrhovou komisi ve složení:
Ing. Luděk Smýkal, Jan Pospíšil
7 hlasů pro

• Prodej pozemku Mysliveckému sdružení Bedihošť Václavovice
7 hlasů pro

• Ověřovatelé zápisu ve složení:
Ing. Jaroslav Frýbort, Ing. Mgr. Petr Vysloužil
7 hlasů pro

• Pasportizaci veřejného osvětlení
7 hlasů pro

• Program 21. zasedání zastupitelstva obce Bedihošť dle
pozvánky
7 hlasů pro

• Návrh usnesení ze zasedání OZ
7 hlasů pro

• Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2013
7 hlasů pro

Návrhová komise: Ing. Luděk Smýkal, Jan Pospíšil ml.

• Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
„kabelová smyčka NN Musil“ (E.ON)

Jiří Zips, starosta obce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. 10. - 26. 10. 2013
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Olomoucký kraj, okres: Prostějov, obec: Bedihošť

celkem
1

číslo
1
2
3
4
5
6
9
10
11
13
15
17
18
20
21
22
23
24

Okrsky
zpr.
1

Strana
název
Česká str.sociálně demokrat.
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
TOP 09
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Suver.-Strana zdravého rozumu
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
Dělnic.str.sociální spravedl.
ANO 2011
Komunistická str.Čech a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.strana)

v%
100

Voliči
v seznamu
847

Vydané
obálky
511

Platné hlasy
celkem
v%
83
16,46
13
2,57
9
1,78
32
6,34
1
0,19
28
5,55
0
0
1
0,19
34
6,74
6
1,19
15
2,97
44
8,73
12
2,38
98
19,44
119
23,61
0
0
8
1,58
1
0,19

Volební
účast v %
60,33

Odevzdané
obálky
511

Platné
hlasy
504

% platných
hlasů
98,63

Vážení spoluobčané, zde vám přinášíme podrobné
informace o proběhlých volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky konané ve
dnech 25.10. – 26.10.2013

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

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Komunální odpad

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

400 Kč
za osobu a rok

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

Splatnost

v jedné splátce vždy do 30. 6. t.r.

Havarijní služba

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

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

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

Standardní poplatek

800 184 084

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

chovaného v domě se dvěma
a více byty

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

Splatnost do

30. 6. t.r.

Osvobození

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

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

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

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

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

Kč/m3 s DPH 15%

35,23

40,51

stočné

32,68

37,58

celkem

67,91

78,09

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

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

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

vodné

– praktický lékař

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

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

Kč/m3 bez DPH

800 22 55 77

O2: Ohlašovna poruch telefonních stanic

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

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

Ceny pro Prostějovsko

1239

Elektřina: E.ON, s.r.o.

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

100 Kč za prvního psa

60 Kč za prvního psa

840 668 668

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

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

Voda, kanalizace: Moravská vodárenská a.s.
Plyn

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

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Vítání občánků do života
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 15. června a 5. října 2013 v obřadní síni
Obecního úřadu do života a svazku obce nové spoluobčánky. Ke slavnostnímu uvítání byli pozváni:

Eliška Mikušová

Vojtěch Kovář

Vítejte
mezi
námi!

Filip Trunečka

Klára Faltýnková

15.6.2013

5.10.2013
Eva Bezrouková

Viktor Adam Bureš
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Monika Pospíšilová

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

Červenec:

Jarmila Jiráková

Emílie Sovíčková

Jarmila Rybenská

Ludmila Vojtášková

p. Šťastný Jindřich
pí. Rosová Anna
pí. Novotná jarmila
p. Janich Oldřich

70 let
93 let
75 let
75 let

Srpen:

pí. Sovíčková Emílie

80 let

Září:

pí. Loutocká Jiřina

70 let

Říjen:

91 let
pí. Grulichová Josefa
pí. Vojtášková Ludmila 94 let

Listopad:

pí. Rozehnalová Eva
p. Kořínek Petr
p. Vystavěl Jaromír

70 let
70 let
70 let

Prosinec:

pí. Jiráková Jarmila
pí. Blahoušková Marie
p. Vysloužil Jaroslav
p. Brázda Miroslav

90 let
70 let
70 let
90 let

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

pí. Rozsypalová Marie
p. Král Ladislav
pí. Hofmanová Vojtěška
p. Sedláček Jaroslav
p. Khýr Jiří
pí. Cetkovská Zdeňka
p. Cetkovský František

Čest jejich památce!

Kulturní akce Sboru pro občanské záležitosti při OÚ
Ke květnovému programu Sboru pro občanské
záležitosti při OÚ v Bedihošti patří již tradiční akce
“Zábavné odpoledne pro seniory”, které se uskutečnilo
18. května 2013.
O vystoupení na akci jsme oslovili Kapesní kapelu
“Kapka” z Chocně, známou ze Šlágr TV, která naše
seniory nezklamala svým hudebně zábavným
programem s imitátorem krále komiků Vlastou
Burianem.
Členky sboru pro naše spoluobčany připravily malé
občerstvení.
Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit a posedět se
svými spoluobčany.
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Knihovna a informační centrum obce
V naší knihovně došlo v tomto roce k podstatné změně. Z rozpočtu obce byla uvolněna částka na vybudování
odpadu do kanalizace a tím se umožnilo vybudování chybějícího WC. Celou akci zvládli pracovníci OÚ, pánové
Měřička a Khýr. Ještě chybí dodělat nějaké drobnosti jako položení podlahové krytiny, umývadlo, ale chápu, že tyto
dodělávky se zvládnou v zimním období. Po celé léto pracovali venku a letos se v obci udělalo hodně práce pro
zlepšení vzhledu obce. Určitě jste to všichni zaznamenali.
Starosta obce p. Zips přislíbil i nové topení do knihovny, jelikož stávající plynová topidla jsou už více než letitá a
tudíž mají i vysokou spotřebu plynu. Věřím, že i tato plánovaná oprava se v dohledné době uskuteční.
Začal čas dlouhých zimních večerů a návštěvnost knihovny se jako každoročně zvýšila. Není práce na zahrádkách a
kolem domů, tak každý rád sáhne po dobré knize. A to nejen dospělí čtenáři, ale i děti. V naší knihovně je hodně
zajímavých knih všech žánrů, tak každý má možnost si vybrat, co ho zajímá. Tak vy z vás, kteří jste do naší knihovny
ještě nezavítali, jste srdečně zváni.
Pro naše malé čtenáře bych opět za pomoci paní Aleny Adamové připravila zajímavé odpoledne v knihovně.
Budete včas o akci informováni a věřím, že odpoledne bude mít stejný úspěch, tak jako v letošním roce masopustní
posezení. Přivítala bych i jakýkoliv podnět od dětí či jejich rodičů, co by si přáli v knihovně uspořádat. Pokud to bude
v mých silách, ráda vyhovím.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát klidné a radostné vánoční svátky a do Nového roku radost ze čtení, pohodu v
rodině a dobré zdraví.
Jana Hanzelová ml.
knihovnice
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v době od 23. prosince do 6.ledna uzavřena!!

Historie knihy
Ústní podání (řeč, tradice, doslech) je nejstarší způsob rozšiřování zpráv a příběhů. Po objevu písma v starověkých
civilizacích byly informace zapisovány na hliněné destičky nebo pergamenové svitky. V té době se objevují první knihovny
pro jejich skladování (např. Alexandrijská knihovna).
Pergamenové svitky byly později postupně nahrazovány kodexem, což je svázaná kniha se stránkami a hřbetem, tedy
forma většiny knih dodnes. Pro svitky byl nejčastěji používán papyrus, pro kodexy pergamen. Ten byl ve 14. století
nahrazen lacinějším papírem.
Před objevem a zavedením tiskařského lisu byly všechny knihy psány ručně. To je činilo drahými a vzácnými. V raném
středověku si knihy mohla dovolit jen církev, univerzity a bohatí a často bývaly připevněny řetězy k polici nebo ke stolu
proti odcizení.
V polovině 15. století začaly být knihy v západní Evropě vyráběny blokovým tiskem (technika byla na východě známá už
staletí předtím). Při blokovém tisku byl obrysový obraz celé stránky vyřezán ze dřeva. Matrice mohla být mnohokrát
natřena inkoustem a použita na reprodukci kopií dané stránky. Výroba celé knihy byl ale stále náročný proces, vyžadující
ručně řezanou desku pro každou stránku. Dřevěné desky také nebyly velmi trvanlivé a snadno se opotřebovaly nebo
poškodily.
Nejstarší datovaný exemplář kopie pořízené blokovým tiskem uchovává Britská knihovna. Desku nalezl v roce 1907
archeolog Marc Aurel Stein v ohrazené jeskyni u Dunhuangu v severozápadní Číně. Tiráž na konci obsahuje: Uctivě vyrobil
pro obecnou volnou distribuci Wang Jie ve prospěch svých dvou rodičů třináctého dne čtvrtého měsíce devátého roku
Xiantongu (tedy 11. května 868).
Čínský vynálezce Pi Sheng kolem roku 1045 vyrobil pohyblivé litery z kameniny (žádné příklady jeho tisku se ale
nezachovaly). Znaky a zarovnávací výplně vkládal do mělké přihrádky a zaléval je horkým voskem. Po ztuhnutí vosku šla
přihrádka s písmeny používat na tisk celých stránek.
Když Johann Gutenberg v 15. století zavedl tiskařský lis s kovovými pohyblivými literami, knihy začaly být levnější a široce
dostupné. Odhaduje se, že před objevem tiskařského lisu bylo v Evropě vytvořeno ročně jen asi 1000 různých knih.
Další staletí znamenaly zlepšení tiskařského lisu a současně i podmínek pro svobodu tisku postupným uvolňováním
přísných zákonů cenzury. V polovině 20. století knižní produkce v Evropě byla přes 200 000 titulů ročně.
zdroj: Wikipedie
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Základní a mateřská škola v Bedihošti
Žáci ZŠ Bedihošť navštěvují přírodovědné kroužky na Gymnáziu Jiřího Wolkera
Začátkem měsíce října se ZŠ Bedihošť zapojila do projektu, který
organizuje prostějovské Gymnázium Jiřího Wolkera. Díky grantu
Olomouckého kraje na rozvoj výuky přírodovědných předmětů v rámci
zájmové činnosti žáků získala naše škola možnost pravidelně navštěvovat
kroužky zaměřené na biochemii, astrofyziku, aplikovanou matematiku a
geofyziku.
Zájmové kroužky jsou určené pro II. stupeň čtyř základních škol okresu.
Třicet sedm našich vědychtivých žáků, spolu s dětmi ze ZŠ Dr. Horáka, ZŠ
a MŠ Jana Železného a ZŠ Kostelec na Hané, má možnost po celý rok
navštěvovat odborné učebny a laboratoře na prostějovském gymnáziu, aby pak získané vědomosti a dovednosti
mohli zúročit ve výuce nebo praktickém životě. Tradiční nabídku kroužků výtvarných, sportovních, jazykových či
hudebních jsme tak obohatili o možnost rozvíjet nadání či zájmy našich žáků o přírodní vědy i po vyučování.
Během prvního měsíce se žáci seznámili s prostředím, ve kterém bude jejich zájmová činnost probíhat, a hned v
následujících hodinách se zaměřili na nejrůznější činnosti. Logické příklady je čekaly v kroužku aplikované
matematiky. Biochemie jim poskytla nezvyklý pohled na 400x zvětšenou kvasinku pivní. V běžných třídách je
takové mikroskopování nemožné, protože školní mikroskopy zvětší pozorovaný preparát pouze 100x. V dalším
kroužku se žáci zaměřili na vesmírná tělesa. Pomocí moderních technologií a internetu zjišťovali vzdálenosti mezi
planetami a tyto vzdálenosti pak převáděli do mnohem menších měřítek, aby si pak mohli sluneční soustavu
sestavit přímo ve třídě.
Spolupráce s Gymnáziem Jiřího Wolkera bude probíhat celý školní rok a všichni věříme, že se našim žákům bude líbit
i nadále.
Petra Pešková

Školka v Bedihošti i o letních prázdninách!
Na základě jednání starosty obce, pana Jiřího Zipse s vedením
školy, proběhne na přelomu května a června průzkum zájmu
rodičů o umístění dětí ve školce o prázdninách.
Běžně byla mateřská škola otevřena jen první prázdninový
týden, zbytek prázdnin, až na poslední tzv. přípravný týden,
paní učitelky čerpají zaslouženou dovolenou.
Letos v případě zvýšeného zájmu pracujících rodičů škola
zajistí pedagogický dohled nad dětmi i ve zbývajících týdnech.
Zvýšené náklady na mzdy budou zahrnuty v provozním
rozpočtu školy na rok 2014.

