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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

V tomto čísle najdete:
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás jako vždy informoval o dění v naší obci.
V letošním roce je naplánovaná rekonstrukce školy, která činí zhruba 5 milionů korun.
Jedná se o výstavbu nového bezbariérového výtahu a přístavbu nových tříd.
Celá tato rekonstrukce je ﬁnancována za pomocí dotací, kterou zajistil ředitel školy
Mgr. Michal Jahn.
Z dotací Státního fondu životního prostředí České republiky, která byla ve výši 600 tisíc
korun, byl zakoupen elektromobil pro úklid, odvoz trávy a spadlého listí. Tento
elektromobil je první v okrese Prostějov.
Z důvodu špatného technického stavu betonových sloupů osvětlení na ulici Prostějovská,
jsme podali žádost na POV Olomouckém kraji o dotaci na jejich výměnu. Stávající sloupy
budou nahrazeny novými ocelovými stožáry.
Pro zásahovou jednotku se pokoušíme z dotací Olomouckého kraje zajistit nové přilby.
Nadále budeme sledovat další dotační tituly, které by se daly pro naši obec využít.
V letošním roce se pokusíme dostavět cyklostezku od hřbitova k mostu přes říčku Valová.
Můžeme doufat, že obec Kralice na Hané ještě v tomto roce stihne tuto cyklostezku
propojit.
V letošním roce bude provedena kontrola domácností, jak nakládají se splaškovou vodou.
Dle § 3 odst. 8, zákona č. 274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích. „Obecní
úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku
nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se
na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.“ Obec bude především kontrolovat
ty majitele, kteří nejsou připojeni na kanalizaci, jak likvidují odpadní vody.
Pokud má někdo ze spoluobčanů zájem o pořízení kompostéru, má možnost tento
kompostér získat po sepsání smlouvy na obecním úřadě.
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Sběrný dvůr bude v letošním roce opět otevřený a to ve středu a v sobotu v době od 17.00 do 17.30 hod. Na tento sběrný dvůr je
možno vyvážet zeleň tzn. trávu a různé zelené výhonky, které musí být nastříhané do max. délky 10 cm. Upozorňuji občany, že do
odpadové nádoby na bioodpad nepatří pařezy, kamení, různé větve a tůje. Všichni občané byli řádně informováni, co do odpadových
nádob na bioodpad patří. V případě, že bude zjištěno, že v odpadových nádobách je odpad, který tam nepatří, nebude odpadová
nádoba vysypána a při častějším zjištění této závady bude tato zapůjčená odpadová nádoba odebrána.
V poslední době dochází k častějšímu ničení obecního majetku a z tohoto důvodu jsme se rozhodli rozšířit stávající kamerový systém.
Na cyklostezce od základní školy směrem k cukrovaru byla instalována dopravní značka se zákazem vjezdu všech motorových vozidel.
Závěrem bych Vám nejen jménem svým, ale i kolegů ze Zastupitelstva obce Bedihošť, popřál příjemné prožití velikonočních svátků.
Jiří Zips
starosta obce

Obecní úřad informuje
Poplatky v roce 2019 za TKO a psy zůstávají ve stejné výši ( TKO 400,- Kč/os , pes 100,-Kč).
Všechny poplatky jsou splatné do 30. 6. 2019.
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

OZNÁMENÍ
Upozorňuji čtenáře naší knihovny, že knihovna bude v době letních
prázdnin uzavřena a to od 1. července 2019.
Provoz bude opět zahájen v úterý 3. září 2019
Jana Hanzelová ml., knihovnice

BIO odpad
Nádoba je určena
Dále slouží pro odpady
rostlinného původu jako je
posekaná tráva, listí, zbytky rostlin,
plevel, květiny, (vše nakrátko
nastříhané či naštěpkované),
piliny, sláma, staré seno
v neposlední řadě spadané ovoce,
které je vhodné prokládat
trávou či ořezem z keřů

pro zbytky potravin rostlinného
původu, jako jsou zbytky zeleniny
a ovoce (jádřince, listy a nať
ze zeleniny, okrajky z brambor,
mrkve, jablek a citrusových plodů
apod.), čajový odpad a čajové
sáčky, kávová sedlina
či skořápky z vajíček.

