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Kompletní rekonstrukci podstoupil také náš obecní úřad. Byla provedena výměna střešní
krytiny, v interiérech úřadu byla položena nová podlahová krytina, byla vyměněna topná
tělesa a vybudováno nové sociální zařízení, přičemž se tyto akce realizovaly z rozpočtu
obce a zcela bez dotací. Do kanceláří úřadu byly pořízeny nové uzamykatelné skříně,
to z důvodu realizace nařízení evropské unie – GDPR.
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V obci bylo instalováno nové veřejné osvětlení, které nám přinese úsporu elektrické
energie. Z fondu dotací byl pořízen drtič větví, který umožňuje zpracování velkých větví
bez nutnosti krácení na menší kousky. Obci se podařilo pro potřeby občanů pořídit také
nové kompostéry, které jsou pro občany s trvalým pobytem na území obce zdarma.
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jelikož končí volební období, dovolte mi, abych vám poděkoval jménem všech zastupitelů
obce za vaši důvěru, kterou jste nám dali před čtyřmi roky ve volbách. Podařilo se nám
realizovat velké množství záměrů, tudíž se domnívám, že jsme vás v naší dosavadní práci
nezklamali.
Rád bych připomněl opravu komunikace s železničním přejezdem v ulici Tovární až
směrem k farmě. Kromě ulice Osvobození a par metrů v ulici Lidické jsou téměř všude
položeny nové chodníky. Podařilo se nám realizovat stavbu dvou hřišť, k nimž ještě dále
přibude venkovní stůl na stolní tenis. Vedle dětského hřiště byly instalovány cvičící stroje
pro seniory.

Rád bych se opětovně zmínil o
realizaci cyklostezky na hřbitov.
Jsem rád, že se podařilo
zároveň i s touto cyklostezkou
vyjednat stavbu nového mostu
přes říčku Valová. Po rekonstrukci by měla cyklostezka
propojit obec Bedihošť
s vedlejší obcí Kralice na Hané.
Tato cyklostezka bude přínosem také pro školáky, kteří
navštěvují naši základní školu a
přispěje k bezpečnosti dopravy mezi obcemi. Cyklostezka byla pořízena z dotace od
Olomouckého kraje.
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci
od Olomouckého kraje ve výši 35 tisíc korun
na pořízení pěti třívrstvých zásahových
obleků, jimiž byla doplněna výzbroj pro
zásahovou jednotku hasičů. Podařilo se také
získat 50 tisíc korun od ﬁrmy Agrofer, za které
bude pořízen naviják na hasičské auto.

Další dotace ve výši 30 tisíc korun, kterou jsme získali od Olomouckého kraje, byla
určena na opravu hlavního kříže na místním hřbitově. Bylo provedeno celkové čištění,
penetrace a oprava.
Obec věnovala také pozornost významným památkám naší obce. V místní části
Václavovice byly dodělány některé úpravy zlacením na kříži u kaple Sv. Václava. Také
na silnici k Žešovu byly provedeny opravy na kříži, a to zvýrazněním a opravou písma.
V letošním roce se investovalo téměř 300 tisíc korun na fotbalovém hřišti a to
zejména na pořízení sítí, které mají zabránit překopnutí fotbalové branky do
sousední zahrady. Střecha nad hlavní budovou šaten už také dosloužila a musela se
kompletně vyměnit střešní krytina. Došlo také ke kompletní rekonstrukci
zavlažovacího zařízení.
Vzhledem k omezené životnosti některých součástí podtlakové kanalizace bylo
potřeba zakoupit náhradní díly ve výši 700 tisíc korun a přistoupit k menší
rekonstrukci a výměně ventilů. Tyto ventily budou postupně při opravách DPŠ
vyměňovat zaměstnanci ﬁrmy Moravské Vodárenské.
Obci byla přiznána dotace ve výši 600 tisíc Kč na elektromobil, který bude sloužit
k převozu lehkých materiálů a odpadů. V těchto dnech probíhá výběrové řízení na
dodavatele tohoto elektromobilu. Také je podána žádost na opravu kina, kde se tyto
prostory mají přestavět na mezonetové byty pro mladé. Dotace na školu, která byla podána a kde probíhá výběrové řízení, vysvětlí ve
svém příspěvku ředitel školy Mgr. Michal Jahn. V dnešních dnech probíhá jednání s Olomouckým krajem na opravu silnice II tř., která
vede přes Bedihošť a na níž jsou vyjeté koleje a místy je popraskaná.
Sledujeme výstavbu domu s pečovatelskou službou a snažíme se svou komunikací a spoluprací s vlastníkem stavby urychlit termín
dohotovení. Tato stavba je ve skluzu jednoho roku, přičemž problém vznikl při změně vlastníka nemovitosti. Novým vlastníkem je
přislíbeno, že v prosinci bude dům s pečovatelskou službou plně v provozu.
K dnešnímu dni je stav naší obecní pokladny přes 12 milionů korun.
Vzhledem k blížícímu se konci volebního období bych Vám jménem celého obecního zastupitelstva chtěl poděkovat za projevenou
důvěru, díky které se podařila v obci zrealizovat řada důležitých i méně důležitých projektů. Věřím a doufám, že i v nadcházejícím
volebním období bude pokračováno v započaté práci, která povede ke kvalitnějšímu a příjemnějšímu životu v naší obci.
Závěrem chci poděkovat za dobrou spolupráci všem členům zastupitelstva: Mgr. Ing. Petru Vysloužilovi, Ing. Luďku Smýkalovi,
Ing. Jaroslavu Frýbortovi, Martinu Pospíšilovi, Jaroslavu Přecechtělovi, Alici Opavské, Janě Hanzelové a Jarmile Popelkové.
Jiří Zips
starosta obce

Obecní úřad informuje
Poplatky v roce 2018 za TKO a psy zůstávají ve stejné výši ( TKO 400,- Kč/os , pes 100,-Kč).
Všechny poplatky jsou splatné do 30. 6. 2018.
Poplatky je možné zaplatit hotově na obecním úřadě nebo převodem na níže uvedený účet.
Účet obce: 156510808/0300
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen ve dnech:
Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Úterý
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 hod.
Středa
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 hod.
Pátek
vnitřní záležitosti úřadu
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Kulturní a společenské akce
Termín

Název akce

28.9.2018

Oslavy svátku svatého Václava spojené s oslavou
100. výročí vzniku naší republiky. Hodová bohoslužba
ve 14. hodin, výsadba lípy.

29.9.2018

ATP BEDI TOUR ZAVÍRÁK, od 10 hod.

19.1.2019

Společenský ples zahrádkářů

Místo konání

Pořadatel

U kaple sv. Václava

OÚ Bedihošť

kurty Bedihošť

Tenis Bedik

sokolovna Bedihošť

ČZS Bedihošť

(Přesné termíny jakož i případné změny programu a časy budou oznámeny obecním rozhlasem).

Usnesení zastupitelstva
Přehled přijatých usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 9.5.2018 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/22:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/22:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Pospíšil, Ing. Luděk Smýkal.
U3/22:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Ing. Jaroslav Frýbort.
U4/22:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v roce 2018.
U5/22:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku p.č. 1385 v k.ú. Bedihošť ﬁrmě Tomáš Wolker Stavitelství s.r.o. za cenu 2000,- Kč
včetně DPH za měsíc.
U6/22:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši 35.000,- Kč a uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace” mezi Olomouckým krajem
a Obcí Bedihošť za účelem pořízení pěti kompletů zásahových třívrstvých hasičských obleků.
U7/22:
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ve výši 30.000,- Kč a uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace“ mezi Olomouckým krajem
a Obcí Bedihošť za účelem opravy kříže na hřbitově.
U8/22:
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pěstitelské pálenice na dobu 10 let dodatkem č.2.
U9/22:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na opravu palírny ve výši 50% celkových nákladů.
U10/22:
Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 196/5 v k.ú. Bedihošť o výměře 39 m².
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U11/22:
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na opravu střechy obecního úřadu ﬁrmu Střechy – Izolace pana Jaromíra Hrabala
a uzavření smlouvy na zhotovení střechy s touto ﬁrmou.
U12/22:
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na opravu chodníku na ul. Prostějovská ﬁrmu DAMIAN Investment Company Inc.
CZ, s.r.o. a a uzavření smlouvy na zhotovení chodníku s touto ﬁrmou.
U13/22:
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení 10 stolů a 60 židlí do areálu u zahrádkářů.
U14/22:
Zastupitelstvo schvaluje pokácení dvou smrků před OÚ, vysazení nových stromů a celkovou úpravu prostoru kolem pomníku
před OÚ.
U15/22:
Zastupitelstvo schvaluje „Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu a splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu“.