MATEŘSKÁ ŠKOLA - CO DĚLÁME CELÝ ROK
Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit
základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
Nabízíme kvalitní standardní, ale i nadstandardní péči o děti mateřské školy (výuka anglického jazyka, předtaneční
výchova, spolupráce s Ekocentrem Iris), zveme si k nám divadélka s pohádkou, kouzelníka, navštěvujeme kulturní
a společenské programy v základní škole, se kterou celoročně úzce spolupracujeme, snažíme se dodržovat tradice,
společně oslavujeme svátky jara i Vánoc, na podzim máme Dýňování i strašidelný rej, v únoru zase masopustní
maškarní veselí… Jezdíme do Prostějova za pohádkou, na dopravní hřiště a na výlet / letos děti navštívily farmu v
Polkovicích a užily si jízdu na koních/. Konec roku oslavíme Zahradní slavností, na které se rozloučíme s budoucími
školáky.
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Rozvíjíme také tělesnou a pohybovou zdatnost dětí na zahradě MŠ nebo na vycházkách po okolí. Při těchto
činnostech a pobytech v přírodě citlivým přístupem a působením pěstujeme u dětí úctu k životu, všemu živému a
prosazujeme myšlenku ochrany životního prostředí.
Vzdělávací činnosti v mateřské škole jsou založeny na přímých zážitcích a prožitcích dítěte a vycházejí z jeho
samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Nezapomínáme, že nejdůležitější úlohu při výchově má rodina. MŠ respektuje rodinnou výchovu a snaží se ji
vhodně doplňovat. Snažíme se zapojit rodiče do vzdělávacího procesu organizací společných aktivit a individuálními
konzultacemi. Poslední akcí rodičů a dětí bylo vyřezávání strašidelných dýní .
Vzdělávací program naší školy nese název „Duhový svět kolem nás“. Myšlenka ŠVP je pojítkem mezi všemi
činnostmi s dětmi, včetně realizací školních i mimoškolních akcí.
Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí taková
témata, která seznamují děti s realitou.
A tak se děti v září seznamují s novými kamarády, životem ve
školce, pravidly soužití, vypráví si o své rodině, podzimu, ovoci a
zelenině, o tom, kdo žije v lese a jak to tam vypadá. Duhová cestička
je dovede od podzimní přírody k poznání zdravých životních návyků
a lidského těla. Poté projdou děti kouzelným obdobím Vánoc,
lidových zvyků a tradic. Sněhová modrá barvička dovede děti do
zimní přírody, ale školáky i k zápisu do ZŠ. Letos máme velký počet
předškoláků -15, a proto se třída Sluníček orientuje na přípravu dětí
na vstup do školy. Ve třídě Berušek, kam nastoupilo 7 nových dětí,
se zase zaměřují na adaptaci nových kamarádů.
"Duhový svět“ dále provede děti do světa povolání rodičů, budou létat, plavat, jezdit...- to budou poznávat dopravní
prostředky dle toho, kde se pohybují, vyprávět si, co dělají celý den a celý rok doma i ve školce. A pak už přijdou
jarní témata, k jaru patří mláďata, takže se děti vydají za jejich poznáním. A samozřejmě nezapomenou oslavit
svátky jara a čarodějnice. Srdíčková červená barva je symbolem domova, maminky, rodiny. V červnu oslaví děti
svůj svátek, připraví besídku pro rodiče, seznámí se s kouzlem knížek a pohádek, prolétnou vesmírem jako rakety a
je tu léto a hurá na prázdniny.
Program samozřejmě vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a respektuje hlavní
cíle předškolního vzdělávání. Na tomto malém prostoru jsem se snažila alespoň nastínit cestu, kterou se chceme
ubírat, abychom splnily nejen tyto cíle, ale hlavně aby k nám děti chodily rády a byly spokojené.
Martina Plajnerová

Výuka anglického jazyka na Základní škole v Bedihošti
Na naší škole se s angličtinou setkávají už nejmladší děti. Od začátku školního roku navštěvují všichni prvňáčci a
druháci kroužek, ve kterém se převážně formou hry seznámí se základem tohoto cizího jazyka. Svou práci
každoročně představují na vánoční besídce svým rodičům, kamarádům a spolužákům.
Povinně se anglický jazyk vyučuje od třetího do devátého ročníku. Žáci na prvním stupni rozvíjí všechny
kompetence učení cizího jazyka. Různými metodami se učí porozumět cizímu textu v psané a mluvené podobě, učí
se rozumět rodilému mluvčímu, psát kratší text. Velký důraz kladou vyučující na schopnost mluvení. Důkazem
dobré práce jsou mimo jiné i výsledky našich žáků v soutěži „Funny Bunny“, která je určena právě pro žáky čtvrtých
a pátých tříd. Tuto soutěž pořádá naše škola a účastní se jí nejen naši žáci, ale také děti z jiných škol okresu. Letos
proběhne už třetí ročník této soutěže, kterou si účastníci i učitelé okolních základních škol velmi oblíbili.
Děti na druhém stupni rozšiřují své znalosti další čtyři roky. Letošní žáci šesté a sedmé třídy již využívají nejnovější
řadu oblíbené interaktivní učebnice Project, kterou jsme mohli pro tyto ročníky zakoupit díky příspěvku Klubu přátel
školy. Její součástí jsou i zábavná cvičení, hry a kvízy, které jistě zkvalitňují a zpestřují výuku. Žáci na druhém stupni
mohou navštěvovat i kroužek anglického jazyka, ve kterém mluví s vyučujícím pouze anglicky. Zvládají to velmi
dobře. Důkazem byly i velice chutné palačinky, které děti v kroužku připravily pouze pomocí anglických instrukcí.
Ukazatelem kvalitní výuky jsou také dobrá umístění žáků v konverzačních soutěžích na okresní úrovni. Před dvěma
roky nás reprezentovala žákyně i v krajském kole Olympiády v anglickém jazyce. Poslední dva roky si vybraní žáci
osmých a devátých tříd vyzkoušeli také formu projektové soutěže konané na Gymnáziu ve Šternberku.
Všichni vyučující se snaží, aby se děti učily angličtinu rády a měly znalosti na takové úrovni, aby úspěšně obstály ve
svém dalším studiu.
Martina Iránková
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Rozhovor
To je dobře, že se zachovala sestava prvního
fotbalového mužstva, i když řadě našich
spoluobčanů už mnohá jména mnoho neříkají,
ale na druhé straně zde žije ještě řada jejich
potomků.
Jaké soutěže se za dobu dlouhé historie oddílu
bedihošťské kopané v naší obci hrály?
„Kromě již zmiňované Hanácké župy se v r. 1939
I.mužstvo probojovalo do I.A třídy – kdy vedoucí týmu
byl pan Stanislav Novozámský a hráči Jan Šíma,
Květoslav Hrbata, Jiří Seibert, Albert Kubovský, Rudolf
Toman, Karel Komárek, Josef Barva, Leopold Veselý,
Oldřich Mazáč, Jaroslav Grepl, Jaroslav Šmíd, František
Vojtašek a Antonín Vacek.
V roce 1958 hrálo bedihošťské mužstvo I.B třídu, kdy
trenérem byl Rudolf Toman a hráči Jaroslav Chromý,
František Kouřil, Josef Hrdý, Miroslav Vymazal,
Bohumil Šnóbl, Josef Pospíšil, Zdeněk Koutný, Václav
Skulník, Miroslav Ides, Radoslav Nakládal, Houška
Vladimír, Jan Gazda, Bohuslav Vrbecký, Jan Blaha a
kapitánem mužstva byl Ladislav Přecechtěl.“ (Vesměs
všichni bedihoštští občané)

Karel Kouřil(vpravo) se synovcem slavného Gustava Frištenského,
Zdeňkem Frištenským,při jeho návštěvě v Bedihošti roku 2011

V letošním roce si bedihošťský oddíl kopané
místní TJ SOKOL připomíná 90 let od svého
vzniku. Dovolil jsem si oslovit dnes už bývalého,
ale zato dlouholetého předsedu Sokola pana Karla
Kouřila o jakousi sokolskou „sondu“ do minulosti
bedihošťského sportu.

Pamatuji si, že Ty jsi byl také velice dobrým
hráčem zdejšího Sokola. Pamatuješ ještě na svoji
dráhu aktivního fotbalisty?
„Ano v letech 1963-69 jsme byli účastníky okresního
přeboru II.třídy. Vedoucím mužstva byli pánové Jindřich
Stratil a Radoslav Nakládal, trenéři pak pánové Josef
Hrdý a František Zmeškal. V hráčském kádru byli
Břetislav Bureš a Václav Zemánek – brankáři a dále pak
JUDr. Arnošt Přikryl, Viktor Baran, František Kouřil, Jan
Gazda, Leo Zdráhal, Miroslav Vymazal, Josef Zemánek,
Karel Kouřil, Vladimír Stratil, Zdeněk Šebák, František
Čundrla, Miroslav Ides, Zdeněk Procházka.“

Karle, jak to bylo se založením bedihošťského
Sokola a se stavbou místní sokolovny?
„Z dochovaných archívů víme, že 14.března r. 1919 se
konala ustavující schůze o postavení či vybudování
sokolovny a teprve za 14 roků od oné schůze byla
budova sokolovny v r. 1933 slavnostně otevřena.
Dochovalo se, kdo byl v prvním výboru či
představenstvu Sokola?
„ Ano, do vedení Sokola byli zvolení přední zaměstnanci
místního cukrovaru jako např. br. František Biegl, br.
Rudolf Hlinák a byli to také učitelé br. Jan Mlčoch, br. Jan
Svačina, br. Hynek Kalabis, sr. Marie Zlámalová a za
místní rolníky pak Jaroslav Přehnálek, Ladislav
Vavrouch, krejčí František Polák a paní Křížková –
manželka tehdejšího obvodního lékaře.
Jak to bylo s oddílem kopané? Někde jsem se
dočetl, že patřil k jedněm z prvních na okrese.
Kdy byl založen?
„Oddíl kopané byl založen v r. 1923 jako Sportovní klub
SK Bedihošť a letos si tedy připomínáme 90.výročí jeho
vzniku. Za celá léta existence dosahoval oddíl střídavě
dobrých i méně dobrých výsledků.

Jak to vypadá s oddílem kopané v současnosti?
Vím, že v nedávné době se hrála horní polovina
okresního přeboru a pak přišlo období kdy se
nedařilo, následoval sestup do III.třídy a letošní
podzim zrovna moc dobře nevypadal, snad až v
posledních zápasech se zase zablýsklo na lepší
časy?

Dá se ještě někde v archívech zjistit, jaká byla
první sestava bedihošťského družstva?
„Tehdejší mužstvo bylo účastníkem Hanácké župy na
Moravě a sestava byla následující: Jaroslav Švancara,
Stanislav Novozámský, Ladislav Barva, Jan Zahálka,
Ladislav Chromý, Jaroslav Novotný, Jan Šíma, František
Čundrla, Ladislav Cetkovský, Josef Vojtášek, Josef
Zavadil a Bedřich Brixi.“

„V současnosti se nacházíme v poněkud slabší hráčské
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soutěž Hanácká župa a přebor Moravy. Hrály v sestavě:
Hacurová, Jechová, Vysloužilová, Horáková.
Hudečková, Krestová, sestry Karhanovy…..

pozici. Kádr hráčů je takový, jaký je. Výbor TJ SOKOL by
se měl zamyslet nad situací, která v oddíle kopané po
90letech existence nastala. Na druhé straně však
musím konstatovat, že i tak Sokol Bedihošť vychoval
celou řadu dobrých fotbalistů, jako např. Alois Lutera,
který později hrál v SK Židenice, SK Žilina – I.liga,
Oldřich Král, Antonín Hrbata, Antonín Komárek, Tomáš
Vojtašek – někdejší prostějovský klub SK Rolný – II.liga,
Josef Barva, Albert Kubovský, Vítězslav Patkán – SK
Prostějov – I.resp. II.liga, Jan Dokoupil – Vítkovice,
Ladislav Dopita – Bilina (divize), František Zmeškal –
Tatran Prostějov, dále pak Slavia Praha, Strojírny Přerov
(divize), později působil jako trenér. Z mladší generace
pak bych chtěl zmínit Luďka Zdráhala – hrál za
Bohemians Praha, Drnovice, LERK Brno, Baník Ostrava,
Sigmu Olomouc a zahraniční angažmá v tureckém
Izmiru.“

Ale to byla stále ještě česká házená. Kdy se zde
začala hrát mezinárodní házená – „HANDBALL“?
„Mezinárodní házená se u nás začala hrát asi v r. 1950 a
už v r. 1951 se zde hrál velice dobře obsazený turnaj za
účasti mužstev ATK Praha (později Dukla Praha),
Moravan Olomouc – obě mužstva účastníci I.ligy a dále
pak Železníčáři Olomouc, Sokol Dřevohostice a
pořádající Sokol Bedihošť – účastníci II. celostátní ligy.
Mužstvo tehdy bojovalo ve složení: Vedoucí mužstva
pan Joža Hacura a „SIR“ pan Stanislav Novozámský,
hráči Jaroslav Chromý „Petr“ – vynikající brankář,
František Zmeškal, Josef Zapletal, Karel Hruda, Tomáš
Vojtašek, Otakar Grygárek, Jiří Kresta, Eduard
Sanetrník, Václav Zemánek, Jan Haluza. Házená se
hrála až do začátku 60.let minulého století. Hrací termín
byl v neděli dopoledne a hlavnímu zápasu předcházely
předzápasy dorostenců či žen a sjížděli se sem příznivci
házené ze širokého okolí. Díky bedihošťskému
odchovanci Janu Vorrethovi – pozdějšímu trenérovi
Dukly Praha a národního mužstva ČSR jsme tu mohli
pravidelně vídat největší osobnosti československé
házené všech dob - Jiřího Víchu, Pepu Trojana, Rudu
Havlíka, Františka Dudu, Vojtu Mareše, Bedřicha
Königa….. Účastníky tehdejší II.ligy byly mužstva jako
Královopolská Brno, Sokol Sokolnice, Sokol Telnice,
Dukla Olomouc, Sokol Dřevohostice, Spartak Praha
Sokolovo, Bohemians Praha, plzeňský házenkářský klub
atd. V Bedihošti na hřišti u sokolovny se hrávalo také
tradiční utkání ČECHY – MORAVA, kdy ve výběru Moravy
byli docela početně zastoupeni i hráči Bedihoště. Po
smrti Eduarda Sanetrníka se v Bedihošti hrálo také
několik ročníků Memoriálu Eduarda Sanetrníka za účasti
špičkových házenkářských mužstev z celé ČSR.