Do nádoby nepatří nerosty (kameny), pařezy,
komunální odpad, tekuté zbytky jídel, oleje, živočišné
zbytky (mléčné výrobky, maso, kůže, vnitřnosti, kosti),
uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, biologicky
nerozložitelné a ostatní odpady (např. plasty, sklo,
textil, kovy, papír, nebezpečné odpady).

Tyto informace platí pro popelnice na bioodpad
i bioodpad dovážený na sběrný dvůr.
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Kulturní a společenské akce
Termín

Místo konání

Pořadatel

na fotbalovém hřišti

SDH Bedihošť

Obec a sokolovna

OU Bedihošť
Klub vojenské historie Dukla z.s.

Zápis do mateřské školy

ZŠ Bedihošť

ZŠ a MŠ Bedihošť

Škola na zkoušku

ZŠ Bedihošť

ZŠ a MŠ Bedihošť

Opékání a grilování

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

Sobotní posezení pro seniory, od 15.00 hod.

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť
SSbPOZ a OÚ v Bedihošti

22.6.2019

Dětský den

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

20.7.2019

Letní zábava se skupinou KOKENO – bývalý Kontakt

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

17.8.2019

Hasičská soutěž v parku a srpnová zábava

v parku

SDH Bedihošť

14.9.2019

Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bedihošti

obec

SDH Bedihošť

26.4.2019
3.-4.5.2019
7.5.2019
17., 24., 31.5.2019

18.5.2019
8.6.2019

Název akce
Pálení čarodějnic, od 17.00 hod.
Kolona vítězství

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

Usnesení zastupitelstva
Přehled přijatých usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 14.11.2018 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Luděk Smýkal, Luděk Přikryl.
U3/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, MUDr. Petr Stavěl.
U4/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 13 v roce 2018.
U5/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č: PV-014330050766/001.
U6/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci díla „Půdní vestavba a přístavba ZŠ Bedihošť” ﬁrmu Stavební společnost
Navrátil, s.r.o. a uzavření „Smlouvy o dílo č. 2182208“ s touto ﬁrmou.
U7/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje ﬁnanční příspěvek TJ Sokol Bedihošť ve výši 10.000,- Kč v 1. pololetí roku 2019 a dalších 10.000,- Kč
v 2. pololetí roku 2019 za podmínky, že bude stále činný nově obnovený oddíl kopané žáků.
U8/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje pořízení auta MAN za cenu 425.000,- Kč.
U9/1/2018:
Zastupitelstvo schvaluje ,,Oprávnění pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření“.

Přehled přijatých usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 19.12.2018 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/2/2018:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
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U2/2/2018:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Luděk Smýkal, Luděk Přikryl.
U3/2/2018:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Ing. Vojtěch Kuchař.
U4/2/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
U5/2/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Bedihošť na rok 2019.
U6/2/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 14 v roce 2018.
U7/2/2018:
Zastupitelstvo schvaluje směrnici č.1/2019 k sociálnímu fondu.
U8/2/2018
Zastupitelstvo schvaluje „Metodický pokyn starosty obce k provedení inventarizace majetku, závazků a plánu inventur v roce 2018“.
U9/2/2018
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o provedení práce s paní Janou Hanzelovou.
U10/2/2018
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu se ZŠ Vrbátky.
U 11/2/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č: 1030044874/001
U 12/2/2018
Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemků p.č. 1078 a p.č. 1063 v k.ú Bedihošť za roční pronájem v ceně 500,- Kč za oba pozemky.
U 13/2/2018
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o nočním klidu.
U 14/2/2018:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o koupi nemovité věci.
Přehled přijatých usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 6.3.2019 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/3/2019:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/3/2019:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Pospíšil, Ing. Vojtěch Kuchař.
U3/3/2019:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Ing. Luděk Smýkal.
U4/3/2019:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.
U5/3/2019:
Zastupitelstvo schvaluje následující oddávací dny a hodiny:
1) maximálně dvě soboty v měsících září - červen od 9,00 hodin do 15,00 hodin
2) maximálně jedna sobota v měsících červenec a srpen od 9,00 hodin do 15,00 hodin
Místem pro uzavření manželství v obci Bedihošť je Obecní úřad Bedihošť.
Svatební obřady konané mimo schválené místo, den a hodinu jsou zpoplatněny správním poplatkem 1.000,- Kč (zák. č. 634/2004
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Sb. )
U6/3/2019:
Zastupitelstvo zamítá žádost o směnu pozemků manželů Koněvalíkových č.j. OUBed/29/2019.
U7/3/2019:
Zastupitelstvo souhlasí s udělením předběžného souhlasu ﬁrmě Suptel a.s. na pronájem části pozemku p.č. 1268 v k.ú. Bedihošť za
účelem umístění optického kabelu, za podmínky, že oplocení pozemku bude osázeno zelení.
U8/3/2019:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z programu POV na výměnu betonových sloupů veřejného osvětlení na
ul. Prostějovská.
U9/3/2019:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na nové přilby pro hasiče.
U10/3/2019:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci u ﬁrmy Agrofert na vysílačky pro hasiče.
U11/3/2019:
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení přípojek podtlakové kanalizace od 6 novostaveb v ul. L. Svobody za 1,- Kč.
U12/3/2019
Zastupitelstvo schvaluje kladný hospodářský výsledek školy za rok 2018 a převedení celé částky 14.416,64 Kč do rezervního fondu.
U13/3/2019
Zastupitelstvo schvaluje ,,Veřejnoprávní smlouvu o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků“.