Přehled přijatých usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 27.6.2018 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/23
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání doplněný o bod „Schválení mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce.“ .
U2/23:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Pospíšil, Ing. Luděk Smýkal.
U3/23:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Alice Opavská.
U4/23:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v roce 2018.
U5/23:
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2017 s výhradou a přijímá tato
opatření: Veškeré nové smlouvy a dodatky ke smlouvám budou v termínu vždy vyvěšeny na veřejném portále a výše skutečně
uhrazené ceny za plnění smluv budou zveřejněny do tří měsíců od splnění smlouvy na proﬁlu zadavatele.
U6/23:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Bedihošť sestavenou ke dni 31.12.2017.
U7/23:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Bedihošť sestavenou ke dni 31.12.2017.
U8/23:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2016 k používání sociálního fondu.
U9/23:
Zastupitelstvo schvaluje uvolnění částky 850.000,- Kč na opravu podtlakové kanalizace.
U10/23:
Zastupitelstvo schvaluje vybírání poplatků za hlášení obecním rozhlasem ve výši 50,- Kč + platná sazba DPH za jedno hlášení
s platností od 1.7.2018. Platba se netýká místních složek.
U11/23:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o vzájemné spolupráci“ mezi Městysem Kralice na Hané, Obcí Bedihošť a Olomouckým
krajem zastoupeným SSOK.
U12/23:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o vzájemné spolupráci“ mezi Městysem Kralice na Hané a Obcí Bedihošť.
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U13/23:
Zastupitelstvo schvaluje žádost pana R. Cetkovského o povolení oplocení pozemku p.č. 196/3 v k.ú. Bedihošť.
U14/23:
Zastupitelstvo schvaluje devět členů Zastupitelstva obce Bedihošť pro příští funkční období.
U15/23:
Zastupitelstvo schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce Jiřímu Zipsovi ve výši 51.000,- Kč.
U16/23:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč na pořízení sběrné šachty podtlakové kanalizace pro pana
Karla Bartoně, Jaroslava Kubu, manžele Cílkovi, Ing. Michaelu Ulrichovou, Ing. Martina Muchu a manžele Frélichovi.
U17/23:
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 601/3 na obec Bedihošť a úhradu veškerých nákladů spojených
s přepisem pozemku.
U18/23:
Zastupitelstvo neschvaluje snížení nájmu panu Jiřímu Krestovi v Pohostinství u Páva.

Vyhláška o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Obec Bedihošt' na základě zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční: 5.10.2018 od 14 do 22 hodin
6.10.2018 od 8 do 14 hodin
2. Volby se uskuteční v obřadní síni Obecního úřadu Bedihošť, Prostějovská 13, Bedihošt'.
3. Každému voliči bude doručen tři dny před dnem voleb hlasovací lístek. Náhradní volební lístek vydá na požádání volební
komise.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
5. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.
6. K zajištění pořádku a důstojnému průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
7.Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, který je určen pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.

Vyhláška o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
Obec Bedihošt' na základě zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Senátu Parlamentu ČR
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční: 5.10.2018 od 14 do 22 hodin
6.10.2018 od 8 do 14 hodin
2. Volby se uskuteční v obřadní síni Obecního úřadu Bedihošť, Prostějovská 13, Bedihošt'.
3. Každému voliči bude doručen tři dny před dnem voleb hlasovací lístek. Náhradní volební lístek vydá na požádání volební
komise.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
5. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky nebude mu hlasování umožněno.
6. K zajištění pořádku a důstojnému průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
7.Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru, který je určen pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
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Obecní poplatky

Důležitá telefonní čísla a kontakty
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR

Komunální odpad
400 Kč
za osobu a rok
Splatnost

fyzická osoba s trvalým pobytem na
území obce a fyzická osoba, která je
majitelem stavby k rekreaci
v jedné splátce vždy do 30. 6. t.r.

Voda, kanalizace: Moravská vodárenská a.s.
Plyn
Elektřina: E.ON, s.r.o.
O2: Ohlašovna poruch telefonních stanic

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

155
158

840 668 668
1239
800 22 55 77
800 184 084

Obecní úřad Bedihošť
Tel.: 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz
www.bedihost.eu
Úřední doba:
Pondělí
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod. úřední den pro veřejnost
Středa
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod. úřední den pro veřejnost
Prosíme občany o dodržování návštěv pouze v úřední dny.
V pátek se nevybírají poplatky, nájmy a neověřují podpisy.

Místní poplatek ze psů
100 Kč za prvního psa Standardní poplatek dle Obecně závazné
vyhlášky obce Bedihošť č. 2/2014
100 Kč za druhého
a každého dalšího psa o místním poplatku ze psů

Obecní knihovna a informační centrum:
Provozní doba: Pondělí 15:00 - 18:00 hod.

Splatnost do

30. 3. t.r.

Osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,
kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba
s těžkým zdravotním postižením, která je
držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního
právního předpisu, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené
nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis.

Sběrný dvůr
Provozní doba: Středa a sobota 17:00 – 18:00 hod.
Základní škola
Víceúčelové hřiště a tělocvična při ZŠ
Tel.: 582 368 525, e-mail: zsbed@pvskoly.cz
Mateřská školka
Tel.: 722 730 447, e-mail: skolkabedihost@centrum.cz
Provozní doba: Po – Pá: 6:45 – 16:15 hod.
Pošta Bedihošť
Tel.: 954 279 821
Provozní doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek : 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00 hod.
Středa:
08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00 hod.

• Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Bedihošť.
• Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
• Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen
oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
• Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku

Zdravotnictví
MUDr. Petr Stavěl – praktický lékař
MUDr. Drahoslav Stavěl – praktický lékař
Tel.: 582 369 337
Ordinační hodiny:
Pondělí, středa, pátek :
7:30 - 12:00 hod.
Úterý :
13:00 - 18:00 hod.
Čtvrtek :
14:00 - 17:00 hod.

Cena vodného a stočného na rok 2018

MUDr. Sylva Richterová – zubní lékař
Tel.: 582 368 475
Ordinační hodiny:
Pondělí, středa:
7:30 – 14:30 hod.
Úterý, čtvrtek:
7:30 – 15:45 hod.
Pátek:
7:30 – 13:00 hod.

Cena vody zahrnuje vodné – tedy veškeré náklady spojené s výrobou
a distribucí pitné vody a stočné – náklady spojené s odváděním a čištěním
odpadních vod. Cena je jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní
odběratele.
V ceně vody je zahrnuto zvyšování cen vstupů a poklesy spotřeby. Kalkulace
ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované
ceny. (Cenový výměr MF ČR).

MUDr. Olga Štěpánková – odborný dětský lékař
Tel.: 582 369 071, Prostějov 582 315 267
Nová ordinační doba platná od 1.6.2018
Ordinační hodiny Bedihošť:
12:30 – 14:00 hod.
Pondělí, středa :

Zvyšování ceny vodného a stočného je i nadále používáno na obnovu
vodohospodářské infrastruktury, což je dlouhodobá a finančně náročná
záležitost.

Ceny pro Prostějovsko

150

Havarijní služba

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

Osvobození

112

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s DPH 15%

vodné

38,90

44,74

stočné

36,09

41,50

celkem

74,99

86,24

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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Přivítali jsme nové občánky
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 22. září 2018 v obřadní síni OÚ do života a svazku obce nové spoluobčany,
kteří byli zapsáni do pamětní knihy obce. Slavnostním obřadem byl pověřen starosta obce pan Jiří Zips, kulturní vystoupení si připravili
žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Vařejkové, slečna Soukupová, za hudebního doprovodu pana Pavla Strouhala.
Jarmila Popelková

Vítejte mezi námi!

Stefanie Sentivani

Dita Lněničková

David Rybnikář
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Amálie Marke

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

P.
PÍ

ANTONÍN MOUDRÝ
RŮŽENA JIRÁKOVÁ

PÍ JANA JANČÍKOVÁ
P. ING. FRANTIŠEK MUSIL

Čest jejich památce!