Čtenářům, kteří se zajímají o historii
bedihošťského fotbalu podrobněji, bychom však
mohli doporučit prostudovat si brožuru vydanou
panem Bohumilem Přikrylem při příležitosti
80.výročí bedihošťské kopané, která je k
zakoupení u pana ing. Hekeleho, případně k
zapůjčení v místní knihovně.
Ale nejen fotbalem je zaplněna kronika
bedihošťského sportu. Oba si dobře vzpomínáme,
že tu byl velice aktivní oddíl házené. Co bychom se
mohli v archívech Sokola o tomto oddílu dovědět?
„Určitě si oba vzpomínáme, že oddílem házené žil pan
Josef Hacura zvaný „Joža“. Měl obchod s hračkami a se
sportovním zbožím v prostorách někdejší lahůdkárny či
dnes výrobny dřevených hraček ve Václavovicích. Pan
Hacura byl v dnešní hantýrce řečeno sponzorem a „duší“
tohoto oddílu. Vlastnil dodávkové a osobní auto, a tak
hráče vozili s manželkou na zápasy těmito vozy. Myslím,
že řada hráčů má ještě v paměti i humorné příhody z
této dopravy. Že se jednalo o slavný oddíl, dokresluje
například fakt, že v letech 1941-1944 byl bedihošťský

Pokud si jistě oba vzpomínáme, slavil Bedihošťský
oddíl házené velké úspěchy i v mládežnických
soutěžích.
Myslím, že k největším poválečným úspěchům
bedihošťské házené patřil rok 1956, kdy se bedihoštští
dorostenci stali přeborníky neboli mistry ČSR na turnaji
finalistů, který se hrál v Otrokovicích. Odměnou jim měl
tehdy být zahraniční zájezd do Maďarska, který však
díky tehdejšímu politickému vývoji v Maďarsku musel
být zrušen.
Z dochovaných materiálů víme, že o tento úspěch se
zasloužili hráči Břetislav Bureš jako brankař a dále pak
Jiří Přemyslovský, Vojtěch Kouřil, Josef Adam, Miloš
Hodan, Bohumil Punčochář, Josef Pospíšil, Bohumil
Švéda a Květoslav Rozehnal. Pamětníkům snad bude
jasné, že to byli všechno bedihoštští občané a žádní
„krajánci“. Z těchto hráčů byl například Josef Pospíšil
povolán do juniorů Československa, později hrál I.ligu
za RH Cheb, Jiří Přemyslovský hrál v Dukle Stříbro,
František Horák I.ligu za Duklu Praha….

Poslední dorostenecké družstvo házené, rok 1961

dorostenecký oddíl házené trojnásobným mistrem Čech
a Moravy.
Trenérem a vedoucím mužstva byl tehdy pan Josef
Kadlec a družstvo tvořili - aspoň namátkou jmenujme
Vorreth, Koňárek, Baslík, Grygárek, Krč, Koutný, Jirák,
Mandát a další výborní hráči.
Velice dobře si počínalo i družstvo žen, které hrálo

Chtěl bych však ještě připomenout i další hráče, kteří
velice dobře reprezentovali bedihošťskou házenou. Byli
to Odon Vorreth, Jaroslav Kulhánek, Zdeněk Skřivánek,
Radomír Kvapil, Jiří Kadlec, Josef Čundrla, Karel
Okleštěk, Zdeněk Koutný – hrál za ATK (Duklu) Praha
spolu s Janem Vorrethem, Miloš Bačák, Jiří Doležel,
Pavel Lasovký, František Horák, Miroslav Zubek,
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Květoslav Jakubec, Bob Hrabal, „Melišek“ Hrabal….
Poté již toto velice dobré mužstvo doplňovali úspěšní
dorostenci – přeborníci ČR z r. 1956
Snad ještě stojí za zmínku, že v r. 1955 bylo založeno
družstvo dorostenek, které v r. 1957 hrálo přebor
Moravy. Hrály v sestavě Eva Veselá jako výborná
brankařka, Ludmila Chromá, Jana Mazáčová, Marta
Vojtašková, Marie Navrátilová, Dana Nepustilová, Olga
Kypěnová, Marie Přemyslovská, sestry Eva a Věra
Šamánkovy, Eva Kouřilová, Marie Kouřilová, Božena
Haušková, Ludmila Vojtašková, které dále doplnily
Marie Pospíšilová, Bohumila Kypěnová a další
bedihošťská děvčata. Myslím, že stojí za připomenutí,
že hřiště bylo na tehdejší dobu již velice dobře osvětleno
a hrávaly se zde atraktivní zápasy při „umělém
osvětlení“ – zejména exhibiční zápasy s Duklou Praha či
Motorletem Praha atd.

zimě pak v místní sokolovně se hrála košíková, jejímž
propagátorem byl zdejší pan učitel Ladislav Pospíšil.“
„Mezi významné osobnosti bedihošťského sportu patří
samozřejmě i rodina Frištenských, ale to bychom si
mohli nechat třeba jako téma pro příští rozhovor o
historii bedihošťského sportu“.

„Počátkem 60.let byla činnost oddílu házené postupně
ukončena, hráči přestoupili do obnoveného mužstva
házené Sokol II Prostějov a do Kostelce n.H.“ .“ Myslím,
že posledním týmem, který hrál krajskou soutěž bylo
družstvo dorostenců ve složení František Strouhal,
Karel Kouřil, Josef Zemánek, Ladislav Barva, Petr Pešák,
Jaroslav Chromý, Ladislav Cetkovský, Jan Šíma. O
významné historii bedihošťské házené i kopané je
uložena řada artefaktů ve „sborovně“ bedihošťské
sokolovny.“

Klubovna v místní sokolovně

Pokud si ale vzpomínám, hrál se v Bedihošti i
hokej.
„Ano, vzpomínáš si dobře. Na házenkářském hřišti u
sokolovny byly vybudovány dřevěné mantinely, hřiště
bylo jak jsem se již zmínil na tehdejší dobu velice dobře

Budova sokolovny

Karle, nezbývá mi než kamarádsky poděkovat
jménem svým i jménem redakční rady Zpravodaje
a jeho čtenářů. Jsem rád, že jsme se mohli setkat a
společně zavzpomínat. Věřím, že těmito řádky
pomůžeme oživit vzpomínky pamětníků – byl
bych rád, kdyby tyto vzpomínky mohli případní
pamětníci ještě doplnit. Věřím také, že
rozhovorem dáváme nakouknout do historie
bedihošťského sportu i mladším a novodobým
občanům naší obce. V některém z příštích vydání
Zpravodaje bychom se mohli zaměřit na
nedávnou minulost a současnost bedihošťského
sportu.

osvětleno a tak se tu hrály i večerní hokejové zápasy
resp. se zde provozovalo bruslení veřejnosti. Hokejové
mužstvo Bedihoště hrálo olomouckou župu, později
krajský přebor. Hokejový tým tvořili hráči oddílů kopané
a házené a doplněni byli hráči Tribulou a Růžičkou z
Prostějova, Tomanem a Václavíkem z Kralic n.H.,
Dokoupilem z Vrbátek a Kalabisem a Strouhalem z
nedaleké Skalky. Vzhledem k tomu, že v okolí
Prostějova byla řada činných cukrovarů, hrávala se tu i
podniková „cukrovarnická liga“.

Na závěr bychom se chtěli omluvit za případné
opomenutí některých našich sportovců. Věřte, že se
nám oběma v hlavě honilo tolik jmen, kteří se zasloužili
o slávu bedihošťského sportu a mohlo tak nechtěně dojít
k tomuto nedopatření. Děkujeme za pochopení.

Je třeba připomenout, že kromě kopané a házené
provozoval zdejší Sokol také cvičení tzv. ZRTV (základní
rozvoj tělesné výchovy), pořádala se pravidelná veřejná
vystoupení, cvičení, nácviky spartakiády a zejména v

Rozhovor s panem Karlem Kouřilem vedl Václav
z Václavovic
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Z historie Bedihoště - Sokolovna
Sokolská organizace byla založena v roce 1862. Postupně vznikaly sokolské jednoty v jednotlivých městech a
vesnicích. Již před první světovou válkou bylo 20 občanů Bedihoště členy Sokola v Čehovicích. Ustavující schůze
Sokola Bedihošť se uskutečnila 14. 3. 1919 v obecním hostinci. Starostou byl zvolen František Beigl, místostarostou
Josef Jakubec, náčelníkem Rudolf Hliňák. Dále byl zvolen dvanáctičlenný výbor, čtyři náhradníci, dva revizoři účtů,
cvičitelský sbor, zábavní odbor a divadelní odbor. Dobová obecní kronika (kterou Státní okresní archiv Prostějov
zveřejnil v digitalizované podobě na internet!) ke zřízení Sokola v Bedihošti mj. zmiňuje: „Po válce pociťovali občané
nutnost založiti TJ Sokol v místě, neboť válkou a rozháranými poměry po ní společenský život rozvířen a mládež
pustla. Sokol byl nadějí pro stmelení a sbratření občanů.“ První veřejné cvičení se konalo18. 5. 1919 ve dvoře. K
činnosti spolku patřily též besídky, přednášky či zájezdy. V roce 1921 si místní Sokoli pořídili knihovnu a jeviště.
Od roku 1923 Sokolové cvičili na vlastním stadionu, který byl vybudován na okraji obce (dnes je již ze všech stran
obklopen zástavbou – pozn. autora). Na stadionu byly postaveny kurty a vysázeny stromy. V roce 1925 měl Sokol
Bedihošť 134 členů (82 mužů, 52 žen).
V zimě spolek využíval školní tělocvičnu. Touha po vybudování sokolovny byla naplněna v letech 1933–1934. Dne
26. 6. 1933 se uskutečnila slavnost kladení základního kamene. Stavební práce provedla za 190 000 korun
stavitelská firma Rudolf Janků z Horní Moštěnice. Řada obyvatel včetně nečlenů Sokola pomáhala s navážením
stavebního materiálu či hloubením základů. Stavební práce tak přispěly ke snížení nezaměstnanosti. Dne 10. 6.
1934 byla sokolovna otevřena. Tento akt byl spojen se župním sokolským sletem. Na stadionu se konalo veřejné
cvičení včetně vystoupení vojínů z leteckého učiliště v Prostějově. Budova byla postavena u sokolského stadionu.
Součástí objektu byl již od začátku byt určený pro správce. Jeho prvními obyvateli byla rodina Václava Adamčíka
(ročník 1901).
V roce 1935 bylo do prostor sokolovny přemístěno z hostince Jakuba Vymětala kino. Zařízení a provoz biografu bylo
v majetku Sokola, jenž zakoupil přístroj pro zvukové filmy. Sokol disponoval i divadelním kroužkem. Jeho
ochotnická představení konaná na jevišti sokolovny slavila úspěchy, např. Perly panny Serafínky od Rudolfa
Piskáčka (1934) nebo Bílá nemoc od Karla Čapka (1937).
V obci vyvíjela od roku 1919 činnost i jiná tělocvičná organizace: Dělnická tělocvičná jednota (DTJ). V roce 1923 byl
založen Sportovní klub (SK) Bedihošť, jenž se zaměřil především na fotbal. Zpočátku měl v úmyslu hrát kopanou na
sokolském stadionu. Ten byl však malý a navíc sloužil pro jiné účely. Pro SK bylo v roce 1926 vybudováno hřiště,
které sloužilo též DTJ, hasičům a škole. Sportovní klub měl v počátcích činnosti cyklistický odbor, také pořádal
přednášky či plesy.
V roce 1937 začalo rozvíjet činnost žákovské družstvo české
házené. Po rozpuštění sokolské organizace nacisty v roce 1941
přešli házenkáři pod Sportovní klub. Dorostenci patřili v období
protektorátu k nejlepším družstvům, dvakrát se stali mistry
Čech a Moravy. Kino se v sokolovně za protektorátu
p r o v o z o va l o i p o
zrušení Sokola v roce
1941. Biograf se v
b u d ov ě s o ko l ov ny
nacházel až do konce
padesátých let
Mladí cvičenci na sokolském stadionu v Bedihošti, 30. léta 20.století.