Vyhláška o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
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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

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.

158

840 668 668
1239
800 22 55 77
800 184 084

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.

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

Místní poplatek ze psů

Splatnost do

150

Havarijní služba

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

Osvobození
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Obecní knihovna a informační centrum:
Provozní doba: Pondělí 15:00 - 18:00 hod. - lichý týden
Úterý 15:00 - 18:00 hod. - sudý týden
Sběrný dvůr
Provozní doba: Středa a sobota 17:00 – 17:30 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 2019

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. 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.

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 :

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.
Cena vodného a stočného platná od 1. ledna 2019

Ceny pro Prostějovsko

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s DPH 15%

vodné

39,58

45,52

stočné

38,41

44,17

celkem

77,99

89,69

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 6. dubna 2019 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.

Tobias Mucha

Barbora Bednářová

Viktor Šustr

Eliška Mádrová

Milan Husárek

7

Společenská kronika - jubilea
V první polovině letošního roku oslavili nebo teprve oslaví svoje významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým tímto co
nejupřímněji blahopřejeme.
Jarmila Popelková

Leden: pí Matějíčková Jarmila
pí Holíková Marcela
pí Vysloužilová Božena
pí Kopečná Jarmila

85 let
70 let
75 let
95 let

Únor: pí Redlichová Jarmila
p. Blahoušek Josef

91 let
75 let

Duben: pí Prokopová Jana
pí Pospíšilová Marie
p. Dostál Jaroslav
p. Židlík Ludvík
pí Čundrlová Eva
pí Dosoudilová Věra

75 let
70 let
75 let
92 let
80 let
70 let

Květen: pí Chytilová Hedvika 70 let
Březen: pí Komárková Anna
pí Piňosová Marie
p. Pírek Mojmír

75 let
80 let
75 let

Červen: pí Janichová Jana
75 let
pí Valouchová Emilie 70 let

pí Jana Prokopová

Zápis v knize jubilantů pro paní Marii Piňosovou

Ještě jednou všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
Společenská kronika - zesnulí
S velkou úctou a zármutkem vzpomínáme na pana

Jaroslava Procházku, který navždy opustil řady

našich spoluobčanů a zanechal tichou vzpomínku.