Z historie obce – Boží muka za nádražím
Nedaleko železniční stanice se nachází jedna ze tří památek Bedihoště, které jsou zapsány v seznamu (nemovitých) kulturních
památek. V polní trati Noviny (na pozemku parcela č. 1132 v katastrálním území Bedihošť) stojí boží muka, jejichž datum vzniku není
známé. Památkáři odhadují, že tato památka lidového stavitelství byla postavena na přelomu 18. a 19. století.
Boží muka symbolizují sloup, u něhož byl z rozkazu Pontia Piláta bičován Ježíš Kristus. Boží muka se většinou nacházejí na
návrších, rozcestích či v místech tragédií.
Bedihošťská boží muka jsou orientována k severu. Jejich popis z pera historika Miroslava Chytila: „Čtyřboká boží muka
čtvercového půdorysu, členěná soklovou podezdívkou a vyloženou římsou. Nad římsou mělké, segmentově zaklenuté niky, z nichž
průčelní je hlubší, uzavřená
kovovou mříží a krytá
plechovou nadokenní římsou.
Podstřešní římsa je proﬁlovaná
a nese lomený stan, vrcholící
kovovým křížem. Materiál:
kámen, cihla, vápenná omítka,
dvoudrážková pálená taška.“
Hana Bartková, regionální
historička z Kralic na Hané,
popsala drobnou sakrální
památku těmito slovy: „Stavba
je vysoká 4,25 m a tvoří
Boží muka na nedatovaném snímku.
Boží muka na starém snímku.
Boží muka na snímku z roku 2018
čtyřboký zděný hranol členěný
Foto Petra Jiráka
Foto Petra Jiráka
Foto Petra Jiráka
římsou a ukončený nízkou jehlancovou stříškou (původně betonovou, po opravě pálená taška). Na vrcholu střechy je kovový křížek
s jetelovými okraji. Nad římsou jsou tři segmentové mělké niky. Průčelní nika je hlubší a je uzavřená kovovou mříží. V minulosti se v ní
nacházel obrázek Nejsvětější Trojice namalovaný na plechu.“
Do seznamu kulturních památek byla boží muka zapsána 3. května 1958 pod číslem 19902/7-5436. Ve stejný den byly
do seznamu zapsány i dva místní kříže: kříž u kaple svatého Floriána (z roku 1843) a kříž u silnice do Prostějova (z roku 1841).
V roce 1966 byla boží muka opravena z iniciativy Františka Nehery. Ten za pomoci místního zedníka Stanislava Švancary provedl
opravu z úcty ke svému předkovi. Boží muka totiž nechal údajně postavit jeho dědeček Matěj Nehera v roce 1866 – po skončení
prusko-rakouské války a po následující epidemii cholery, která si v Bedihošti a Václavovicích vyžádala okolo 30 obětí. Tyto zajímavé
údaje byly po opravě božích muk zapsány do pamětního spisu, který byl pořízen 28. dubna 1966 Bohumilem Přikrylem (1932–2013),
tehdejším předsedou Místního národního výboru Bedihošť. Údaje uvedené v tomto pamětním spisu zmínila ve své studii Hana
Bartková. Pokud byla boží muka skutečně postavena v roce 1866, jedná se o podstatně mladší stavbu, než odhadují památkáři
(přelom 18. a 19. století). Při opravě v roce 1966 byl zničený obrázek nahrazen obrázkem Korunování Panny Marie, namalovaným na
plátně.
V roce 2001 se uskutečnily další opravy božích muk (vápenná omítka, krytina, nový obrázek). Okolo zajímavé sakrální památky
se dříve chodilo pěšky do Čehovic, v dnešní době vede v bezprostřední blízkosti stezka pro cyklisty.
Použité prameny a literatura:
BARTKOVÁ, Hana: Památky prusko-rakouské války na Prostějovsku. In Střední Morava, ročník 22, č. 42 (2/2016), s. 90-99.
ORÁLKOVÁ, Iva (ed.): Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Olomouc, 2012, s. 5-7.
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Mgr. Petr Jirák

Základní škola a mateřská škola Bedihošť
Naše škola je otevřena všemu novému. Moderní trendy ve výuce
mohly paní učitelky zdokonalovat na několika akcích.
Za nejdůležitější považujeme letní školu vyučování matematiky
podle metody profesora Hejného. Dle ní je rozvíjena logika,
samostatné uvažování a spolupráce mezi žáky. Díky zkušeným
lektorům budou moci jednotlivé prvky začleňovat do tradičních
postupů. Významným obohacením kurzu bylo osobní setkání
s profesorem Hejným. Další neobvyklé metody a způsoby práce
mohly posoudit vyučující prvních tříd. Budoucí třídní učitelky
1.A i 1.B navštívily závěrem školního roku olomouckou SCIO
školu. V příjemném prostředí se seznámily s alternativním
pojetím vzdělávání žáků. Přesvědčily se, že prvky kooperativní
výuky, výchovy osobnostní a sociální, respektující věkové
zvláštnosti žáků stejně jako konstruktivismus a intuitivní
pedagogika jsou sice uplatňovány v jiném prostředí, ale na
stejných zásadách jako u nás.

Paní učitelky Andrea Kožoušková a Světlana Ambrožová s prof. Hejným.

Ivana Černá

Rekordní počet žáků a rekonstrukce přístavby ZŠ v roce 2018/2019
Ve dvou prvních třídách naší základní školy sedí v letošním školním roce třicet tři žáků, z toho čtrnáct je jich z Bedihoště. Přespolních
prvňáků máme tradičně nejvíc z Čehovic a také z Kralic, celkem dvanáct. Další děti k nám budou poprvé do školy dojíždět z Hrubčic,
Čelčic, Skalky a Obědkovic. Školní docházku vloni ukončilo dvacet jedna žáků a na víceletá gymnázia odešli dva páťáci. Počet žáků na
ZŠ v Bedihošti tak vzrostl na rekordních 245!
Devět žáků loňské devítky odešlo na učební obory a dvanáct deváťáků pokračuje ve studiu na gymnáziu nebo na maturitním oboru
některé střední školy. Že naši absolventi u přijímaček obstáli, dokládá i statistika společnosti CERMAT, která jednotné přijímací
zkoušky organizuje. Podle této statistiky totiž průměrný uchazeč o maturitní studium z naší školy vykonal přijímací zkoušku z českého
jazyka lépe než 61% všech řešitelů testu a v matematice byli naši žáci v průměru úspěšnější než 57% všech uchazečů.
K dobrým výsledkům našich žáků jistě přispívá i to, že plně kvaliﬁkovaný pedagogický sbor naší školy je velmi stabilní. Vždyť všichni
učitelé, kteří u nás učili vloni, zůstávají a navíc je doplní paní učitelka Stražická, která se vrací na částečný úvazek z mateřské dovolené.
Skvělé materiální podmínky pro výuku jsme schopni zajistit díky výborné spolupráci se zřizovatelem školy Obcí Bedihošť. Obvyklý
provozní rozpočet se každoročně snažíme vylepšit také realizací projektů spoluﬁnancovaných EU. Spolu s panem starostou jsme
v minulém roce shromáždili podklady, včetně projektu a stavebního povolení, pro grantovou žádost na výzvu z IROP. Náš projekt
„Oživlá půda“ byl Ministerstvem pro
místní rozvoj schválen k realizaci
a stavební práce na půdě přístavby
mohou od ledna začít. Vzniknou zde
dvě nové mo derní didaktickou
technikou vybavené místnosti a další
stávající učebna bude rekonstruována.
Součástí projektu je také osobní výtah,
který zajistí bezbariérovost budovy.
Zajímavosti i všední dění na naší škole
můžete sledovat prostřednictvím
webových stránek: www.zsbedihost.cz
nebo na našem facebookovém proﬁlu.
Michal Jahn

9

O zářijové cestě našich žáků do Budapešti si přečtete v následujícím vydání Zpravodaje.

Posezení pro seniory
Každým rokem Obecní úřad a členky Sboru pro občanské záležitosti v Bedihošti připraví odpolední setkání našich starších
spoluobčanů. Letos se uskutečnilo 16. června 2018 v areálu u zahrádkářů. K tanci i poslechu bylo zajištěno vystoupení skupiny
„Revival Karel Gott“ a vystoupení žáků naší ZŠ. Po odjezdu skupiny, která je hodně pracovně vytížená, hrála další skupina, kterou
zajistil starosta obce.
Pro všechny účastníky posezení bylo připraveno občerstvení, které zajišťují členky sboru pro občanské záležitosti. Tato každoroční
setkání je malým poděkováním všem seniorům za jejich dlouholetou práci pro naši obec a své rodiny.
Těšíme se na setkání v příštím roce a již nyní vás všechny na toto setkání zveme.
Členky Sboru pro občanské záležitosti v Bedihošti.

Český zahrádkářský spolek Bedihošť
Vážené čtenářky a čtenáři, rádi bychom vás informovali o naší činnosti v zahrádkářské organizaci. V minulém čísle jsme naše akce
zakončili akcí pro děti, která se jmenovala „Hledání pokladu velikonočního zajíčka“. Po této akci jsme udělali jarní úklid v areálu jak
v klubovně, tak i na zahradě. Díky OÚ v Bedihošti byly vybudovány na zahradě nové chodníky a zrušilo se velké pískoviště, které sice
bylo pro děti dobré, ale bylo na nevhodném místě a hrozil úraz, jak dětí, tak i dospělých. Starosta obce p. Zips také zajistil opravu
venkovního elektrického vedení, které bylo zastaralé a nevyhovovalo předpisům, hrozilo totiž nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
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Vítání léta s klaunem Vikim

Takže naše poděkování za zaplacení těchto oprav na které by náš spolek neměl peníze, patří panu starostovi a celému obecnímu
zastupitelstvu.
V květnu jsme pro vás občany připravili grilování. Tato akce byla zdařilá a přálo nám i počasí. Každým rokem připravujeme pro děti
Zahájení prázdnin, které se letos konalo 23. června 2018. Program pro děti zajistil nám už dobře známý klaun „VIKI“, který se s dětmi
pěkně vyřádil a dětem se velice líbil. Členky spolku připravily občerstvení, pánové grilovali. Mezi dětmi jsou oblíbené hranolky a sladké
vaﬂe, které vždy připravují naše členky Drahuška Dobešová a Mirka s Nikolkou Musilovy. Celé odpoledne hudebně zajišťovali pánové
Švec a Kuchař, na které je vždy spolehnutí a i jim patří naše poděkování.