Na konci války bylo na
sokolském stadionu
umístěno jedno z mnoha německých děl, rozmístěných v katastru
Bedihoště. Během závěrečných bojů (v případě naší obce šlo „jen“ o
dělostřelbu a letecké bombardování, nikoliv o pozemní boje mezi dvěma
armádami) mělo dojít k likvidaci děla a jeho obsluhy sovětským letectvem.
Tak to alespoň zaznamenal Bohumil Přikryl ve své publikaci o místním
fotbale. Těsně po válce byl v sokolovně pár týdnů dislokován strážní oddíl
Rudé armády. Dne 13. 5. 1945 se v rámci oslav konce druhé světové války
uskutečnil na sokolském stadionu projev několika místních účastníků
protinacistického odboje, promluvili např. Jan Janďourek či Vojtěch
Kovařík.
Archiv Petra Jiráka

Po válce se Sokol znovu stal masovou organizací. Sokolská organizace byla
obnovena též v Bedihošti, na rozdíl od DTJ. Po nástupu komunistů k moci
(1948) byla vytvořena tzv. sjednocená tělovýchova. Do Sokola se brzy
včlenil Sportovní klub, do té doby samostatný spolek. Roku 1950 měl Sokol
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Titulní list programu 3. ročníku
Memoriálu Eduarda Sanetrníka.
SOkA Prostějov

221 členů, z toho 146 mužů a 75 žen. V letech 1953–1957 se místní Sokol začlenil do tělocvičné jednoty Slavoj
cukrovar Bedihošť. Od roku 1957 začal znovu používat název Sokol. Házenkářský oddíl pořádal několik sezón
Memoriál Eduarda Sanetrníka – na počest bývalého člena TJ Sokol Bedihošť a házenkáře, který roku 1953 náhle
zemřel (ve věku 21 let). První ročník tohoto turnaje v házené mužů ovládl Spartak Uherské Hradiště (1957), o rok
později se z vítězství a putovního poháru radovala Dukla Praha.
Oddíly hokeje, košíkové i házené postupně zanikly. Nakonec zůstal pouze oddíl kopané. Někteří členové Sokola se
účastnili spartakiád. Zájem o základní tělesnou výchovu se postupně snížil. Bedihošťský fotbal slavil v roce 1973
padesát let existence. Jeho stav nebyl tehdy rozhodně výstavní – muži hráli nejnižší okresní soutěž.
Stav sokolovny se stále horšil. Obecní kronika u záznamů k roku 1991 uvádí: „Budova Sokola, která je již několik
roků mimo provoz, chátrá a tedy neslouží svému účelu, jako jsou různé společenské a kulturní akce. Nové obecní
zastupitelstvo si je vědomo této situace a podniká potřebné kroky k nápravě.“ Nejednalo se o planá slova. Dokonce
bylo přikročeno k rozšíření budovy. V přístavbě byla umístěna posilovna, společenské zařízení, rozšířen byl rovněž
byt. Pozitivních změn doznal i venkovní areál: vybudování dvou tenisových kurtů, běžecké dráhy a hřiště, jež se dá
využít k hraní volejbalu, nohejbalu či basketbalu. Rozsáhlé
opravy byly uskutečněny za starosty obce Josefa Jeníčka a
starosty místního Sokola Mojmíra Švece.
Znovuotevření sokolovny se konalo 18. 12. 1993.
Slavnostní program zahrnoval vystoupení dětí z mateřské
školy, cvičenek TJ Sokol 1. Prostějov, žáků základní školy,
klubu moderního tance Taneční školy Jiří Hubený a
tanečního klubu Elegant. Od osmé hodiny večerní byla
slavnost zakončena taneční zábavou, na níž vystoupila
hudba Pavla Strouhala. Stavební práce byly dokončeny v
roce 1994: v létě byla otevřena posilovna.
Paradoxně ve stejné době ukončili činnost fotbalisté TJ
Sokol. Na podzim 1994 odešla většina hráčů do sousedních
Hrubčic. Tento ostudný stav trval až do roku 2001, kdy byl
fotbalový oddíl obnoven. Muži se přihlásili do nejnižší
okresní soutěže (tenkrát šlo o III. třídu OFS Prostějov). Od
té doby fotbalisté nepřetržitě hrají v okresních soutěžích,
kromě působení ve III. třídě strávili čtyři sezóny ve II. třídě.
V současné době hraje i družstvo žáků.
Minulostí je již posilovna. Nechodily do ní sice zástupy lidí,
ale svůj účel plnila - alespoň do doby, kdy byly stroje v
akceptovatelném stavu. Sokolovna vedle sportovní
činnosti hraje úlohu i ve společenském životě. V plesové
sezóně se zde pořádá několik plesů, mj. i sokolský.
Použité prameny:
Státní okresní archiv (SOkA) Prostějov: fond Místní národní výbor
Bedihošť, inv. č. 132 (kronika obce za období 1890–1950), inv. č. 82 /
karton 22 (spisy k tělovýchově a sportu z let 1951–1983),
neinventarizováno (kronika obce za období 1975–1994).
Dokumenty v držení autora (Pamětní list: 60 let položení základního
kamene. Pro obnovu sportovních a kulturních tradic přistavěno a
opraveno nákladem obce v roce 1993).
Použitá literatura:
KADLEC, Vlastimil: Vzpomeňme někdejší slávy české házené v
Bedihošti. Prostějovský týden, 26. 2. 2003, s. 23.
MLČOCH, Jan – HUDEČEK, Jan: Bedihošť – obrázek minulosti a
přítomnosti. Prostějov 1926.
PŘIKRYL, Bohumil: Osmdesáté výročí založení SK Bedihošť
(1923–2003). Tak šel čas… Bedihošť 2006.
VAVROUCH, Ladislav: Bedihošť – obraz obce a života obyvatel v
průběhu staletí. Kostelec na Hané 1998.

Mgr. Petr Jirák

Pozvánka ke znovuotevření sokolovny.
Archiv Petra Jiráka
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Český zahrádkářský svaz
ZO Českého zahrádkářského svazu.
Naše základní organizace Českého zahrádkářského svazu se v obci aktivně zapojuje do společenského a kulturního
života.
V letošním roce se nám podařilo získat mladé, perspektivní členy, kteří se zapojili do činnosti zahrádkářů. Jsme rádi,
že k nám našli mladí lidé cestu a rádi přivítáme mezi sebe také další zájemce, kteří se chtějí zapojit do dění v obci.
Každoročně pořádáme „Zahrádkářský ples“ o kterém jsme se zmiňovali již v jarním čísle našeho Zpravodaje.
Jelikož v letošním roce vyšly výjimečně pouze dvě čísla, tak bychom vás rádi informovali, co se nám podařilo. V
jarních měsících byla provedena nová elektroinstalace v kuchyni naší klubovny. Tuto opravu nám zaplatila obec ze
svého rozpočtu. Chtěli bychom tímto poděkovat starostovi obce p. Zipsovi a celému Zastupitelstvu obce, že nám
umožnili, tuto pro nás finančně nedostupnou rekonstrukci elektroinstalace, uskutečnit.
Při této příležitosti jsme z vlastních prostředků snížili a zateplili stropy. Kuchyně je po této stránce v pořádku a už se
nám nestane, aby docházelo při zapnutí spotřebičů ke zkratům. Práci provedl ve svém volném čase a o víkendech p.
Měřička, za což mu moc děkujeme. Výbor zahrádkářů se rozhodl podle možností také obnovovat a doplňovat
vybavení kuchyně. Snad to ani někdo z vás neví, že je možnost si naši klubovnu i s kuchyní pronajmout k oslavě
jubileí či k rodinným setkáním. V letošním roce této možnosti využilo již několik občanů. Kapacita klubovny je
takřka 50 osob. V kuchyni je prakticky vše potřebné k přípravě jídel a také k servírování. Pokud by měl někdo o
pronájem zájem, může se informovat u pana Bohuslava Pospíšila, paní Evy Čandové nebo paní Jany Hanzelové.
Budeme rádi, když naši spoluobčané této v naší obci ojedinělé nabídky využijí pro rodinné oslavy.
Společně s Obecním úřadem a místními hasiči jsme zajišťovali
pořádání dětského dne v rámci Mezinárodního dne dětí, který se
konal na hřišti u školy. V červnu jsme také uspořádali sběr
železného šrotu. V dnešní době už si většinou každý svůj sběr
odveze, ale i tak jsme jednu traktorovou vlečku sesbírali. Naši
členové a příznivci na nás pamatovali a jsme jim za to velice
vděčni a děkujeme jim. Pro nás, tak malou organizaci, je každá
koruna dobrá, abychom mohli i nadále vylepšovat náš areál a
pořádat různé akce pro naše členy, spoluobčany a hlavně pro
naše děti.
Jak už se stalo tradicí, v prázdninové měsíce se na zahradě
našeho areálu uskutečnilo opět setkání s tělesně postiženými z
organizace LIPKA Prostějov. Toto vzájemné přátelství nám dává nahlédnout do problémů postižených a jsme rádi,
že můžeme nabídnout alespoň zázemí, kde se bezstarostně všichni pobavíme a blíž pochopíme svět těchto
dospělých dětí.
V srpnu jsme pořádali „Srpnovou noc pod lipami“.
Počasí bylo pěkné, jen škoda, že naši spoluobčané
neprojeví více zájmu a nepřijdou se pobavit. Stále, rok
co rok se ptáme „PROČ“? Čím to je? Vždyť na zábavu do
vedlejších, ale i vzdálenějších obcí chodí. Když se
uspořádá nějaká akce v Bedihošti, tak přijdou jen naši
věrní příznivci. Není to škoda?
Již druhým rokem jsme v září připravili výstavu
zeleniny, ovoce a květin. Výstavu jsme letos obohatili o
ochutnávku zeleninových salátů, zavařenin,
pomazánek a buchet. Návštěvníkům, kteří výstavu
navštívili, velice kladně naši nabídku hodnotili i
možnost ochutnat výrobky jiných. Výstavu shlédli i žáci
MŠ a ZŠ v Bedihošti a svými výrobky z keramiky
vyzdobili část výstavy. Věřte, že se měli čím pochlubit.
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Na zahájení školního roku jsme pro děti připravili „Maškarní rej“ na zahradě našeho areálu. I při této akci nám přálo
počasí a děti prožily krásné odpoledne se svými rodiči či prarodiči. Nesmíme zapomenout poděkovat děvčatům
Šutovým za upečení již tradičních a dobrých perníčků, které se rozdaly mezi přítomné děti.
Podzimními měsíci končí naše akce venku, ale již nyní přemýšlíme, co naplánujeme pro příští rok. Rádi bychom Vás
již nyní pozvali na „Tradiční zahrádkářský ples“, který se bude konat 15. února 2014 v místní sokolovně.
Dovolte nám, abychom Vám na závěr popřáli šťastné a veselé svátky vánoční a do Nového roku 2014 hodně
osobních a pracovních úspěchů, dobrou náladu, jen samé dobré zprávy, pěstitelské úspěchy, ale hlavně pevné
zdraví Vám i Vašim rodinám.
Výbor ZO ČZS

Zahrádkáři radí
Nádherná dekorace aneb „Jak pěstovat vánoční hvězdu“. V našich domácnostech se objevuje před Vánocemi
krásná výzdoba, jak na oknech, před domy, ale také přímo v obývacím pokoji. Kdo by to neznal.
EUPHORBII PULCHERIMU?
Možná už ji máte doma na parapetu – řeč je totiž o vánoční hvězdě. Při koupi je nádherně bohatá a dělá nám doma
radost, ale určitě mnozí z vás se z ní radujete jen chvíli, poněvadž vám celá opadá a veškerá nádhera je pryč.
Aby nám zůstala krásná i po Vánocích, tak ji zkuste pěstovat podle těchto rad:
Když si vánoční hvězdu donesete domů, vybalte ji ze všech igelitových obalů. Stejně jako ostatní květiny i ona
potřebuje zvláštní péči. Nemá ráda usazení do
vody. Pokud ji budete hodně zalévat, může vám
vyblednout nebo opadat. S vánoční hvězdou je
to skoro jako s kaktusem, je daleko horší zalévat
ji moc než málo.
Postavte ji na světlé místo v pokojové teplotě.
Nesvědčí ji parapet u topení ani přímé sluneční
světlo. Tak vám vydrží celé vánoční svátky. A co
potom? Euphorbia pulcherima potřebuje během
roku zvláštní zacházení. Když odkvete,
přemístěte ji na chladnější místo a omezte
zálivku. Koncem zimy ji trochu seřízněte (např.
u středně velké cca 10cm). Pozor si dávejte na
prýštící mléko. Je totiž jedovaté a dokáže popálit
pokožku! Jeho tok zastavíte ponořením řezu do
teplé vody. Po zimě přesaďte do většího
květináče a nové půdy. V létě ji klidně nechejte
venku, dostatečně ji zalévejte a přihnojujte.
Zesílí a na Vánoce bude zase krásná.