Čest jeho památce!
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Z historie obce: Pamětní kniha železniční stanice
Mezi nepřeberné množství archiválií Národního archivu v Praze patří také Sbírka staničních kronik, v níž jsou uloženy pamětní knihy
dopravních úřadů a stanic, především železničních stanic. Pod inventárním číslem 41 je v kartonu č. 2 uložena pamětní kniha
železniční stanice Bedihošť, která byla napsána za první republiky a v prvních třech poválečných letech.
Pamětní kniha (rozsah okolo 50 popsaných stran) obsahuje i velmi stručné údaje z historie obce, včetně několika nepřesností Jako
zdroj podrobných a seriózních informací k celkové historii Bedihoště jí nelze příliš brát, což ovšem neplatí o údajích z železniční
historie, zejména v období let 1918–1948. V tomto ohledu je pamětní kniha železniční stanice Bedihošť cenným pramenem. Pisatel
pamětní knihy věnoval rovněž pozornost povětrnostní situaci či úrodě zemědělských plodin.
Železniční stanice Bedihošť byla otevřena 1. 7. 1870 pro nákladní dopravu a od 1. 8. 1870 pro veškerou dopravu a také pro
soukromé telegramy. Pamětní kniha k zahájení železničního provozu v obci uvádí: „Když r. 1870 jel Bedihoštěm první vlak, byla v obci
sváteční nálada. Na vlak ověnčený růžemi, pentlemi a prapory hleděli s údivem lidé z celého okolí. Na nádraží stáli dělníci Slováci
s náčiním opentleným a stříleli z hmoždířů.“ Prvním přednostou železniční stanice Bedihošť byl Ing. Gustav Mayr (1870–1873).
Stanice Bedihošť se nachází na železniční trati Nezamyslice – Olomouc.
Pozemek ke stavbě celého nádraží byl poskytnut zdarma cukrovarem Bedihošť. Z toho důvodu byla trať vedena co nejblíže
továrny. Původně měla stanice jednu dopravní kolej, dvě manipulační koleje a vlečku do cukrovaru. V roce 1892 byla postavena druhá
dopravní kolej a druhá vlečka do cukrovaru. V roce 1899 bylo nádraží na obou stranách prodlouženo o 110 metrů.
Ke stanici Bedihošť patřily zastávky a nákladiště v Čelčicích a Pivíně a zastávka v Doloplazích. Podřízené zastávky byly otevřeny
v uvedených letech: Čelčice (1882), Pivín (1887), Doloplazy (1927).1 Ke dni 1. 5. 1905 byl obvodní lékař MUDr. Hynek Křížek
jmenován železničním lékařem se sídlem v Bedihošti (s přidělenou tratí z Nezamyslic až po strážní domek č. 10 ve stanici Bedihošť).
V den, kdy vzniklo Československo (28. 10. 1918), místní studenti strhali na nádraží německé řády a vyhlášky, mezi nimi i několik
českých. Poté, co je napomenul přednosta stanice Jan Reyl, že ničí majetek nového státu, zanechali tohoto vandalství. Personál
stanice byl v té době český, proto přijal vyhlášení samostatnosti velmi kladně. Dne 18. 9. 1921 projížděl Bedihoštěm zvláštní vlak
s prezidentem Masarykem, jenž jel z Brna do Olomouce.
V pamětní knize se lze dočíst také o nehodách a tragédiích, které se staly v obvodu stanice. Vzhledem k nedávné tragédii lze
uvést, že 24. 10. 1923 se u Pivína vrhl pod vlak mladý poštovní praktikant z Brodku u Prostějova, jenž byl usvědčen z podvodné
manipulace s penězi v Němčicích nad Hanou. Tyto problémy radikálně vyřešil sebevraždou. K sebevraždě mladé ženy z Rakodav došlo
na stanici v Bedihošti dne 11. 6. 1924, dne 30. 6. 1924 zde vlak přejel opilého muže, bývalého starostu Skalky. Pamětní kniha uvádí
několik dalších smrtelných nehod, rovněž zmiňuje případy, kdy došlo při posunech k vykolejení vozů, v Bedihošti např. 15. 8. 1930
či 3. 11. 1937.
Na konci srpna 1929 byly na Kroměřížsku a Kojetínsku prováděny vojenské manévry, jichž se zúčastnil prezident
T. G. Masaryk či francouzský maršál Philippe Pétain2 (28. 8. sledovali manévry z návrší u Klenovic na Hané, kde stál větrný mlýn).
K střežení tratí v průběhu vojenské operace byly na tratích mezi Kroměříží, Kojetínem, Nezamyslicemi a Prostějovem zavedeny
obrněné vlaky.
Za mobilizace v září 1938 museli někteří nádražní zaměstnanci narukovat, po demobilizaci bylo i do Bedihoště evakuováno
několik zaměstnanců z odstoupeného pohraničí.
Pamětní kniha popisuje i události z konce druhé světové války. Vzhledem k tomu, že zápis byl učiněn brzy po skončení bojů, lze jej
brát za poměrně hodnověrný: „Od 1. května až do skončení války byli všichni obyvatelé nádraží i obce ve sklepních krytech. Po celou
dobu hřměla nepřetržitě děla z obou stran a letadla neustále hučela ve vzduchu. Po celém Bedihošti byla rozestavěna pancéřová auta
a dvě stála u nádraží a téměř bez ustání střílela. Nádraží dostalo několik dělových zásahů, bohudík však jen lehkého rázu. Jen okenní
tabule ze tří čtvrtin byly rozbity prudkými otřesy. Za to přidělená zastávka Pivín byla téměř úplně zdemolována a trať byla na několika
místech přerušena. Konečně po poslední nejhorší noci z 8. na 9. 5. 1945 přišel den osvobození a druhá světová válka skončila úplnou
porážkou a bezpodmínečnou kapitulací Německa. Stanice i celá obec Bedihošť byly ihned vyzdobeny prapory republiky a každý se
radoval, že strašná válka skončila, že jsme opět svobodni, a že nikdo z místních železničářů nepřišel o život.“
Po druhé světové válce odešla téměř polovina zaměstnanců do pohraničí, na jejich místo přišli zejména mladí
a nezkušení železničáři. K 1. 10. 1945 byla stanice přidělena k ředitelství státních drah v Brně, předtím k ředitelství
v Olomouci. Válkou poškozené železniční budovy a zařízení byly nejpozději v roce 1946 uvedeny do normálního stavu. Vzhledem
k dlouhotrvajícímu suchu byla v roce 1947 nízká úroda cukrové řepy (asi o třetinu méně), což se logicky odrazilo v úměrně sníženém
množství vyrobeného cukru. Místní cukrovar vyvezl v tomto roce do Rakouska, Maďarska, Itálie a Jugoslávie celkem 289 vagónů
cukru. V době XI. všesokolského sletu v červnu 1948 byl zaznamenán silný nárůst v oblasti přepravy osob.
Kdyby měl někdo zájem o podrobnější studium pamětní knihy železniční stanice Bedihošť, může tak učinit prostřednictvím
internetu, poněvadž digitální kopie pamětní knihy je umístěna na webových stránkách Národního archivu.
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Nádražní budova v Bedihošti na výřezu ze staré pohlednice.