Zábava pod lipami

V červenci se uskutečnilo další grilování a opékání. 21. července jsme připravili „Zábavu pod lipami“ pro dospělé. K tanci i poslechu
hrála hudební skupina „Předina“. Trošku nám sice sprchlo, ale nakonec se počasí umoudřilo, takže vše proběhlo hladce. Jsme rádi, že
ti, kteří se této zábavy zúčastnili se dobře bavili. To je pro nás nejlepší odměna.
V srpnu jsme si trochu odpočinuli, ale již 1. září, tedy poslední prázdninový víkend bylo připraveno odpoledne pro děti na zakončení
prázdnin. Při této akci nám ale vůbec nepřálo počasí, jelikož s malými přestávkami nám pršelo. Na poslední chvíli jsme museli zrušit
skákací hrad, na kterém by děti nemohly skákat. Jednak by byly mokré a hrozilo by i nebezpečí úrazu. Ale i tak měly děti k dispozici
dva poníky na kterých se mohly povozit. Paní Marcelka Krčová malovala dětem na obličej, což je mezi dětmi velice oblíbené. Při této
příležitosti jí chceme poděkovat, protože svůj volný čas věnuje dětem bez nároku na honorář čehož si velice vážíme. Vzhledem
k počasí tuto akci navštívili poměrně málo děti, ale ty co tam byly si to odpoledne i tak užily. Bohužel počasí nikdo nenaplánuje, je to
vždy tak trochu sázka do loterie.

Zakončení prázdnin

Další informace o naší činnosti si budete moci přečíst v dalším – vánočním čísle Bedihošťského zpravodaje. Přejeme vám krásné
prožití babího léta a dětem krásný a úspěšný start do nového školního roku.

OZNÁMENÍ
Bedihoštští zahrádkáři uskuteční v měsíci září nebo říjnu sběr železného šrotu. Pomůžeme vám i vynosit železo z domu.
Pokud máte něco k vyhození, pamatujte prosíme na nás. O přesném termínu budete předem informováni místním rozhlasem.
Děkujeme za vaši přízeň. Zahrádkáři Bedihošť
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Ohlédnutí za uplynulými činnostmi hasičů z Bedihoště
Od posledního příspěvku do Bedihošťského zpravodaje se mnohé událo. Dovolte
mi proto krátké shrnutí činnosti dobrovolných hasičů v obci.
Možná jste si všimli sami, že naše hasičské auto i hasiči jsou v posledních měsících
často v naší obci vidět i slyšet. Je to z důvodu „oprášení“ sportovních hadic
a tréninků. Ano, po několika letech jsme se rozhodli řádně připravit na soutěž
13. okrsku, která se letos konala v Čehovicích. Tuto soutěž jsme s přehledem vyhráli
s náskokem cca 10 sekund na druhého v pořadí. Kolem našich tréninků se začala
„motat“ spousta dětí, které se chtěly také zapojit. Zanedlouho se nám podařilo
sestavit asi desetičlenný tým. S dětmi se snažíme pravidelně trénovat v rámci
možností a dostupného volného času. Děti to zatím baví a my jsme potěšeni, že
SDH Bedihošť má po dlouhé době i dětské družstvo. Na první soutěži byla znát
jejich velká nervozita. Při jejich druhé oﬁciální soutěži jste je mohli vidět na domácí
půdě, kde získaly druhé místo mezi ženami.
Rádi bychom dětem pořídili sportovní dresy do příští sezony. Je to poměrně drahá
záležitost, a proto bych se rád touto cestou obrátil na Bedihošťské ﬁrmy
a podnikatele s žádostí o sponzorský příspěvek pro děti.
Kontakt: kuchar.voj@volny.cz.
Něco málo z „Bedihošťského kopečku“ pro ty, kdo se nebyli za námi podívat. Letos
konečně čtvrtému „kopečku“ v pořadí přálo počasí tak, jak jsme si to představovali.
Letos se naší soutěže zúčastnila 3 družstva mužů (1. místo Obědkovice, 2. místo
Bedihošť A, 3. místo Bedihošť B) a 3 družstva žen (1. místo Tovačov, 2. místo
Bedihošť, 3. místo Čehovice). Součástí této akce je i soutěž „O pohár starosty obce
o železného hasiče“. Parádním výkonem obhájil loňský titul starosta SDH Bedihošť
Miroslav Hýbl, kategorii žen obhájila loňská vítězka Michaela Koldová z SDH
Tovačov. Letošní „kopeček“ měl připravenou zábavu jak pro velké, tak i pro malé.
Doufám, že ukázky Němčických hasičů se líbily. Následovaly ukázky pejskařů, velmi
oblíbená pěna pro děti nesměla chybět. Celé odpoledne byl připraven stánek
s malováním na obličej a na závěr byla připravena soutěž pro děti o nejhezčí
kreslené hasičské auto o hodnotné ceny. Velmi nás potěšila letošní hojná účast
diváků, čímž vám všem tímto moc děkujeme a věříme, že se na nás přijdete podívat
i příští rok.
Na večerní zábavu, tzv. „Srpnovou noc“, nám rovněž přálo počasí, opět byla
připravena hudba, občerstvení a posezení. Účast byla velká a myslím si, že na příští
rok budeme muset přikoupit sety na sezení. Doufám, že se zábava v polovině srpna
pomalu stává bedihošťskou tradicí.
Závěrem musím poděkovat sponzorům, Obci Bedihošť a panu starostovi
za zakoupení krásných pohárů a panu Knápkovi za ﬁrmu „Našihasiči“ za dárečky pro
vítěze soutěží.
Činnost jednotky SDH Bedihošť
Od posledního zpravodaje nebyl žádný výjezd jednotky. Činnost jednotky je tedy
především v přípravě a údržbě vybavení.
Podařilo se nám před přívalem veder vyčistit studny, a to konkrétně v areálu
u zahrádkářů a u Špundů v jeden den.

Za Výbor SDH Bedihošť
Ing. Vojtěch Kuchař
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Max Kašparů
Max Kašparů - O radostech lidské duše
9. kapitola
Podnebí, nikoli duši, změní ti, kdo se plaví za moře. N.N.
Životní trampoty a komplikace jsou nejrůznějšího charakteru. Přesto možností k jejich řešení nebývá mnoho, někdy se zdá, že nejsou
žádné. I „slepé uličky“ však mají ve svém válečném arzenálu poslední dvě zbraně: útok a útěk. Útok jako projev aktivního řešení, útěk
jako projev pasivního přístupu. Pokud si vybereš útok, nemá být nikdy zaměřen proti lidem, ale proti svízelím. Jde o to, abychom se
s vervou pustili do řešení problémů, abychom překážky na životní cestě vzali útokem. Odvážnému přece štěstí přeje!
Pokud se rozhodneš pro volbu útěku, můžeš se vyhnout mnohému nebezpečí – například zachránit se před zotročením, drogami či
alkoholem, nebo se vyvarovat skutku, který následně tíží svědomí.
Přísloví, „Kdo uteče vyhraje“ neplatí ale zcela a vždycky. Existují totiž útěky, které jsou deﬁnitivní prohrou. Před každým takovým
vzetím „nohou na ramena“ je nutné zvážit, zda nás v cílové rovince nebude čekat „vítězný“ věnec pro dokonalého zbabělce. Zda se
nestaneme člověkem, který utíká před lidskou odpovědností. Anebo zda nás nečeká dokonce věnec hřbitovní.
Jinou špatnou únikovou cestou je častý útěk do snů: do pastelových představ o životě bez problémů, do situace, kde jsme někým
jiným a někde jinde….
Další chybnou cestou je útěk na jiné, konečně to pravé místo. Rozvedená žena se již potřetí vdává, nespokojený muž mění už po
desáté své zaměstnání, věčný student mění už pátou fakultu. Vysvětlení mají všichni podobné. Konečně už budou šťastní.
Problém ovšem nebývá pokaždé v místě, kde člověk je, ale v člověku samotném. Špatný žák z první lavice u okna se nemůže domnívat,
že ke zlepšení jeho prospěchu dojde, když se posadí do druhé lavice u dveří. Ani alkoholik nebo kuřák nemůže věřit, že se zbaví svého
zlozvyku, když se z Prahy přestěhuje do Brna…..
K radosti lidské duše patří přiznání si, že skutečná změna řady situací, vztahů a událostí kolem nás spočívá právě ve velikých
změnách uvnitř nás samotných. Například o nutné výměně kamenného srdce za srdce lidské hovoří Bůh ústy proroka Ezechiela již ve
Starém zákoně.
10. kapitola
Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří
(Aischylos)
Láskou se může chlubit srdce, Mozek se pyšní nápady.
V životě člověka dochází často k souboji těchto dvou symbolických majitelů rozumu a lásky. Cit říká, aby se rozum vzdal ještě dřív, než
válka začne. Rozum je názoru opačného. Vyjednávání nevede velmi často k ničemu, i když mu předsedá takový zprostředkovatel,
jakým je pan ministr Svědomí. Jednotlivá kola vyjednávání o vzájemném neútočení a zmrazení zákeřných zbraní nevedou k dohodě.
Potom se stává, že jsou oba nadále v trvalém souboji anebo ve věčném „nepřípustném“ vměšování se do záležitostí toho druhého.
Kdyby se takový konﬂikt odehrával na druhém konci světa, mohli bychom říct, že se nás to netýká. Ale taková válka se vede na bojišti,
které leží přímo v nás. Válečné pozorovatelce, paní vyslankyni Náladě, se nedaří pochopit, kam až pan generál Rozum může dojít v
boji proti Lásce. Dopisovatelka listu Naděje paní Odpovědnost nedovede slovy vylíčit ztráty, které v této válce utrpěly obě strany.
Toto válečné pole, které je prosáklé slzami i krví, protože Lásce tečou slzy vždycky a Rozumu pokaždé krev, je jednou nejmenších
bitevních plání na světě. Malý obsah lidského nitra je ale schopen pojmout tento velký lidský konﬂikt. A dokonce ho může uschovat
před zraky celého světa. Také zde platí: co oči nevidí, to srdce nebolí.
I když vzdálenost mezi hrudníkem, kde leží lidské srdce a hlavou, kde sídlí mozek, je symbolicky jedna z nejdelších na světě, dochází
často k roztržkám. Důvody k soubojům jsou nejrůznější, především malicherné. Většinou bývají vyprovokovány mozkovou kůrou,
která se snaží celému zbytku člověka namluvit zcela falešnou poučku: „Co máš srovnané v hlavě, to máš srovnané i v životě.“ A to bývá
někdy ošemetným omylem. Na takovou zmýlenou doplácí potom nejčastěji srdce.
K radosti lidské duše patří přesto poznání, že Láska, byť na bojišti těžce zraněná nikdy neumírá. A nelze ji ani pohřbít. Tak veliký hrob
jistě nikdo nevykopal, tak veliký náhrobní kámen se ještě nenašel.
A i kdyby…… tak vstane z mrtvých….
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Zpracovala Jana Hanzelová