Foto vánoční hvězdy z Betléma. Autor snímku: Václav z Václavovic

Vánočních hvězd je na trhu spousta druhů a barev. Ať máte doma
jakoukoliv, pamatujte, že i ona je hrdinkou vánočních svátků a
stejně jako jiné symboly, ani ona by vám doma letos určitě
chybět neměla.
Mnoho úspěchů v pěstování této krasavice přejí
Bedihoštští zahrádkáři
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás seznámil s činností našeho sboru za rok 2013.
V letošním roce jsme pořádali kulturní akce, o kterých jsem se zmiňoval v minulém čísle zpravodaje. Proběhlo
okrskové cvičení, zúčastnilo se pouze družstvo mužů a noční námětové cvičení Březina 2013, které proběhlo v
lesích vojenského prostoru. Toto námětové cvičení mělo prověřit zásahové jednotky nejen naši, ale celého okresu
Prostějova a Vyškova.
Naše nové vozidlo CAS-15 už bylo pokřtěno výjezdem k požáru osobního vozidla na křižovatce na Kralice dne 20. 8.
2013 v 12.02 hod. Hořelo osobní auto zn. Škoda Favorit, které bylo na plyn. Našim rychlým zásahem na vozidle
nevznikla nijak velká škoda. U tohoto zásahu byla naše zásahová jednotko první.
Musím konstatovat, že v letošním roce naše aktivita a činnost poklesla. Možná je to způsobeno tím, že probíhala
rekonstrukce hasičské zbrojnice. V příštím roce bude náš sbor slavit 120. výročí založení, a proto se tato budova
rekonstruovala za pomocí dotace.
Věříme, že jste si nechali prohlédnout a vyčistit komíny a nedojde k požáru. V jarních měsících, prosím, dodržujte
zákaz vypalování trávy a porostů! Pokud budete chtít pálit trávu, tak to musíte nahlásit na Integrovaný záchranný
systém telefonicky nebo na email.
Přání do nového roku všeho pěkného, zdraví a štěstí přeje za výbor SDH Bedihošť
Velitel SDH Bedihošť Miloslav Foukal

TJ Sokol Bedihošť
Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
opět je tu chvíle, kdy vás mohu seznámit s děním v naší sokolské jednotě.
Začal bych s oddílem našich žáků. Ti přešli s kategorie
mladších žáků v malé kopané, do kategorie starších
žáku ve velké kopané.Přechod to nebyl vůbec
jednoduchý. Mnoho soupeřů bylo fyzicky vyspělejších,
a to byl ten hlavní rozdíl mezi našimi žáky a soupeřem.
Ale na to, že naši žáci hráli tuhle soutěž poprvé, tak si
nevedli vůbec špatně. Vyzdvihl bych jejich bojovnost a
vůli po vítězství! Pevně věřím, že v jarní části soutěže
se zlepšíme, a vyhrajeme více zápasů.
Teď přejdu k oddílu mužů. Tam je situace trošku horší.
Podzimní část sezóny se nám vůbec nevydařila. Ke
třem výhrám jsme přidali dvě remízy a dvanáct
proher!!! Hlavní příčinou byla zranění, která nás
potkala ve velkém počtu. Během podzimu se nám
zranilo sedm hráčů. Další hráč, který k nám přišel na
hostování, musel z pracovních důvodu odjet do zahraničí. Další příčinou, která nás do téhle situace dostala, je i
přístup hráčů!!! Ať je to tréninková morálka, nebo i samotný přístup k zápasům. Někdy pohled na některé hráče byl
až tragický! Veliký dík patří vedoucímu mužstva Luďovi Šuranskému. Bez jeho přístupu a někdy až sebeobětování,
bychom tuhle soutěž ani nedohráli. Takže přes zimu musíme nabrat novou sílu a vstoupit do jarní časti sezóny lépe
připraveni. Trénovat budeme v místní sokolovně, kde máme výborné podmínky. V únoru pojedeme na soustředění
do Karlova v Jeseníkách. Tam budeme nabírat kondičku na běžkách a v posilovně, v tělocvičně budeme hrát
fotbálek.
Dále bych vás chtěl seznámit s děním v naší sokolovně. Co se týká sportovního využití, tak můžeme být maximálně
spokojeni. V letní části sezony se tu pořádají turnaje v tenise a v nohejbalu. Jeden takový pořádal Petr Merta a
manželé Kardinálovi. Turnaj byl na vysoké úrovni. Zúčastnily se ho mužstva z celého okresu. Některá mužstva měla
mezi sebou i bývalé hráče první ligy. K naší radosti tenhle turnaj vyhrálo družstvo Petra Merty ve složení: Merta Petr,
Neoral Tomáš, Večeřa Mira, Střebovský Aleš. Družstvo kolem Petra Merty slaví mnoho úspěchů po celém okrese.
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Vyhráli turnaje v Ivani, Němčicích,
Mostkovicích. Na těchto vítězstvích se
podílelo více hráčů. Ale abych se vrátil k
dění v naší sokolovně. Jsem rád, že cestu
do naší sokolovny nacházejí i rodiče s
dětmi, které si hrají na pískovišti a rodiče si
tak mohou v klidu dát nějakou dobrou
specialitu z udírny, kterou připravuje pí.
Kardinálová. Pak to mohou spláchnout
dobře natočeným pivečkem z rukou p.
Kardinála.
Co se týká investicí v naší sokolovně, tak
koncem října proběhla výměna oken a
vymalování časti sokolovny za přispění
manželů Kardinálových. Tímto bych jim
chtěl poděkovat. V zimní části sezony se v
sokolovně hraje sálový fotbal, florbal a stolní tenis. Jsem moc rád, že sokolovna je maximálně využívaná. To by asi
tak bylo vše, s čím jsem vás chtěl seznámit. Samozřejmě vás pozvu na náš tradiční sokolský ples, který se koná
22.2.2014 v 20.00hod. v místní sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina Duel. Určitě nás přijďte podpořit, dobře
si zatancovat a také vyhrát něco v naší bohaté tombole. Ještě na závěr bych chtěl poděkovat Zastupitelstvu obce
Bedihošť a jejímu starostovi Jiřímu Zipsovi za podporu, bez které by jsme se neobešli.
Tímto bych chtěl za celou tělovýchovnou jednotu sokola Bedihošť popřát krásné vánoce a šťastný nový rok.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Za TJ sokol Bedihošť Josef Zemánek

Nohejbal
Poděkování sponzorům a spolupořadatelům nohejbalového turnaje
Letos v létě se uskutečnil v areálu sokolovny již čtvrtý ročník turnaje v nohejbalu trojic. Touto cestou bych chtěl
poděkovat za pomoc s organizací turnaje, a to manželům Kardinálovým, p. Josefu Zemánkovi a p.Zdenku Hrubému
st. Dále děkuji za fotografie p. Emilu Remencovi a sponzorům, kteří zajistili hodnotné ceny, a to od prvního místa po
desáté.
SPONZOŘI: Obec Bedihošť, sport bar Kardinálovi, farma Frýbort, stolařství Vojtěch Remenec, CESTAP.s.r.o.,
pí.Ing. Jelínková, soustružnictví Kusák, železářství U Věžiček, stavebniny MPL, velkoobchod Adam.
S díky pořadatel turnaje Petr Merta
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Tenis
Nultý ročník bílého sportu, aneb i na vesnici se dá hrát slušný tenis.
Už tomu bude téměř rok, co se parta místních nadšenců, motajících se kolem červeného písku (antuky), v Bedihošti
domluvila a z myšlenky se stala realita.
Někdy je třeba ovšem začít. Letos na jaře to všechno vypuklo. Sotva vylezlo sluníčko a trochu proschly tenisové
kurty, mohl se v plném proudu rozjet historicky nultý ročník novodobého turnaje tenisových amatérských hráčů v
Bedihošti. Samozřejmě tento náročný podnik dotovaný samotnými hráči by se v žádném případě nemohl uskutečnit
bez prvotřídně připravených tenisových kurtů. Za to nezbývá než poděkovat tomu z nejpovolanějších tenisových
fandů v Bedihošti a okolí, p. Kardinálovi. Škoda, že jeho pracovní vytíženost a starost o bezprašnost našich
dýchacích cest, mu nedovolila zúčastnit se tohoto prestižního podniku. Do turnaje se mimo jiné účastníky přihlásilo i
několik celebrit z naší obce. Mezi nejznámější bezpochyby patří ředitel místní školy p. Mgr. Michal Jahn a bývalá
fotbalová hvězda p. Luděk Zdráhal. Celkový počet účastníků jen o dva hráče překročil desítku, ale o to bylo jejich
nasazení a zápal pro hru větší. Počátek tenisových bitev trochu znesnadnilo vrtkavé počasí v podobě jarních dešťů,
které ani v nejmenším nikoho neodradilo od stoprocentního nasazení. Někteří to ovšem trochu přehnali a po lehčích
zraněních pak byli vyřazeni z dalších bojů o pohár a cenné kovy. V
letních měsících zase extrémní sucha s nadprůměrně vysokou
teplotou prověřila fyzickou kondici hrajících účastníků, naštěstí pro
doplnění tekutin není třeba chodit daleko. Nic z toho však ani v
nejmenším neohrozilo kvalitu předvedené hry a ani celkové
výsledky. V turnaji se všichni hráči potkali se všemi soupeři a ve
výsledkové tabulce se zapsaly výsledky zápasů hraných na dva
vítězné sety.
Turnaj byl oficiálně ukončen ke dni 22. října letošního roku
slavnostním vyhlášením a oceněním vítězů a vzdáním úcty
poraženým. Všichni účastníci se už dnes těší na další ročník, a tím i
zvou další případné zájemce z řad tenistů amatérů k přihlášení do
dalšího ročníku. Pro zatraktivnění tenisového zápolení se pokusíme
požádat zástupce místní samosprávy o drobný příspěvek na věcné
ceny pro vítěze.
Celkové výsledky: 1. místo p. Luděk Zdráhal, 2. místo p. Marek Křivánek, 3. místo p. Zdeněk Pazdera