Poznámky
1 Čelčice, Pivín i Doloplazy patřily v letech 1877–1949 do politického okresu
Přerov a soudního okresu Kojetín, v letech 1949–1960 do okresu Kojetín.
Teprve v červenci 1960 byly připojeny do okresu Prostějov.
2 Jednalo se o známého francouzského maršála, hrdinu první světové války.
Do historie však vstoupil především jako hlavní představitel tzv. vichistické
Francie, jež za druhé světové války kolaborovala s nacisty.
Skupina hochů za místním nádražím, cca rok 1935.
Sbírka Petra Jiráka

Mgr. Petr Jirák

Základní škola a mateřská škola Bedihošť
Anglická olympiáda v naší režii!
Dne 13. února proběhlo na ZŠ E.Valenty okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií.
Kategorii I.A tvořili žáci do 7. ročníku základních škol a kategorii II. A pak starší žáci osmých a devátých tříd základních škol.
V první části soutěže měly děti za úkol podle poslechu doplnit pracovní list. V druhé části byly rozděleny do dvojic a po krátkém
představení své osoby si vylosovaly konverzační otázku. Na dané téma musely plynule mluvit asi pět minut. Nakonec prověřovali
členové poroty svými otázkami pohotovost a schopnost správně a věcně reagovat na jakékoliv téma.
V první kategorii naši školu reprezentovali sedmáci
Alena Petříková a Milan Gazda. Ve starší kategorii soutěžili
Ondřej Čmel a Jan Zubrzycki z osmé třídy.
Žáci nepodcenili přípravu a naši školu reprezentovali velmi
úspěšně. V první kategorii porazila všech 27 soutěžících
Alena Petříková a umístila se na prvním místě. Milan Gazda
obsadil krásné sedmé místo. Starší žáci měli také těžkou
konkurenci. Z 31 soutěžících obsadil Ondřej Čmel 21.
a Jan Zubrzycki 23. místo.
Všem soutěžícím děkuji za vzornou přípravu a za pěknou
reprezentaci školy.