Zahrádkáři radí
Září bývá ve znamení sklizně ovoce, především jablek, hrušek, švestek, pozdních malin, rakytníku a dalších plodů. S plody na
uskladnění zacházejte velmi opatrně, každé překládání totiž vede k poškození plodů. Jablka k uskladnění sklízejte vždy se stopkou,
jizva po vytržené stopce je branou pro choroboplodné zárodky.
Padané plody nejlépe zmoštujte. Poškozené a nemocné plody nikdy
neskladujte ani nenechávejte na stromech či pod nimi. Staly by se zdrojem
šíření chorob a škůdců v dalších letech.
Začátkem září můžete vysazovat okrasné cibuloviny, česneky, ladoňky,
šafrány, sněženky, řebčík kostkovaný a modřence. Tulipány mají ještě čas,
ale vhodná doba k výsadbě narcisů – na vzdálenost 15cm od sebe do
přibližně stejné hloubky. Vysazovat můžete i cibule hyacintů. Hloubka
výsadby je 10 – 15 cm, vzdálenost 12 – 15cm. A jaké platí pro vysazování
cibulovin pravidlo? Aby lépe vynikly, vysazujte je do skupin, ne jednotlivě,
a skupiny na různých místech zahrady opakujte.
V září také rozkvétají zimovzdorné chryzantémy. Pokud je suché počasí,
dopřejte jim bohatou zálivku. Zalévejte tak, abyste nepolili nadzemní část,
podpořili byste tak šíření houbových chorob.
Výbor zahrádkářů

Zadáno pro ženy (i muže)
Milé čtenářky, milí čtenáři!
Toto číslo zpravodaje vychází o hodně později než jsme zvyklí. Zkrátka nám to letos nevyšlo vzhledem k dovoleným a nečekaným
okolnostem. Věřím, že v budoucnu budou termíny dodrženy a vše se vrátí do původních kolejí.
Letošní horké a suché prázdniny jsou u konce. Opět se vše vrátilo do normálu a doufejme, že jak krásné bylo léto, tak nám udělá
radost i to babí léto. Pokud se vám i přes to velké sucho urodilo něco na zahrádce díky pravidelnému zalévání, tak si prostudujte
a hlavně vyzkoušejte některý z receptů, který vám nabízím. Hlavně si prostudujte recept pro romantického alkoholika, konečný
výsledek vám určitě zachutná.
Nakládaná rajčata
1kg rajčat, asi 20 stroužků česneku, pepř, bazalka a olivový olej.
Rajčata nakrájíme na slabší kolečka. Ta naskládáme do sklenic a prokládáme tence nakrájeným česnekem. Každou vrstvu osolíme,
opepříme a přidáme lístky bazalky. Vše zalijeme olivovým olejem. Nádobu nebo sklenice uzavřeme a dáme na 4 dny uležet do lednice.
Jsou výborné ke grilovanému nebo pečenému masu. Ale pochutnat si na nich můžete i na chlebu s máslem.
Česnek s rajčaty
1 kg rajčat, 0,5kg česneku, 8dkg soli. Vše rozmixujeme a dáme do sklenic s uzávěrem. Nevaříme. Použijeme všude tam, kde česnek.
Uchováváme v ledničce, sklepě nebo na chladném místě.
Domácí kečup
3kg dobře vyzrálých rajčat, 100g cukru, 0,5l octu, 30g soli, 4 hřebíčky,
10 zrnek pepře, 10 zrnek nového koření. Omytá rajčata pokrájíme, přidáme
dávku soli, koření a rozdusíme na kaši za občasného míchání. Horkou kaši
prolisujeme přes síto a za stálého míchání odpaříme do hustoty kečupu.
Poté přidáme cukr, ocet a krátce povaříme. Naplníme do skleniček
a uzavřeme Sterilujeme cca 20 – 25 minut při teplotě 85st. Po sterilizaci
sklenice ochladíme.
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Pomazánka z cukety (třeba na topinky)
1 velká cuketa – asi 2kg, 6 velkých cibulí, l polévkové lžička papriky, klobásové koření, 1 lžička závoru, 5 lžic sojové omáčky, 1 velká
palička česneku, sůl, olej, 2 rajské protlaky, ½ sklenice ostrého kečupu. Cibuli nakrájet, osmažit, přidat nastrouhanou cuketu,
papriku,, sůl, zázvor, koření, česnek a dusit do měkka. Nakonec přidáme sojovou omáčku, kečup, protlak a ještě chvíli podusíme.
Dochutíme dle své chuti. (chilli, česnek, pepř apod.) Naplníme sklenice, uzavřeme a sterilizujeme 20 minut při 85st.
Bowle romantického alkoholika
1 plechovka loupaných broskví, 1 plechovka mandarinek, 1 plechovka kompotovaných hrušek, 1 plechovka kompotovaných třešní
nebo višní, 3 banány, 1 jablko, meloun (lze použít jakékoliv ovoce, které máte v oblibě). Dále 1 lahev „Plum vodky“ a 1 lahev sektu.
Ovoce vložíme do mísy, přidáme třešně, na kolečka nakrájený banán, na kostky nakrájený meloun. Ovoce dáváme i s nálevem.
Vše zalijeme asi dvěma třetinami vodky a dle chuti dolejeme sektem. Necháme vychladit. Poté podáváme. (Pozor!!! Meloun nejvíce
nasákne alkoholem!)
Pokud v tuto dobu budete mít ještě švestky, nevím, ale právě nyní koncem
srpna (letos i o hodně dříve) tak nastaly modré a ﬁalové časy. Kam se
podíváme, samá švestka jakékoliv velikosti. Samozřejmě, že se říká, že
švestky jsou nejlepší v tekutém stavu. Ale přesto si toto ovoce užíváme v
koláčích, povidlech nebo v knedlících.
Tak i nyní si můžete vybrat z nabízených receptů. Víte, že mák se švestkami
je přímo božské spojení. Mák rostl na území Evropy již v mladší době
kamenné. To nám dokazují nálezy máku v pravěkých sídlištích. Později se
rozšířil také do Asie a poté do Číny. Ve středomoří se využíval již
v 6. tisíciletí před naším letopočtem místo soli. Později se rozšířil do
Mezopotánie, kde byl využíván jako opium. Dnešní mák setý je
pravděpodobně potomkem divokého máku štětinkatého. Cíleně se začal
pěstovat už před 8 tisíci lety. Málokdo ví, že mák setý byl zasvěcen bohu spánku Hypnovi a díky rudé barvě svých květů je mák
označován za symbol krve.
Švestkový koláč s jogurtem
200ml bílého jogurtu, 100g cukru krupice, 2 vejce, 5 lžic oleje, 100g hladké mouky, 80g hrubé mouky, ½ balíčku prášku do pečiva,
1 vanilkový cukr, 600g švestek.
Na drobenku: 60gr polohrubé mouky, 50gr mletého cukru, 50gr másla.
Jogurt rozšleháme v míse s krupicovým cukrem, vejci a olejem, přidáme obě mouky, kypřicí prášek a vanilkový cukr a vše lehce
promícháme. Těsto vylijeme na vymazaný a vysypaný plech a těsto uhladíme tak, aby bylo na okrajích vyšší. Poklademe půlkami
švestek - slupkami dolů, posypeme drobenkou a upečeme.
Makové řezy se švestkami
700g švestek, 100g mletého máku, 200g hladké mouky, 1 kypřicí prášek do
pečiva, 3 vejce, 180g mletého cukru, 100g hery a 200ml mléka.
Drobenka: 70g hrubé mouky, 50g cukru krupice, 40g másla nebo hery.
Mák nasypeme do poloviny horkého mléka a za stálého míchání vaříme
2 minuty. Necháme vychladnout. Změklou heru utřeme s polovinou dávky
cukru a postupně zašleháme žloutky. Do žloutkové pěny vmícháme vlažný
mák, zbylé mléko a mouku s práškem do pečiva. Z bílků a druhé poloviny
cukru ušleháme tuhý sníh a lehce ho vmícháme do těsta. Těsto rozetřeme
na vymazaný a vysypaný plech. Pokládáme půlky švestek, posypeme drobenkou a pečeme na 180st do růžova.
Švestkové knedlíky z bramborového těsta
sádlo, 150gr dětské krupičky, moučkový cukr, 1kg švestek, mletý mák, 1kg brambor, 2 vejce, sůl, 450gr hrubé mouky.
Den předem si ve slupce uvaříme brambory a necháme je vychladnout. Uvařené brambory oloupeme a nastrouháme. Přidáme vajíčka,
krupičku, mouku, sůl a vypracujeme těsto. Z těsta vyválíme váleček a nakrájíme na dílky, zploštíme a zabalíme do každého dílku
švestku a vytvarujeme knedlíky. Vaříme cca 8-10 minut. Horké knedlíky posypeme mákem s cukrem a přelijeme horkým sádlem.
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Maková roláda
1 lžíce rumu, 2 lžíce horké vody, ½ citronu, 1 uvařenou bramboru, 5 vajec, 180g polohrubé mouky, 3dl mléka, 80g mletého máku,
20g cukru, 1 vanilkový cukr, 100g mletého cukru, skořice, citronová kůra, citronová poleva.
Ušleháme do pěny žloutky, cukr a horkou vodu. Bílky si ušleháme v tuhý sníh. Do žloutkové pěny zvolna vmícháme sníh, mouku
a citronovou kůru.
Těsto vylijeme na plech vyložený pečícím papírem a upečeme. Ještě horký plát potřeme makovou náplní a stočíme.
Náplň: oloupeme a jemně nastrouháme vařenou bramboru. Dáme si vařit mléko, do kterého vsypeme mletý mák, cukr i vanilkový.
Krátce povaříme a odstavíme. Přidáme strouhanou bramboru, skořici a rum.
Vychladlou roládu můžeme přelít citronovou polevou nebo jen pocukrovat.
Jablkový koláč se švestkami
400g nahrubo nastrouhaných jablek, 200g krupicového cukru, 4 vejce, 150g rozehřátého prochladlého másla nebo oleje, 2 vrchovaté
lžíce kakaa, ½ lžičky skořice, 200g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, tuk a hrubá mouka na vysypání plechu. Tyto suroviny
zpracujeme a dáme na vymazaný a vysypaný plech.
Na povrch: cca 1kg švestek (čerstvé, mražené i kompotované)
Drobenka: 60g krupicového cukru, 70g másla, 80g hrubé mouky, 40g kokosové moučky. Uděláme posýpku.