Šipky
„PÁVI“ Bedihošť
V naší obci byl založen šipkařský oddíl a rádi bychom dali o sobě
trochu vědět. Název našeho oddílu jsme si záměrně vybrali proto,
že páv je ve znaku naší obce. Soutěžíme ve II. lize okresu Prostějov.
Členové týmu jsou: Kapitán: Martin Hajnyš
Členové: Ivana Nadymáčková
Miroslava Ošťádalová
Zdeněk Krychtálek
František Špaček
Miloslav Kopečný
Dalibor Špaček
Daniel Ides
Chtěli bychom tímto poděkovat starostovi obce panu Jiřímu Zipsovi
a celému zastupitelstvu obce za finanční příspěvek, který jsme
použili na registraci a k zakoupení dresů s emblémem naší obce, abychom ji dobře reprezentovali.
Jsme v této soutěži začátečníky, sbíráme zkušenosti, ale věříme, že ostudu určitě neuděláme. Kdo má zájem nás
vidět, tak vás srdečně zveme na sledování zápasů a tréninků do místního motorestu „U Ivanky“. Samozřejmě rádi
do našeho kolektivu přijmeme i nové zájemce, kteří mají o tento druh sportu zájem.
Členové týmu „Pávi Bedihošť“
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Zadáno pro ženy
Opět se sešel rok s rokem a máme tu adventní čas, předvánoční období, které milují hlavně děti, čekající, co jim
Ježíšek přinese pod stromeček a také na vánoční prázdniny.
Pro nás ženy to znamená připravit pro své nejbližší opravdu kousek Vánoc, které by mělo být bez stresu a
zbytečného vypětí.
Zkusme nebrat některé věci příliš vážně a raději vydechněme a nasaďme úsměv od srdce.
Děti by se už od mala měly vést k tomu, že Vánoce nejsou o drahých a luxusních dárcích, ale o lidech. V tomto
období jsou přece důležité vztahy mezi blízkými, ale i mezi lidmi vůbec. Co kdybychom si raději darovali pár dnů
klidu a radosti společně strávených s někým, koho máme rádi, nebo s kým je nám dobře. Vánoční čas je dobou
rozjímání, a tak se na chvíli usaďme a vzpomeňme si, co nám letošní rok dal, nebo naopak vzal. Prožívejme každý
den a zvláště ty sváteční tak, jak zrovna běží. Vnímejme každou minutu, buďme k sobě milí, vlídní a pozorní. Ví naše
děti či vnoučata, co znamenají alespoň ty nejznámější symboly vánoc? A z čeho či odkud pochází? Zkusme si je
všichni připomenout.
Vánoční stromeček - zvyk zdobení stromku pochází z Německa.
Nejstarší ozdobený stromeček je zmíněn v brémské kronice už v r.
1570. Asi od 17. století se začaly stromečky objevovat v lidských
obydlích. Z Německa se tento zvyk šířil po Evropě na přelomu 18. –
19.století. V Čechách si zdobil první vánoční stromek ředitel
Stavovského divadla v Praze, Jan Karel Liebich, ve své vile v r. 1812.
Jmelí – jde o symbol plodnosti a štěstí. V Evropě a Americe jsou
populární polibky pod jmelím, které mají dotyčným přinést štěstí a
lásku.
Adventní věnec – v čase adventu je jedním z milých zvyků, adventní
věnec se čtyřmi svícemi jako symboly SLUNCE - ŽIVOT, TEPLO,
NADĚJE a SVĚTLO. Zapalovat se začínají postupně čtyři týdny před
Štědrým dnem, tedy o první neděli adventní. V zimním období nosili lidé
do svých příbytků čerstvé zelené větve, a tím poskytovali příjemné
bydlení dobrým duchům. Holé věnce ze slámy odháněly zlé duchy, a tím
zajišťovaly požehnání.
Koledy – ty nahradily křesťanské rituální zpěvy. Lidová víra připisovala vánočním koledním schůzkám magickou
moc. Měly přinést štěstí a blahobyt do každého stavení. Na koledu se o Vánocích chodilo o Štědrém večeru, na
svátek sv. Štěpána, na Nový rok a na Tři krále, někde i na Hromnice.
Vánočka – období adventu (doba očekávání příchodu Krista) je spojeno s pečením různých vánočních pochoutek.
Královnou těchto pečených dobrot je vánočka, která má s Vánocemi spojeno své pojmenování. Původ vánočky
spadá až do 16. Století, kdy ji mohli péci jen mistři pekařského cechu. Později, když se dostala i do domácností, se
stalo zvykem zapéci do ní minci, která tomu, kdo ji při krájení našel, měla přinést štěstí, zdraví a bohatství po celý
příští rok. Naopak připálená vánočka věštila hospodyni do nového roku velký nezdar.
Zlaté prasátko – těžko říct, kam spadá tenhle zvyk, jehož smyslem není nic
jiného, než spatřit zlaté prasátko. Postup je známý a jednoduchý: kdo se celý
den postí, večer při východu první hvězdy uvidí zlaté prasátko. Zvyk prý pochází
z pohanských dob, kdy se slavil zimní slunovrat, jehož symbolem je slunce a
také zlaté prase.
Kromě těchto známých symbolů existuje i spousta dalších. Třeba jablka jsou
symbolem zdraví, síly a dlouhověkosti. Ořechy pak moudrosti a perníčky jsou
pak symbolem radosti a mládí. Neměli bychom tedy o Vánocích zapomínat ani
na ně, a dát si od každého trochu na štědrovečerní stůl. Mnoho z nás má vánoční
svátky také spojené s pečením perníčků. Perník, to je voňavé a sladké slovo s
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příchutí koření. Perník je dárek, kterým vždy uděláme radost. Můžeme jím vyjádřit city (když darujeme perníkové
srdce z lásky), nebo dotvořit atmosféru vánočního pečení cukroví a perníků, kdy se vůně line celým bytem.
Perníkářství je jedním z řemesel, která k naší historii neodmyslitelně patří. Nejstarší doklady o pečení perníku v
našich zemích pocházejí z Turnova z roku 1355. Písemné zmínky můžeme najít také v mnoha jihočeských městech a
muzeích, např. v Českých Budějovicích, Dačicích nebo Českém
Krumlově. Největší perníkářskou tradici si do dnešní doby
zachovalo město Pardubice a jeho okolí. Do Prahy přišli první
perníkáři až z Norimberku. Vítaný byl každý tovaryš, který na
svém vandru získal cenné zkušenosti právě v tomto městě.
Nejlepší perníkáři se zpočátku soustřeďovali zejména v Praze. V
r. 1419 zde bylo už 18 specializovaných perníkářských krámků.
Výrobky byly určeny především vyšším vrstvám. Vrcholem
perníkářského řemesla je období výroby perníků v dřevěných
vyřezávaných formách, „přibližně“ v 16.století. Výroba byla
velmi náročná už proto, že vyřezávání dřevěné formy bylo
samo o sobě uměleckým dílem. Dobrý perník byl především
vizitkou perníkáře. Recepty se zpočátku pečlivě tajily a dědily
se z otce na syna. Ale v 19.století už pronikl perník i na jarmarky a poutě. Perníkáři začali používat dostupnější
formy plechové a změnil se i vzhled pečiva, který výrazně ovlivňovala obliba barevných papírových nálepek. Byly na
nich vytištěné podobné motivy jako na dřevěných formách – koně, husaři, panenky. Pak přibily i pestré cukrové
květy, zrcátka či mašličky.
Pokud si chcete upéct perníky, možná si vyzkoušejte některý z těchto receptů:
Hrnkové perníky
2-3 lžíce rozpuštěné hery, 2 lžíce medu, 1 hrnek mletého cukru, 2,5 hrnku hladké mouky, 1 vejce, ½ lžičky mleté
skořice, ½ lžičky perníkového koření, 1 lžička kypřicího prášku.¨
POSTUP: Tuk a med nahřejeme a smícháme s cukrem. Přidáme ostatní ingredience a vypracujeme hladké těsto,
které necháme uležet do druhého dne. Z těsta vyválíme plát silný asi 3mm a vykrajujeme různé tvary. Pečeme při
200st zhruba 5-10 minut. Horké perníčky potřeme žloutkem a necháme vychladit.
Bezlepkové perníčky
330g bezlepkové směsi (Mantler, Unimix, Jizerka), 130g mletého cukru, 50g tekutého medu, 30g rozpuštěného
100% tuku, 2 vejce + 1 na potření, 5g jedlé sody, l lžičku mletého koření do perníku (skořice, anýz, hřebíček, nové
koření). Vypracujeme těsto, dáme je do sáčku a necháme odležet nejlépe do druhé dne. Potom těsto rozválíme na
plát silný 3mm a vykrajujeme tvary. Dáme na plech vyložený pečícím papírem a potřeme rozšlehaným vejcem.
Pečeme v troubě 170-180st. (Teplé jdou špatně sundávat, proto je dobré je nechat na plechu vychládnout a teprve
potom odlepit z papíru.
Perníkový chlebíček
100g másla, 150g mletého cukru, 3 žloutky, 400g polohrubé
mouky, 1 prášek do perníku, 100g mletých ořechů, 100g
rozinek, 3-4 lžíce rumu, 1 lžíce kakaa, špetka citronové kůry,
450ml mléka, kandované ovoce podle chuti.
Poleva: 150g mletého cukru, 1 polévková lžíce citronové šťávy,
1 polévková lžíce horké vody + cukrové zdobení až potřeme
polevou.
Postup: rozměklé máslo utřeme s mletým cukrem a všemi žloutky. Přidáme mouku, prášek do perníku, mleté
ořechy, rozinky namočené v rumu, kakao, citronovou kůru, mléko a kandované ovoce. Vše dobře promícháme a
nalijeme do formy na biskupský chlebíček. Pečeme při 180st C, necháme vychladnout. Potřeme dobře vymíchanou
polevou a posypeme cukrovými perličkami.
Extra medové perníčky: 1kg hladké mouky, 300g moučkového cukru, 3 lžíce kakaa, 1 lžíce perníkového koření,
20g jedlé sody, 6 vajec, 100g tuku (máslo,hera) 200gr tekutého medu, na dohotovení čokoládovou polevu.
Postup: Mouku smícháme v míse s cukrem, kakaem, perníkovým kořením a sodou. Zvlášť vyšleháme metličkou
vejce, přidáme rozehřáté máslo, tekutý med, vše přilijeme k sypkým surovinám a vše důkladně zpracujeme.
Zabalíme do folie a do druhého dne dáme odpočinout do chladničky. (Dle potřeby zde vydrží i půl roku a nic se mu
nestane).
Na pomoučněném vále vypracujeme plát 2-3mm silný a vykrajujeme z něj tvary. Lepší jsou větší vykrajovátka.
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Pečeme při 180st asi 10 minut. Potěr vejcem není nutný, protože se po vychladnutí perníčky máčejí vrchní stranou
v rozehřáté čokoládové polevě. Než poleva zaschne, tak si je ozdobte dle svých představ. Perníčky pak nechejte
den, dva uležet.
Medovníčky s cukrovou polevou
400g hladké mouky, 140 g moučkového cukru, 50g másla, 2 vejce, 2 lžíce tekutého medu, 1 lžíce perníkového
koření, 1 lžíce sody, 1 žloutek na potření.
Postup: Všechny suché přísady promíchejte v míse. Přidáme pokrájené máslo a vejce a rukama vypracujeme
vláčné těsto. Zabalíme a necháme v chladničce do druhého dne uležet. Vyválíme plát asi půl centimetru silný a
vykrájíme libovolné tvary. Pečeme na 160st asi 10 minut. Hned po vyjmutí z trouby potřeme perníčky rozšlehaným
žloutkem a pak zdobíme polevou.
Pro zdobení perníčků se hodí různé polevy. Perníčky šperkujeme dle vlastní fantazie, zkrátka vším, na co stačí
zručnost naše a našich dětí….
A ještě několik rad navíc...
Nespěchejte a nezdobte perníky hned po upečení, ale počkejte alespoň do druhé dne. Pokud jsou perníčky
příliš čerstvé, poleva se láme a loupe.
Misku s polevou mějte v průběhu zdobení přikrytou, protože velmi rychle osychá! Na zdobení si vyrobte
kornout z pergamenového papíru, nebo lze koupit zdobící sáček s malou špičkou určený přímo na zdobení perníčků.
Je možno zakoupit hotové polevy v tubě, buďto bílou nebo sadu barevných tubiček. Jsou sice dražší než ty
doma vyrobené, ale je to dobré řešení, pokud svěříte zdobení malým pomocníkům.
Když vmícháte do polevy trochu kypřícího prášku, nebude tak rychle tuhnout a bude se lépe roztírat.
Čokoládovou polevu rozpouštějte ve vodní lázni, jinak by se připálila. Čokoládu můžete lámat nebo i
nastrouhat.
Vánoce nejsou jen o cukroví, perníčcích, ale také o dobrém jídle a pití. V zimních měsících bývá zima a když přijde
člověk domů, rád se zahřeje něčím teplým. Určitě vám přijde
vhod nějaký dobrý nápoj pro osvěžení, povznesení nálady
nebo na zahřátí a pro radost.
Zázvorový čaj:
100g čerstvého zázvoru, 2 sáčky ovocného čaje, 1 granátové
jablko (před vánocemi lze koupit), citronová šťáva a cukr
podle chuti, 4 plátky citronu.
Postup: K varu přivedeme 1 litr vody, vložíme do ní oloupaný
na plátky pokrájený zázvor a krátce povaříme. Pak odstavíme
a vložíme sáčky s ovocným čajem a vyloupaná zrníčka
granátového jablíčka. Čaj necháme vyluhovat. Dochutíme
cukrem a při
servírování dáme
plátek citronu.
Horká brusinka:
400ml brusinkového džusu, 4 lžíce třtinového cukru, 4 hřebíčky a jeden
svítek skořice, šťáva z jednoho pomeranče, 60ml rumu. Sušené brusinky a
měsíčky pomeranče na ozdobu.
Postup: Brusinkovou šťávu svaříme s cukrem, hřebíčky a skořicí.
Odstavíme a necháme chvíli chladnout. Pak vyjmeme koření. Nápoj
dochutíme pomerančovou šťávou, rumem a rozlijeme do sklenic.
Ozdobíme brusinkou a pomerančem.
Věřím, že si letošní podzim a začátek adventu příjemně užijete a s ním i
konec roku 2013. Jaký bude pro nás rok 2014 nikdo neví, ale do toho
nového roku vám přeji mnoho trpělivosti, radostí, úspěchů pracovních i
osobních a hlavně hodně zdraví vám i vašim blízkým
Vaše Jana Hanzelová
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Tipy a triky na každý den
Brambory – namísto vejce přidejte do mletého masa nastrouhaný syrový brambor.
Karbenátky budou nejen chutné, ale také zdravější.
Pevná sekaná – do mletého masa přidejte 2 polévkové lžíce solamylu na jeden kilogram
masa. Sekaná při pečení díky tomuto triku lépe drží tvar.
Lepší zelí – červené zelí k pečínce si vylepšíte tak, že do něj přimícháte trochu červeného
vína. Zelí získá lahodnější chuť i vůni.
Žmolenka – na ovocné koláče se obvykle připravuje z mouky, cukru a másla. Když část cukru a
másla nahradíme tekutým medem, bude drobenka chutná, zlatavá a také o něco zdravější.
Starší ořechy - předloňské vlašské ořechy budou mít lepší chuť, když je namočíte na několik dnů do studené
osolené vody a uložíte do chladna.
Luštěniny – chcete-li výrazně zkrátit dobu vaření luštěnin, přidejte k vodě sklenici minerálky. Doba vaření se zkrátí
zhruba o polovinu.
Citrony - kůra z citronu jde lépe strouhat, pokud vymačkané půlky dáte v mikrotenovém sáčku zmrazit. Pak se
lehce nastrouhá i na tom nejjemnějším struhadle.
Bramboráky - chutnají když pěkně křupou. Aby byly ještě křupavější, zkuste do bramborákového těsta přidat
2-3 lžíce sezamových semínek.
Brambory – budou chutnější, pokud je místo v osolené vodě uvaříte v zeleninovém vývaru.
Brambory – uskladněné brambory nenaklíčí, pokud do bedýnky přidáte několik jablek.