Alena Petříková 1. místo
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Martina Iránková

Zápis do první třídy
Tradičně v pátek, tentokrát 5. dubna, proběhl na naší škole zápis do první třídy pro příští školní rok.
Dostavilo se k němu 37 dětí, z nichž 6 na místě požádalo prostřednictvím svých rodičů o odklad povinné školní docházky.
31 budoucích prvňáků, to je pěkná přesila na paní učitelku Stražickou, ale nelekejme se. Někteří z nich čekají na rozhodnutí
přijímacího řízení v Prostějově a jiní ještě budou zvažovat odklad povinné školní docházky. Naši prvňáci tak zasednou do lavic v počtu
okolo dvaceti sedmi.
Bude pro ně připravena Škola na zkoušku. V termínech 17., 24., 31. 5.
se setkají s paní učitelkou, budou plnit zábavné úkoly a připraví se na ostrý start
v září. Na závěrečném setkání navštíví i školní družinu.
Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme a zároveň zveme rodiče na
zápis do mateřské školy, který se uskuteční v úterý 7. 5. 2019 od 10:00 do
17:00 hodin.

Michal Jahn
Společenský večírek SRPŠ 2019
Krásné jaro všem příznivcům základní a mateřské školy v Bedihošti. Rád bych se s Vámi podělil o pár informací z letošního
společenského večírku SRPŠ. Nechci nikoho zbytečně vychvalovat, nebo naopak hanit, spíše jen pár informací, aby si lidé udělali
představu, co vše obnáší příprava společenského večírku. Třeba se potom najde více dobrovolníků z řad rodičů pro pomoc s dalším
ročníkem. Příprava na každou další akci totiž začíná již koncem večírku.
Jako každý rok, tak i letos v měsíci únoru proběhl již VIII. SPOLEČENSKÝ VEČIREK SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY.
Tento ročník byl v mírném ohrožení a všechny přípravy byly ve značném poklusu. Na podzim nastal problém s hudební produkcí.
Vyřešit tento problém nebylo jednoduché. Zkuste totiž sehnat v průběhu listopadu kapelu na večírek v únoru. Trocha beznaděje
a spousta marných telefonů. Asi máme vysoký standart, ale nechceme poslouchat nějaké šumaře. Více méně náhodou se podařilo
domluvit hudební trio NO - PROBLEM a zdá se, že to byl dobrý tah. Toto žádané hudební těleso však nemohlo hrát v sobotu, jak
jsme byli zvyklí, ale pouze v pátek. Trochu kvapíku a přípravy během pracovního týdne se vyplatily. Spousta lidí tomu věnovala mnoho
hodin volného času.
Od pátečního rána se děti z naší školy, pod vedením
učitelského sboru v čele s paní učitelkou Mgr. Kožouškovou,
postaraly o nádhernou výzdobu naší stařičké sokolovny. Starší
děti nachystali stoly a židle a také pomohly s ostatními
přípravami sálu sokolovny. Ve školní jídelně nejšikovnější
kuchařky ve školství, pod vedením úžasné vedoucí školní jídelny
paní Frantisové, správkyně žaludků našich dětí, připravily
vynikající chuťovky pro všechny mlsné jazyky. Děti pod vedením
paní učitelky Mgr. Kýrové, pak vše nazdobily. Mezitím si děti ze
ZUMBY pod vedením paní vychovatelky Holubové Dis., pilně
trénovaly svá večerní vystoupení. Také školní pěvecké těleso paní
učitelky Mgr. Kožouškové cvičilo hlasivky. Nemůžeme
zapomenout na vynikající světelné efekty v podání takřka celé
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rodiny pana Čmely. Za zmínku určitě stojí i ochota a spolupráce pana Kardinála při dohovoru v mimořádném termínu a pomoc při
objednávce občerstvení.
Večerní zábava by samozřejmě nemohla probíhat bez účasti obsluhy a personálu. Šatna, prodej vstupenek, obsluha
v kuchyni, výčepu i baru a tombola, to vše jsou dobrovolníci. Jako každý rok se na této činnosti podílely rodiče dětí prvních tříd.
Nezbývá nic jiného než před nimi smeknout a znovu jim poděkovat za ochotu a nasazení po celý večer. Osobně bych chtěl
vyzdvihnout práci alespoň dvou osob, pana Holíka, který všechny dostává do kolen svými úžasnými koktejly a paní Menšíkovou. Oba
se již několik ročníků nepřetržitě věnují všemu, co je potřeba pro bezproblémový chod večírku. Na vše samozřejmě bedlivě dohlíží
pan ředitel školy Mgr. Jahn. Nemůžu zapomenout na pomoc obce v čele s panem starostou Zipsem a všem sponzorům a dárcům
z řad rodičů a přátel školy. Bez nich by nebyla tak bohatá tombola plná skvělých darů.
Myslím, že se i letošní společenský večírek opět vydařil a všichni se již těší na další, ještě lepší ročník s minimálně stejnou
účastí. Všem, kdo byl u toho, znovu děkuji a těším se na Vás u dalšího ročníku společenského večírku. Tentokrát v sobotu 29. února
2020.
Děkuji všem,
Marek Křivánek, předseda SRPŠ