Věřím, že i tentokrát si z receptůvyberete avyzkoušíte. Přejívám dobrou chuť a budu se těšit navánoční číslo zpravodaje.
Vaše Jana Hanzelová

Tipy a triky na každý den
1. Žehlička - na nečistoty na kluzné ploše žehličky platí spray na čištění trouby. Z toho co máte po ruce, lze použít i sůl nebo zubní
pastu. Naneseme na plochu, vyčistíme a setřeme.
2. Ucpaný odpad - Uvolníte ho snadno horkou vodou z vařených brambor.
3. Podlaha - Pro příjemnou vůni a snazší mytí podlahy přilijte do kbelíku se savem lžíci šamponu na vlasy.
4. Nůžky - Tupé nůžky není třeba hned nosit nabrousit. Stačí i když jimi nastříháte několik proužků smirkového papíru – hned budou
lépe stříhat.
5. Zahradní nůžky - Během sezony dostanou zabrat, aby dobře sloužily, čas od času je důkladně omyjte, pak je rozevřete,
přestříkejte čepel olejem ve spreji a otřete měkkým hadříkem.
6. Cestovní kufr - Aby po čase nebyl cítit zatuchlinou, po každé cestě ho venku pořádně vyklepejte a před úschovou do něj položte
kousek voňavého mýdla.
7. Holicí strojek - Vyčistíte ho bez nehod, když vatový tampon namočíte do alkoholu a opatrně jím přejedete po ostrých čepelích.
Břity budou vydezinﬁkované a vy se neříznete.
8. Ponožky - Bílé ponožky časem šednou. Namočte je před praním do roztoku vlažné vody a kypřicího prášku. Nechte působit přes
noc a pak je vyperte obvyklým způsobem.
9. Flanelové prádlo - Pereme zásadně naruby, podaří se vám tím lépe udržet pěkný vzhled. Platí i pro ﬂanelové košile.
10. Stříbrné šperky - Zčernání stříbrných šperků zabráníte, když do šperkovnice dáte kousek křídy.

Zpracovala Jana Hanzelová
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Víte že...
Hudba uzdravuje, pomáhá vyjádřit emoce, uklidňuje a dokonce uleví
i od strachu a bolesti? Hudbu využívají lékaři v psychiatrii, vnitřním
lékařství, v porodnicích nebo například při rehabilitaci. Používá se
třeba k omezení bolesti, úzkosti ale i strachu u plánovaných
chirurgických zákroků.
Jakou hudbu? Pokud se vám hudba líbí, pak se při jejím poslechu
o trochu roztáhnou cévy. Pokud jste ale nuceni poslouchat vám
nepříjemnou produkci, cévy se naopak zúží a může to u vás vyvolat
depresi, agresivitu a strach.
Z obecného pohledu má při mnoha duševních i tělesných neduzích
blahodárné účinky hlavně klasická hudba, která pomáhá zmírnit
bolest, stres a poruchy spánku. Současně povzbuzuje kreativitu a posiluje paměť, pozitivně působí na imunitní systém.
Latinskoamerická hudba s vibrujícími rytmy zase zvyšuje chuť do života. Při muzikoterapii nejde o to, aby se vám hudba líbila, ale aby
fungovala. Využívají se i etnické zvonky, případně šumy a přírodní zvuky. Často se při improvizované hře, která dodává radost,
používají nástroje jako šamanský buben či tibetské mísy.
Zpracovala Jana Hanzelová