Setkání absolventů ZDŠ v Bedihošti aneb „JAK TEN ČAS LETÍ“
Poslední červnovou sobotu bylo v Bedihošti docela rušno. Jednak se zde za vydatné pomoci SDH Bedihošť pořádalo
zábavné odpoledne pro děti v rámci konce školního roku a zahájení prázdnin, zatímco u Obecního úřadu se scházela
řada dalších – o něco dříve narozených školáků. Měli tu sraz absolventi místní Základní devítileté školy, kteří zde
ukončili povinnou školní docházku před 50 lety, tedy v r. 1963. Vzhledem k tomu, že se tyto srazy pořádají docela
pravidelně, tak nebyl problém všechny spolužáky i spolužačky poznat. Ale tento sraz byl přece jen jubilejní a tak se
slušelo pojmout jej slavnostněji. Při vstupu do dvora obecního úřadu si většina z nás vzpomněla, že právě za našeho
působení se zde za velkého nadšení pana učitele Pešáka vybudovaly velice pěkné školní dílny, kdy zde i řada našich
rodičů odpracovala brigádnické hodiny, nebo pan Adolf Vojtašek zde předvedl své svářečské umění a vyrobil kotel
na vytápění dílenských prostor. Zde v této dílně byla pod vedením „všeuměla“, p. učitele Pešáka, vyrobena
elektronická kytara, se kterou jsme se tehdy dostali až do ústředního – celorepublikového kola STTM (pro mladší
čtenáře Soutěž technické tvořivosti mládeže), kde jsme získali jednu z hlavní cen. V obřadní síni Obecního úřadu
nás pak přijal a pozdravil starosta obce, pan Jiří Zips, a v krátkosti nás seznámil s děním v obci. Byl i čas k neformální
diskuzi, zavzpomínání na řadu učitelů, provoz školy, kdy například tehdejší školník pan Dušek musel v zimě nanosit
do všech tříd ze sklepa uhláky s uhlím a zatopit, vzpomínalo se i na jedno zimní období, kdy byl nedostatek uhlí a
nebylo čím topit, tak se učilo v náhradních prostorách na ubytovně pro sezonní cukrovarské dělníky, atd….
Po příjemném setkání s panem starostou jsme přešli do školy, abychom se podívali, jak se za těch padesát let škola
změnila k lepšímu. Zde nás přivítala paní zástupkyně ředitele, paní Ivana Černá, a provedla nás prakticky celou
školou. Obdivovali jsme počítačové třídy, přístavbu školy, která za nás nebyla, zašli jsme i do tělocvičny. U tyčí a lan,
určených ke šplhu, jsme si vzpomněli, že to jsou ještě ty původní, na kterých jsme se pod dozorem pana učitele
Pospíšila učili šplhat a tuším, že zde Pepa Kocián z Otonovic vytvořil školní rekord , když celkově vyšplhal hodně přes
30metrů. Zašli jsme i na školní dvůr, a vybavili se nám zde manželé Eva a Emil Slováčkovi, kteří byli pro změnu
nadšenými propagátory předmětu, myslím, „práce na pozemku“ a právě náš ročník tehdy zvítězil v soutěži „hektar
cti“ a vyhrál pro školu malotraktor. Vybudování školního skleníku vlastně pochází také z „naší“ doby – přičinili jsme
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se tehdy o větší část finančních prostředků prodejem výpěstků ze školní zahrady, kdy jsme měli prázdninový rozpis
služeb na školní zahradě, a po vesnici jsme prodávali výpěstky ze školní zahrady. Bylo úžasné sledovat a
poslouchat, jak se jednotlivcům vybavovaly vzpomínky na léta prožitá v naší krásné škole.
Po návštěvě školy jsme přešli snad již tradičně do restaurace u cukrovaru, kde jsme symbolickou minutou ticha
vzpomněli těch, kteří se už tohoto srazu nemohli zúčastnit, a poté už následovalo neformální povídání,
vzpomínání…..
Bylo pro nás velkým potěšením, že na naše setkání přijala pozvání i naše třídní učitelka, paní Věra Pospíšilová, a tak
se společně vzpomínalo jak nás viděla Ona, co by čerstvá absolventka pedagogické fakulty, a samozřejmě, že se
vybavovala řada vzpomínek na školní život, výlety, sportovní akce, vzpomínky na jednotlivé učitele a příhody z
vyučování…
A tak nezbývá než poděkovat všem těm, kteří se přičinili o pěkné vzpomínkové odpoledne a večer. A třeba zase
někdy příště….
Václav z Václavovic

Lucemburčani v Bedihošti
Máme za sebou turistickou sezónu, a jak se dnes v „moderní“ češtině říká, můžeme ji rozdělit na tu „incomingovou“,
(to je turistika, kdy přijíždí turisté k nám), či „outcomingovou“ (my vyjíždíme do ciziny).
Mrzí mne, že v oblasti oné incomingové, čili příjezdové turistiky, je propagována prakticky jen naše stověžatá
matička Praha, případně Český Krumlov či jiná místa v rámci výjezdu z pobytu v Praze. Svým známým, kteří k nám
přijedou nejen z ciziny, se snažíme ukázat, že i u nás na Moravě, či přímo na Hané, máme co nabídnout a naši
zahraniční přátelé jsou často velice mile překvapeni, co všechno se dá v našem regionu vidět. A tak k našim
obvyklým návštěvám nejen se zahraničními přáteli patří návštěva budovy radnice v Prostějově - zejména obřadní
síně a dnes již možného výstupu na radniční věž, procházka náměstím T.G.Masaryka, prohlídka prostějovských
kostelů, městského hřbitova a dalších památek. Velkou „perlou“ je prohlídka secesního skvostu, národní kulturní
památky – prostějovského Kotěrova Národního domu, vč. divadelního sálu, restaurace a divadelní kavárny. Mezi
další „taháky“ jsme zařadili samozřejmě městskou památkovou rezervaci v Olomouci, plumlovský zámek,
Moravský kras a velký úspěch sklízí i Muzeum kočárů pana Václava Obra v Čechách pod Kosířem, které je, když ne
světovou, tak zcela jistě evropskou raritou. V minulosti jsme si často všimli i toho, jak nechápavě kroutili hlavou
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přátelé zejména z Rakouska, když nám říkali, že o těchto krásách a zajímavostech v Rakousku nikdy neslyšeli.
Nevím, čí je to chyba….
V září letošního roku nás navštívili přátelé – kolegové z Lucemburska. Jednalo se o jejich vůbec první návštěvu naší
republiky. Přestože měli naši přesnou adresu, tak jsem jim šel naproti k sokolovně, když se ohlásili, že se blíží po
naší hanácké dálnici k Prostějovu. Po krátké chvilce čekání jsem usedl do jejich vozu a z Prostějovské ulice jsme
odbočili do ulice Boženy Němcové, za mého mládí Sadové ulice. Kamarád je znalcem či „fajnšmekrem“ architektury,
a tak krátce po zabočení do této ulice zastavil a obdivoval domy s původní fasádou. Trošku nechápal, proč se v
původním stylu nezachovaly i ostatní domy v pořadí. Takže jen tak mimochodem bych si dovolil upozornit majitele
těchto domů, aby průčelí domů zachovávali v původním stavu a uvědomili si, jakou mají tyto domy stavební či
architektonickou hodnotu.
Musím říct, že se líbila i nově upravená náves ve Václavovicích, které zatím chybí zeleň. Zastavil se také, dle jeho
slov, u citlivě opravené kaple sv. Václava. Ale uznával i historickou dlažbu v Tovární ulici, i když by stála, jak říkal,
aspoň za předláždění. Docela však hořekoval nad troskami místního cukrovaru – podle něj klenot industriální
architektury. Líbila se mu také upravenost místního hřbitova s ústředním dílem akademického sochaře Jana Třísky.
V rámci jejich „letecké“ návštěvy jsme našim přátelům ukázali samozřejmě Prostějov, prošli jsme historickou částí
Olomouce, zastavili jsme se v poutním kostele na Svatém Kopečku, nevynechali jsme muzeum kočárů a v podvečer
žasnuli nad sloupovým průčelím plumlovského zámku.
Ale bylo i něco negativních zjištění – zejména kurs Eura vůči české koruně, který se v té době oficielně pohyboval v
hodnotě 1Euro = 25,50 Kč. Když si však při vstupu na české území v Rozvadově kupoval dálniční známku, byl mu
tamní směnárnou účtován kurs 1 : 17,-!!! Trošku se pozastavil nad tím, proč musíme platit dálniční známku za
použití naší nejstarší dálnice D-1, kde zažil během cesty mimo mnohá jiná úskalí, tuším, že čtyři
několikakilometrové dopravní zácpy. Také v jedné z prostějovských restaurací, když chtěl platit evropskou měnou,
tak zde uplatňovali svůj vlastní kurs 1:21 , (jedině v jednom z prostějovských obchodních center uplatňovali kurs
1:25,20.) A tak nevím, zda taková tvorba kurzovních hodnot je dobrou formou propagace naší republiky a
zvyšování oné „incomingové“ turistiky……
Nicméně podle děkovného mailu, který nám poslali po návratu domů, si myslím, že jejich první návštěva České
republiky v nich zanechala velice dobré dojmy a mne nejvíc těší, že si do vzdáleného Lucemburku odváželi také
hezké vzpomínky na naši obec.
Václav z Václavovic