Bylinky - známé i neznámé 7. část
I v tomto čísle se budeme věnovat bylinkám. V minulém čísle jsem vám slíbila, že se budeme trochu více věnovat produktům z bylin
a rostlin, výrobě sirupů, čajů a likérů. Pokud tedy nechcete trávit celou zimu s kapesníkem v ruce a škrábáním v krku, posilujte oslabenou
imunitu. Protože jedině tehdy, když budete mít pravidelný přísun vitamínů, máte šanci všem bacilům, které na vás v tomto období útočí
odolat.
Šípek - Šípky jsou nejlepším zdrojem vitamínu C, ale také vitamínu K, PP, B1 a B2. Nejvyššího množství céčka se v nich nachází
v období od září do října. (Ještě si je tedy stihnete nasušit). Sbíráme je za suchého a slunného počasí.
Rakytník řešetlákový - velmi oblíbená bylina, která podporuje v zimních měsících oslabenou imunitu. Využívají se hlavně jeho plody,
které můžete využívat jak čerstvé, tak i sušené. Z jejich dužiny se vyrábějí marmelády, džemy a sirupy. Mají vysoký obsah vitaminů C,
A a E a řadu dalších. Dokonce obsahuje látku, která umí odstranit deprese a podporuje dobrou náladu. Navíc rakytník nemá žádné
vedlejší účinky a je tedy vhodný jak pro dospělé, seniory, tak i pro malé děti. V období chřipek, nachlazení a oslabené imunitě po něm
v každém případě sáhněte.
Kustovnice - pro mnohé je kustovnice čínská známějším názvem GOJA. Hovoří se o ní jako o elixíru mládí. Není divu. Jedná se o velmi
silný antioxidant s pročišťujícími účinky. Odborníci ji považují za jeden z nejbohatších zdrojů vitamínů, minerálů, a dalších
významných látek. Používá se při jakémkoliv onemocnění, oslabení organismu, stejně tak v rámci prevence. Posiluje totiž imunitu,
působí proti stárnutí, pomáhá při alergiích a astmatu. Její červené plody se suší jako šípek či rakytník. Jsou tedy vhodné do čajů,
džemů či dezertů.
Divizna - je kráskou mezi bylinami, obsahuje rostlinný sliz, který se rozpouští ve vodě, vytváří něco jako kluzký gel. Ten při užívání
potáhne sliznice dýchacích cest ochrannou vrstvičkou, která zabrání jejich vysychání, což mírní nucení ke kašli. Sušíme žluté květy
divizny, listy i kořen.
Zázvor - sice jsem už o něm psala, ale je dobré si ho připomenout. Působí protizánětlivě, má antibakteriální účinky. Pomáhá při
chřipce a nachlazení, rozpouští hlen. Stačí kořen nastrouhat, aby byl ještě štiplavější. Pak ho zalijte vodou, nechte luhovat a ochuťte
medem a citronem.
Nyní několik receptů na výrobu některých sirupů, likérů apod. Existuje velké množství receptů, že je těžké si vybrat. Snad vás některý
zaujme a rádi si ho vyzkoušíte.
Zázvorový sirup: 1,5 litru vody, 1,5 kg cukru (nejlépe třtinový nebo hnědý), 200gr zázvoru
a 1 citron.
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Kořen zázvoru oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Do kastrolu vsypte cukr, zázvor a zalijte vodou. Za občasného míchání
přivedeme vodu k varu a povaříme 15 minut. Poté odstavíme, přilijeme šťávu z citronu a necháme vychladnout. Přelijeme do lahví
(nejlépe tmavých). V lednici sirup vydrží několik týdnů.
Čaj z kustovnice (goji): 3-4 lžičky sušených plodů přelijeme litrem vařící vody a tři minuty ještě povaříme. Necháme chvíli luhovat,
přecedíme a popíjíme. Nepoužívejte kovové nádobí!!
Šípkový čaj: 10gr rozdrcených šípků hodinu luhujeme v 0,5 litru studené vody, potom přivedeme do varu a luhujeme dalších 15 minut
potom scedíme.
Šípkový sirup: 1 kg vyzrálých šípků - rozdrtíme je v elektrickém robotu a zalijeme 2 litry vody. Směs vaříme za mírné teploty 10 minut,
poté směs přecedíme přes síto a ještě necháme překapat přes plátno. (proto, aby nezůstaly žádné chloupky, které by vás mohly
dráždit). Potom šťávu zahřejeme na 70st. A za stálého míchání v ní rozpustíme 1,5kg krystalového cukru. Horkou šťávu nalijeme
do sklenic. Na povrch každé lahve nalijeme lžičku alkoholu a zazátkujeme. Sirup používáme v chřipkovém období ochucený citronem.
Šípkový likér: 500gr šípků, 1,5 litru vodky, 250gr cukru, sklenice vody, kůra z půlky pomeranče,
kousek skořice.
Očištěné šípky s pomerančovou kůrou a skořicí necháme 10 dnů vyluhovat ve vodce. Scedíme je,
do výluhu přilijeme vychladlý cukrový sirup (cukr svařený se sklenicí vody), protřepeme a nalijeme do
lahví. Likér má zlatožlutou barvu.
Bezinkový likér: 2 lžičky mleté kávy, 1 litr rumu, 6ks hřebíčků, 2 balíčky vanilkového cukru,
1,5 kg cukru, 2,5kg zralých bezinek, 1 citron, 1,5 lžičky mleté skořice.
Čisté, umyté a odstopkované bezinky dáme do hrnce. Zalijeme vodou tak, aby byly všechny bezinky
pod hladinou. Dáme vařit.
Připravíme si citron, který oloupeme od kůry, nakrájíme na plátky a zbavíme pecek. (Pozor, jinak
by likér zhořkl!!!). Jakmile se začnou bezinky vařit, za stálého míchání přidáme kávu a necháme vařit
2 minuty a přidáme skořici, hřebíček a citron - opět 2 minuty povaříme a vypneme. Celou směs
necháme uležet 24 hodin na chladném místě. Šťávu přecedíme přes hadřík a z plodů se snažíme
vymačkat co nejvíce šťávy - samozřejmě přes hadřík nebo gázu.
Šťávu dáme vařit a přidáme cukr, který vaříme 5 minut a pak přidáme vanilkový cukr a asi 2 minuty ještě povaříme. Šťávu necháme
zchladit a nakonec do ní přilijeme rum.
V příštím čísle bych se chtěla více zabývat našimi známými - a to cibulí a česnekem, které si zaslouží naši velkou pozornost.
Vaše Jana Hanzelová
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Po kom se jmenují
Slézovec (lavatera) - byl pojmenován na počest bratrů - švýcarských přírodovědců a lékařů. Více je
známo o Johannu Heinrichu Lavaterovi (1611 – 1691), méně pak o Johannu Jacobovi Lavaterovi
(1594 – 1636).
Jejich otec byl lékař, také učil fyziku a matematiku v Curychu. Johann Heinrich studoval medicínu
v Ženevěa v letech 1632 – 33 pracoval v Bernu jako asistent městského lékaře. Později pokračoval ve
studiu v Lyonu a také cestoval po Evropě. To během třicetileté války nebylo snadné, vždyť v r. 1637
působil zřejmě jako vojenský lékař při obléhání Bredy. V r. 1647 získal doktorát mediciny v Basileji na
základě práce o artritidě. Od roku 1653 byl městským lékařem v Bernu a později v Curychu (1662 - 64),
kde napsal v r. 1668 na příkaz městské rady: Nový příkaz města Zürich o moru s krátkou zprávou jak s
Boží pomoci se před touto chorobou uchránit a tudíž nemoc vyléčit. Na předchůdkyni univerzity
Collegium Carolinum se stal profesorem odborné medicíny a přírodních věd. Collegium bylo založeno
v r. 1525 jako ﬁlozoﬁcko - teologická škola a pojmenováno na počest Karla Velikého. K Lavaterovým
žákům patřili významní odborníci své doby – švýcarský anatom a chirurg Johannes von Muralt
(1654 -1733) a švýcarský lékař a přírodovědec Johann Jacob Scheuchzer. (1672 - 1733). Ten studoval fosilie s představou, že to jsou
oběti potopy světa. Pro nás je zajímavý díky studiu a popisu miocenního velemloka (1726), jehož fosilii považoval za asi 10 leté dítě.
Kolem roku 1811 fosilii určil francouzský přírodovědec Georges Cuvier (1769 - 1832) a nazval ji Andrias scheuchzeri. Je to mlok,
kterého použil Karel Čapek ve své Válce s mloky. Rod Lavatera pojmenova J.P. de Toumefort (1656 – 1708), jméno později převzal
a platně publikoval v roce 1753 Linné.
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Team Bedihošť 2018
Letošní rok se nese ve znamení „o level výš“.
Na rozjezd jsme si dali velikonoční půlmaraton Prostějov. Míra a Váša se v chladném a větrném počasí vyhecovali a taktickým
střídáním dorazili do cíle s vylepšeným „osobákem“ o 15 a 20 minut.
Na Rybníčkovu osmičku, pořádanou naším sponzorem, vyrazila také Kateřina Kača Štoplová - nový člen naší partičky TEAMU.
V květnu se sešly dva závody v jeden den, a tak se náš tým na chvíli rozdělil… Míra a Kača zaběhli již tradiční Čehovskou
desetitisícovku. Druhá část týmu zamířila do Beskyd. Čekal je Valašský Hrb. Michal a Zdeňka vyrazili na střední trať - 20km,
Váša, Libor a host Luky Pilát na tu nejdelší - 55km.
Půlmaraton Olomouc - naše srdce. Opět nás čekala úžasná atmosféra a jako vždy skvělí diváci. Na startu čtyři mušketýři - Míra,
Roman, Káča / všichni podruhé / a Váša / potřetí /. Chladnější počasí nám vyhovovalo více než předchozí roky dusno a vyhřátá
Olomouc. Roman nám po startu svým strojovým tempem zmizel v přední linii. Míra nám to však pěkně rozběhl, a tak jsme mu brzy
dýchali na záda. Druhou polovinu závodu Míra a Kača zvýšili obrátky a Vášovi trochu odskočili. Do cíle dorazili pod dvě hodiny - splnili
si svůj plán. Váša to bral tentokrát na pohodu. Doběhl spolu s Romanem, kterého v závěru donutily malé problémy se zády zvolnit
tempo. Chybělo nám naše sluníčko, Marcela, a tak jsme běželi pro ni.
V druhé polovině roku nás čekají delší a náročnější závody - Repechy, Jeseníky, přes okres Prostějov, Třeboň a další.
Vendy
Team Bedihošť

Čehovská desetitisícovka

Valašský Hrb

Olomoucký půlmaraton
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Jak znáte naše okolí?
V tomto a dalším Zpravodaji bych chtěl naše čtenáře aspoň krátce seznámit s historií naších sousedních obcí. Víme, že spoustu
informací naši občané mají, ale je tu i řada nově přistěhovaných spoluobčanů a tak snad nebude na škodu naše sousední obce aspoň
v krátkosti představit.
V tomto vydání bychom vás chtěli seznámit s obcí Čehovice, která patří stejně jako naše obec do svazku obcí Prostějov – venkov.

Čehovice
Naše sousední obec Čehovice se nachází od Bedihoště asi 2km východním směrem a kromě
silnice č. 367 ji s námi spojuje velice hojně využívaná cyklostezka.