Co se nevešlo do minulého čísla
Moje lednová cesta do Brna.
Třetí lednovou neděli nám paní Příroda opět ukázala svoji moc, když v podvečer zejména na Moravě pokryla silnice i
chodníky ledovým krunýřem. Rychlostní silnice z Olomouce směr Mohelnice, i některé další, byly z důvodu nehod
zcela uzavřeny. Byl jsem zrovna na cestě na Zlínsku. Vozovka se poměrně velice rychle stala spíš kluzištěm než
vozovkou. A tak jsem jel spořádaně v koloně vozů s náležitým odstupem a snažil se byť pomalou rychlostí, ale přece
jen bezpečně dojet domů. Přesto se tu a tam našli „takyřidiči“, kteří naši kolonu předjížděli a dokonce zleva - v
protisměru na zpomalovacích ostrůvcích před obcemi resp. za obcemi. To je opravdu síla setkat se s takovými řidiči.
Ale fakt je, že jsem se s tímto nešvarem setkal i za sucha u nás na výjezdu z Bedihoště… Nevím, co si o takových
řidičích myslet.
V pondělní ráno jsem měl cestovat do Brna. Ledový příkrov, který přikryl v celé šíři i naši ulici – na chodníky
nezabírala ani posypová sůl. Bylo jasné, že cestovat do Brna vozem by bylo velkým hazardem, a tak jsem se rozhodl
využít veřejné dopravy – konkrétně Českých drah provozovaných na tratích SŽDC (Správa železničních dopravních
cest - jako jedna z větví, na které se původní ČD roztříštila). Doslova jsem se doklouzal na bedihošťské nádraží, kde
pan Frantal obětavě rozkopával hromadu štěrku, aby ji na kolečkách rozvážel po nástupišti. Myslím, že je to jeden
mála aktivních železničářů, který ví, co znamená železničářská stavovská čest. Jó, kde jsou ty časy, kdy byl na
nádraží pan přednosta, výpravčí, pokladní, signalista či výhybkář, a v nouzi mohli operativně přiložit ruku k dílu.
Z Prostějova jsem se vydal do Brna po delší době rychlíkem. Zpáteční jízdenka pro důchodce z Prostějova do Brna za
130,- Kč. Vagóny stejné jako před více než 20 léty, pouze přebarvené, táhla neméně stará lokomotiva, rovněž jen
přebarvená do barev poštovní spořitelny. Na WC netekla voda, ale ve vagoně bylo teplo a průvodčí mi popřál
šťastnou cestu. Sledoval jsem zasněženou krajinu a bylo mi líto opuštěných a často zdevastovaných nádraží a
zastávek. Trochu jsem se vylekal, když jsme netradičně zastavili na velice nepěkně pomalovaném nádraží Brno –
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Židenice, a pak jsme „postrkem“ dojeli s malým zpožděním na hlavní nádraží. Brněnské nádraží s podchody a „myší
díra“ na mne působily mnohem ohavněji než před více než třiceti lety, kdy jsem tu pracoval a Brno se tehdy zcela
právem mohlo honosit městem veletrhů a cizineckého ruchu. Honem jsem se vmísil do davu lidí proudících
Masarykovou třídou směrem k náměstí Svobody. Přebujelé reklamy na nejrůznější zboží a služby, umístěné i na
nejnemožnějších místech doplněné o gradující prezidentskou kampaň. (Nevím, kdo, a na čí náklady bude tyto
většinou stupidní reklamy po skončení voleb odstraňovat). Do toho všeho mumraje doprovázeného klouzáním po
městské dlažbě mne střídavě oslovovali různí „dobrodinci“, podstrkávajíc mi pod zmrzlý nos nějaké plyšové
nestvůry, abych přispěl na charitu, jiní odění do divného oblečení mi zase nabízeli knihu „Háre Krišna“, či jsem se
musel vyhnout různým chodícím reklamám, hlásajícím, jak je někde vše takřka zadarmo…. Jeden z bezdomovců
nebyl zřejmě žádný troškař, když mne oslovil: „Kemo nemáš kilo“?
Za dvacetikorunovou jízdenku jsem pak
cestoval na místo jednání trolejbusem.
Jako venkovan využívající městskou
dopravu zcela ojediněle jsem trnul, zda
jsem nepřekročil nějaké pásmo a nebudu
vykázán případným revizorem s následnou
návštěvou vymahačů či exekutorů. Projel
jsem dobře a bez úhony. Stejným
způsobem jsem se potom vracel zpět. Od
Komenského náměstí jsem šel Solniční ulicí
směr náměstí Svobody a Masarykovou
třídou. Šel jsem poněkud pomaleji, neboť
jsem měl do odjezdu vlaku dostatek času.
A tak jsem si ještě více všímal dění kolem
sebe. Od dopolední cesty se nic nezměnilo.
Co mne však velice upoutalo, bylo množství
směnáren od náměstí Svobody k hlavnímu
nádraží. Napočítal jsem jich na poměrně
krátkém úseku asi 15 a to jsem mohl ještě
nějakou přehlédnout. Nevím, jak v době jednotné měny Euro která platí ve většině vyspělých evropských států, z
čeho tyto směnárny „žijí“. Nikde jsem neviděl žádného klienta. Navíc podle vizáže pracovníků oněch „směnáren“ ani
v jednom případě nebudily dojem ani Brňáka, ani Moraváka, ba ani Čecha. Nejvíc mne však zarazil na jedné ze
směnáren nápis „na kurzu se dohodneme“ – opravdu zajímavé. Brněnské nádraží, to je velké mraveniště lidí s
množstvím stánků – od pekařství přes biopotraviny až po prodej drahých kamenů…. Byť jsem neobědval, hlad mne
při pohledu na některé stánky docela přešel. Uvědomil jsem si, že jsem za celý den nic nepil, takže bych měl dodržet
aspoň pitný režim. Zašel jsem do nádražní restaurace, která na mne v minulosti nepůsobila valným dojmem, ale
říkal jsem si, že v době podnikání se určitě mnohé v hostinské činnosti změnilo i na brněnském nádraží. Opak byl
pravdou. Při vstupu do restaurace, kde seděli dva hosté, jsem velice mírně nasál místní „odér“ a ihned jsem lokál
opustil. Povídám, sednu si do čekárny. Ani ta mne neupoutala – pomalované zdi, opět odér poněkud jiného druhu. V
pěkném a moderním prostředí infocentra byly lavice zcela obsazeny. A tak jsem se raději vydal na příslušné
nástupiště a vyčkal příjezdu rychlíku, který mne odvezl domů. Zde mi zazvonil můj mobil a suverénní dámský hlas
mi nabízel, že mi bude organizovat volný čas. Obořil jsem se na tu možná hezkou holku s tím, že jsem ji o nic
nežádal, a kde vzala moje číslo. Řekla mi: „Já jsem jen operátorka a vypadl jste mi z databáze“. Tak jsem ji poslal
operovat, když je operátorka, a navíc, co je jí po mém volném čase. Cesta do Brna veřejným dopravním
prostředkem s využitím brněnské městské dopravy mne stála 170,- Kč. Při dvou lidech by to přišlo na dvojnásobek,
a to už je pro důchodce docela slušný peníz. S radostí jsem se vracel z našeho nádraží domů po posypané cestě,
klidnou ulicí bez billboardů a reklamních sloganů.. Do reálu jsem se definitivně probudil pádem před vlastním
domem, když jsem chtěl posypovou solí ošetřit chodník….
Přece mi ale něco zůstalo - celý večer jsem přemýšlel nad tím, zda si Brňáci zaslouží novou budovu nádraží, o kterou
již léta bojují – tedy celé nádraží, když si nedokáží vážit stávající krásné secesní nádražní budovy. Při těch
vzpomínkách se mi vybavila dnes už neexistující hokejová hala brněnské KOMETY, kam jsem rád chodil na výborný
hokej, či tehdy velice moderní, dnes značně zdevastovaný, fotbalový stadion brněnské Zbrojovky. Možná by to tak
dopadlo i s krásnou secesní budovou brněnského nádraží…..
Jó ještě abych nezapomněl, světlým bodem této cesty do Brna byl přestup v Nezamyslicích na náš nový vláček
„Panter“, kde vše fungovalo jak mělo…. Ale přece jen jsem se musel v Nezamyslicích něčemu podivit. Jak automat
neustále oznamoval příjezdy a odjezdy vlaků a zdůrazňoval, že se jedná o vlaky Českých drah. Ostatně je tomu
podobně i v Prostějově, kde žádná jiná společnost než ČD nejezdí. Navíc upozornění, aby cestující nevstupovali do
kolejiště dokud vlak nezastaví, bylo také poněkud morbidně úsměvné, neboť hned tři cestující při výstupu z vlaku
od Přerova nic nedbali na toto automatické hlášení a na zledovatělém a neošetřeném povrchu nástupiště prostě
“přistáli“ přímo pod kola našeho „Pantera“….
Šťastnou cestu nejen do Brna přeje všem čtenářům Bedihošťského zpravodaje
Václav z Václavovic
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Napsali o nás
Kde jinde by měli slavit svatého Václava než ve Václavovicích?
Václavovice - Od roku 2000 slavíme den 28. září jako den státnosti, svátek svatého Václava. Národní pouť se v tento
den odehrává sice ve Staré Boleslavi, místě, kde byl právě 28. září roku 935 svatý Václav zavražděn, ale nejen ve
Staré Boleslavi se slaví tento významný den. Je řada dalších kostelů a kaplí zasvěcená patronu země české.
Patrona svatého Václava tradičně uctívají slavnostní
bohoslužbou také v místní části obce Bedihošť – ve
Václavovicích. „Hody zde mají dlouholetou tradici a
tradice se mají ctít,“ říká václavovický a václavovský
patriot, hrdý obyvatel Václavovic, Václav Adam.
Nejinak tomu bylo i o letošním svátku svatého Václava. Již
po osmé hodině ranní vyhrávala kapela v hodově
vyhlížejících Václavovicích a v 10 hodin byla sloužena
tradiční bohoslužba, při které P. Bernard Ondruš vyzvedl
význam českého světce sv. Václava a ‚zalistoval' i v
kronice Václavovic. „Připomněl mimo jiné, že v příštím
roce si budeme připomínat již 170 let od vysvěcení této
kaple a tak bude vhodné se na toto výročí připravit.
Vzhledem k tomu, že je tento den státním svátkem, tak si
účastníci bohoslužby zazpívali za doprovodu kapely Pavla
Strouhala českou hymnu a na závěr pak Svatováclavský
chorál,“ přibližuje průběh svatováclavských oslav ve
Václavovicích V. Adam.
Zbyla ještě také chvíle na pozdravení se s přáteli při tónech
řízné dechovky, děti se mohly odebrat na pouťové atrakce a
hospodyňky pospíchaly do svých domovů připravit hodový
oběd. „Ale aby bylo tradicím učiněno zadost, kapela se
odebrala ještě vyhrávat k domům, které obývají pánové
nesoucí jméno českého patrona. Pravda, ve Václavovicích už
jich moc není, ale přece ještě se někde najde…“ prozradil
Týdeníku také jeden z hrdých nositelů tohoto jména Václav
Adam.

Helena Baronová
itydenik.cz

Zloději kovů zpustošili hřbitov v Bedihošti. Trhali, vyvraceli, rozbíjeli. Zničili 28 hrobů
04.07.2013
Bedihošť – Spoušť po sobě nechali zloději kovů na hřbitově v Bedihošti. Starosta,
kterého dnes ráno přivolali zaměstnanci, napočítal dvacet osm zničených hrobů.
Vandalové se neštítili vyvrátit celé náhrobky, aby je za hřbitovní zdí rozmlátili a
servali z nich měděné kříže a další věci, které se dají zpeněžit ve sběrně.
„Kdyby byla boží spravedlnost, nemohli by ti zloději po tom, co napáchali, odejít
branou ze hřbitova.“ To jsou slova Jiřího Zipse, starosty Bedihoště, který s těžkou
hlavou obcházel dnes dopoledne hřbitov za obcí. Spolu s policisty počítal zničené
hroby. Po vpádu zlodějů kovů zůstaly náhrobky očesané, ale i vyvrácené a úplně
rozmlácené.
„Šli po mědi. Utrhali kříže, posbírali lampičky. Dokonce některé náhrobní kameny
odnesli za hřbitovní zeď, aby je mohli nerušeně roztlouct a servat z nich vše, co
bylo z kovu,“ popsal starosta Zips.
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Škoda na téměř třiceti hrobech se bude počítat dlouho. „Někteří majitelé jsou až z Čech a přijíždí jen o Dušičkách,“
naznačil starosta.
„Vlastníky poškozených hrobů musíme zkontaktovat. Nebude to snadné, evidence se dělá jednou za deset let.
Vzhledem k tomu, co jsme zdokumentovali, půjde rozhodně o trestný čin,“ zmínil se jeden z policistů, kteří na
hřbitově v Bedihošti, který je ukrytý mezi stromy a navíc dost odlehlý od posledních stavení, prováděli dopoledne
šetření.
Vydrancované kolumbárium
Není to poprvé, co se Jiřímu Zipsovi naskytl tak bezútěšný pohled. „Před dvěma lety nám vybrakovali urnovou
stěnu. Otrhali měděná dvířka a rámy, škoda byla za sto tisíc. Na opravu jsme chtěli použít nerez, ale pak jsme si to
rozmysleli, protože nás varovali, že by si zloději přišli i pro něj. Nakonec jsme urnová místa zakryli mramorovými
deskami. Kdybychom to neudělali, byla by dnes škoda ještě vyšší,“ zmínil se starosta.
Bezpečnostní opatření, v podobě například kamery, považuje za zbytečné. „Když si nasadí kuklu, nikdo je
nepozná,“ míní Zips, kterého rozčiluje fakt, že ukradené kovové součásti hrobů se dají bez problémů zpeněžit.
„Pro sběrny je to kšeft. Je na čase uvažovat o změně legislativy, snad se něco rozhýbe, až bude nová vláda,“ uvažuje
Jiří Zpis.
Před necelým týdnem vytrhal měděná dvířka i s rámy u více než patnácti urnových hrobů zloděj v Plumlově. V
Prostějově zmizel začátkem června velký měděný kříž za několik desítek tisíc z hrobu básníka Jiřího Wolkera.
D. Sekanina

Trocha legrace nikdy neuškodí
Zastaví policajt řidiče a říká:
"Haló, pane, nesvítí vám heligón!"
"Snad halogen, ne?"
"Jo tak pán je ještě k tomu suterén!”

Chlapík kupuje od staré cigánky koně.
Chlapík: "Kolik za něj chcete?"
Cigánka: "Dvacet tysýc"
Chlapík: "Je nějak vyhublý"
Cigánka: "On né vyhublý, on štíhlý"
Chlapík: "Ten kůň kulhá"
Cigánka: "On né kulhá, on tákovou zvláštní chůzi mít!"
A takhle to pokračuje dál, chlapíkovi se pořád něco nezdá a cigánka mu pořád tlačí nějaké klíny, a že se na něm má
projet, že prý uvidí jaký je to skvělý kůň. Chlapík teda sedne na koně, kůň se rozběhne a narazí do zdi.
Chlapík: "Proboha, ten kůň je slepý!!"
Cigánka: "On né slépý, on odvážný!”

Popeláři odvážejí kontejner.
Blíží se stará bába s odpadkovým košem a volá:
"Doufám, že nejdu pozdě?"
"Ale kdepak, naskočte si."

Pepíček přijde do bufetu a poroučí si:
"Jedno pivo!"
"A nechtěl bys raději džus?" ptá se ho prodavačka.
"Chtěl, ale chybí mi pět korun.”

Blíží se Vánoce a na policejní stanici jsou na stáži policisté z Vietnamu. A protože náčelník je lidumil, navrhne, aby si
ty tři rákosníky vzali chlapi domů. Našli se i tací. V novém roce se velitel ptá těch tří, co je měli doma, jak to
probíhalo.
1. policajt: "Dobrý, dobrý - pořád něco žvatlal, vůbec jsme mu nerozuměli, ale jinak fajn."
2. policajt: "Dobrý, dobrý - šikovný kluk, televizi opravil, ledničku opravil i s úklidem pomohl."
3. policajt: "Dobrý, dobrý, ale kapr je kapr...”
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Lampinový průvod a rozsvícení vánočního stromu
Letošního lampionového průvodu, který uspořádalo
Zastupitelstvo obce 28. října při příležitosti kladení věnce
před památník obětem 2. světové války, se zúčastnilo
přes 30 dětí v doprovodu rodičů i prarodičů. Sraz byl u
kapličky ve Václavovicích, zde jsme se sešikovali a
rázným krokem při poslechu pochodů znějících z
obecních amplionů vyrazili směrem k obecnímu úřadu.
Dětem krásně svítily lampiony a téměř 20ti metrový
“štrůdl” se přesouval kolem hasičské zbrojnice a kaple sv.
Floriána po návsi k obecnímu úřadu. Zde jsme za zvuků
státní hymny pozorovali s ostatními spoluobčany kladení
věnce místními hasiči, následoval proslov místostarosty
pana Vysloužila a poděkování za hojnou účast.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se konalo v
pátek 29. listopadu již tradičně před obecním úřadem.
Sešlo se přes dvě stovky občanů. Program byl pestrý,
zpěv dětí s hudebním doprovodem učitelů místní
základní školy sklidil velký potlesk. Klaun se svým
představením nenechal děti na chvíli vydechnout a pro
zmrzlé rodiče byl k dispozici vynikající teplý nápoj.
Jan Pospíšil

PF 2014
Klid a mír o svátcích vánočních
i po celý rok 2014,
zdraví a pohodu těla i ducha
Vám přeje
Zastupitelstvo obce Bedihošť

Přijděte oslavit příchod Nového roku!
1.1.2014 v 0:30hod
před obecním úřadem
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