První zmínka se o vesnici objevuje již v roce 1299 ve spojitosti se jmény bratří Ludíka, Konráda a Herborda z Čehovic.
V roce 1358 pak Jan a Bareš z Čehovic zaměnili Čehovice za statky v Stachově a tím pak přešla vesnice do vlastnictví
ke šternberskému hradu. V období 14. - 15. století se pak různě objevovaly názvy Čehovic jako CZICHOWICZ nebo CZYHOWICZ
nebo název podobný tomu dnešnímu ČÍHOVICE. Po smrti Petra ze Šternberka přešly Čehovice do vlastnictví Ctibora Tovačovského.
Počátkem 15. století koupil Čehovice spolu s mlýnem Vilém z Pernštejna a od té doby byly Čehovice součástí tovačovského panství až
do r. 1848. Zajímavostí je, že v r. 1577 propůjčil obci Vratislav z Pernštejna erb a znamení na pečeť. Takovým dokumentem se může
pochlubit jen málo obcí. Počátkem třicetileté války byly Čehovice zřejmě vypleněny a zničeny. Znovu byly pak od základu vystavěny asi
o kilometr níž do míst dnešní obce. Na místě původních Čehovic zůstala jako památka kaplička sv. Prokopa.

Obecní úřad
a mateřská škola

Naučná stezka, druhé zastavení - Karel Husárek

Dnes má obec něco přes 500 obyvatel s průměrným věkem asi 40roků a rozloha je 711
hektarů.
Naši obec spojuje s Čehovicemi nejen silnice č. 367 a cyklostezka, ale i řada osobních
kontaktů, neboť žáci školou povinní již dlouhá desetiletí či celé století dojíždí k nám do
Bedihoště do školy, doručovací poštou pro Čehovice je pošta v Bedihošti, jakož i ordinace
praktického a zubního lékaře. Čehovice jsou častým cílem vycházek či vyjížděk nejen našich
občanů, ale i občanů z Prostějova a okolí. Důvodem je jednak krásné prostředí rybníka, ke
kterému se dostanete po zmiňované cyklostezce. Kolem bedihošťského nádraží, boží muky
a hájku podjedete pod železničním mostem přes tzv. Malý potok, který už je v období
několika suchých let prakticky celoročně bez vody. Dále přejedete přes můstek spojující
břehy říčky Vřesůvky a jakmile minete po levé straně hřiště sjedete dolů a odbočíte přes
železniční trať odbočíte doprava a cesta vás dovede k rybníku. Rybník v době generální
opravy plumlovské přehrady byl cílem mnoha vodomilů – jmenujme namátkou aspoň

Farní kostel sv. Prokopa
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Kaple sv. Prokopa aneb „zima u „Prokópka“

Čehovský rybník

závody dračích lodí, vánoční plavání otužilců a v neposlední řadě je i oblíbeným místem ctitelů Petrova cechu – rybářů. Pravidelně se
zde pořádají i rybářské závody.
V nedávné době byla otevřena či obnovena naučná stezka, která má pět zastavení. Prvním zastavením je v centru obce farní kostel
sv. Prokopa vystavěný v letech 1786-1788 v josefínském stylu a Obecní úřad. Zde u prvního stanoviště získáte z informačního panelu
podrobné informace o obci a jejím okolí. Odtud pak pokračujte jižním směrem k železniční trati, za kterou je druhé stanoviště
věnované významnému rodákovi z Čehovic a sice diviznímu generálu Karlu Husárkovi (1893 – 1972). Dále vede tato cesta kolem
zmiňovaného rybníka a může se pak pokračovat ke třetímu a čtvrtému zastavení, která jsou věnována fauně a ﬂóře této oblasti.
Poslední páté zastavení je pak u původní kaple sv. Prokopa, odkud se mimo jiné nabízí nádherný výhled do okolí. Z nápisu na
nedalekém kříži lze vyčíst, že tudy chodívala procesí až do rakouského poutního místa Mariazell. My jako žáci školou povinní jsme
sem v padesátých a šedesátých letech absolvovali každoročně tzv. „pochodová cvičení“.
Zpět se pak můžete vrátit po opačném břehu rybníka a za pěkného počasí třeba doplnit i ztracené tekutiny v dobře zásobeném
stánku s občerstvením.
Ještě mohu dodat osobní zkušenost, že v zimě za příznivých sněhových podmínek lze trasu naučné stezky velice pohodlně absolvovat
i na běžkách!!!
Tolik asi informace k naší sousední obci, které byly čerpány jednak z velice pěkně vedených a průběžně aktualizovaných internetových
stránek www.cehovice.cz a z vlastních zdrojů (postupně chátrající paměti….)
V příštím čísle našeho zpravodaje zavítáme do městyse Kralice na Hané.
Krásný podzim a snad ještě i kousek „babího léta“ přeje všem čtenářům Václav z Václavovic

foto©Jan Pospíšil
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Den české státnosti – svátek patrona České země sv. Václava.
Dnem české státnosti byl vyhlášen den 28. září teprve 24. března r. 2000. Do konce roku 1951 byl tento den ještě označen
Památným dnem ČSR, ale potom přestal být veřejnosti připomínán jako významný den a zůstal v kalendáři uveden jen jako den, který
slaví nositelé jména Václav. Zmínka, že se jedná o přemyslovského knížete, patrona Čech a Moravy, jednoho z tradičních symbolů
českého státu jaksi vypadla. Svátek připadá na den jeho zavraždění zřejmě v r. 935, za účasti Václavova bratra Boleslava a jeho
družiny. Někdy se k tomuto datu také připomíná rok 995, kdy byla za Boleslava II. dobyta Libice a vyvražděna většina Slavníkovců,
což v důsledku vedlo k upevnění raného českého státu.
V roce 1929 vrcholily v tento den oslavy Svatováclavského milénia za účasti prezidenta T.G. Masaryka, který byl v tento den hlavním
řečníkem oslav a při této příležitosti předal čestnou standardu Svatováclavskému jezdeckému pluku.
Od roku 1990 se obnovila tradice Národních svatováclavských poutí ve Staré Boleslavi, jejímž vyvrcholením je poutní bohoslužba
sloužená českými biskupy na tamějším Mariánském náměstí, které právě od r. 1990 nese název Václavské náměstí. Stojí snad za
zmínku, že v roce 2009 sloužil v tento den bohoslužbu na Václavské proboštské louce sám papež Benedikt XVI.
Jsme ale rádi, že tradice „malých ale našich“ václavovských hodů v naší obci stále žije a s krátkými přestávkami v minulosti si můžeme
připomenout již 184. výročí vysvěcení naší kaple zasvěcené právě českému patronu sv. Václavu. Letos si současně můžeme
připomenout i 15. výročí jejího znovu vysvěcení po generální opravě, kdy se stala chloubou a jednou z mála historických staveb naší
obce.

Letošní oslavy svátku svatého Václava spojíme i s oslavou 100. výročí vzniku naší
republiky. Srdečně si dovolujeme pozvat VŠECHNY občany naší obce na tuto slavnost
s následujícím programem:
V pátek 28. září ve 14.00 hod bude u kaple sv. Václava sloužena hodová bohoslužba
za občany naší obce, při které vzpomeneme zejména těch, kteří padli za naši svobodu v průběhu obou světových válek.
Po slavnostní bohoslužbě zazpíváme Československou státní hymnu (připomeneme si tak vznik samostatného Československého
státu) a Svatováclavský chorál. Potom se společně vydáme k místu u železniční trati,

kde bude v blízkosti Lípy svobody vysazené při příležitosti 50. výročí vzniku
Československa vysazena nová lípa připomínající letošní 100. výročí vzniku naší
republiky.
Poté bude následovat přátelské posezení při produkci kapely Pavla Strouhala. Drobné občerstvení, jakož i pouťové atrakce pro děti
budou zajištěny.
Přivítali bychom, kdyby se při této slavnostní příležitosti prezentovaly i existující spolky a organizace jako hasiči, zahrádkáři,
sokolové, atd… Bývalo to v minulosti při podobných slavnostech dobrým zvykem a mohli bychom tuto tradici obnovit.
Těšíme se, že společně oslavíme nejen václavovské hody, ale i den naší státnosti a zejména pak 100. výročí vzniku naší republiky.

Redakce Bedihošťského zpravodaje spolu s OÚ Bedihošť
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Den české státnosti – svátek patrona České země sv. Václava.

Kaple sv. Václava v r. 2002

Po opravě a znovu vysvěcení v r. 2003

Všimli jste si?
Na našem hřbitově byla opravena a vyčištěna vzácná Pieta od prostějovského akademického sochaře Jana Třísky, jakož i celková
úprava okolí Piety, kterou provedli pracovníci OÜ. Současně byly obnoveny nápisy na kříži u kaple sv. Floriána a u kaple sv. Václava ve
Václavovicích, dále byly obnoveny nápisy u kříže za Václavovicemi a u sochy P. Marie u silnice mezi školou a hřbitovem. Opravu velice
pěkně provedla z podnětu starosty obce a za ﬁnančního přispění Olomouckého kraje prostějovská ﬁrma Kamenictví Mejzlík
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Obrazem

foto©Jan Pospíšil

foto©Jan Pospíšil
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