Český zahrádkářský spolek Bedihošť
Naše organizace stále žije a plánuje akce, jak pro děti, tak i pro
dospělé.
19. ledna jsme uspořádali náš tradiční zahrádkářský ples. Příprava
nám zabrala několik dnů, ale vyplatila se, ples byl pěkný a snad
všem se líbil. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem
místním sponzorům, ale také těm přespolním za pěkné
a hodnotné ceny do tomboly.
Tradicí už se stala pro nás a naše členy domácí zabíjačka, kdy se
sejdeme a zažíváme spoustu legrace. Je to takové poděkování
našim členům za celoroční práci v našem spolku.
V březnu proběhla výroční členská schůze, na které se hodnotila
naše činnost. Hosté a členové dostali občerstvení. Naše nejmladší
členky Barunka Jurová, Eliška Valouchová a Vendulka Měřičková
nám schůzi zpestřily svým vystoupením zumby, které se
přítomným velice líbilo a děvčata byla odměněna mohutným
potleskem.
V měsíci květnu bude připraveno grilování pro vás občany. Věříme,
že počasí už bude trochu ustálené a příznivé k posezení.
Všechny dubnové, květnové a červnové víkendy máme náš areál
zadaný občany na rodinné oslavy. Od března se také v naší
klubovně učí žáci naší ZŠ. Ve škole probíhá rekonstrukce, tak jsme
umožnili výuku žáků u nás v areálu.
Dovolte, abychom vás s předstihem pozvali
na den pro děti, který se bude konat
22. června a na 20. července pak na zábavu
pod lipami, kde nám bude hrát skupina
„KOKENO“ - bývalá skupina KONTAKT.
Věříme, že se uvidíme. O všech akcích
budete informováni plakáty a místním
rozhlasem.
Musíme si jen přát, aby nám bylo
nakloněno i počasí a měli tak to pomyslné
štěstíčko.
ČZS Bedihošť
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Dětský karneval
I v letošním roce členky Sboru pro občanské záležitosti při Obecním úřadě
v Bedihošti uspořádaly pro děti „Maškarní karneval“. Program zajistila skupina
„Klaun family“ a děti si s nimi užily. Hudbu nám zajišťoval opět pan Vítek Švec
a Vojta Kuchař a to bezplatně, čehož si velice vážíme.
Pro děti bylo připraveno i malé pohoštění a dětská tombola. Na tombolu se děti
vždy velice těší a mají velikou radost když něco vyhrají.
Celé odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře a věříme, že i příští rok
se sejdeme v sokolovně.

Výbor Sb. POZ

Dětský bazárek
Poprvé jsme v naší obci zorganizovaly dětský bazárek oblečení, obuvi, kol apod. Sešly se necelé dvě desítky maminek, které nabízely
po svých dětech věci ze kterých již vyrostly.
Bedihošťští zahrádkáři nám půjčili klubovnu. V nabídce bylo tolik pěkných věcí a opravdu jen za symbolické ceny. Bylo by potřeba, aby
kupujících maminek přišlo více. Rádi bychom tento bazárek na podzim zopakovali. Poučením je pro nás to, že musíme s dostatečným
předstihem udělat této akci pořádnou reklamu. Proto už nyní se na vás těšíme. O termínu budete s předstihem informováni.

Veronika Trunečková a Jana Hanzelová ml.

Okénko do historie - Byl První máj 1890
První máj – mezinárodní svátek pracujících, den solidarity dělníků celého světa, se v Čechách slavil poprvé v r. 1890 na Střeleckém
ostrově v Praze. Jan Neruda jako přímý účastník ve slavném fejetonu napsal: „Ano“. Byl První máj 1890. A kdo jej co muž dozrálý,
myslivný prožil do dnů svého života na něj nezapomene!!! Rozhodnutí o každoročních oslavách Prvního máje bylo přijato v r. 1889
na ustavujícím kongresu II. Internacionály v Paříži. Datum 1. května bylo stanoveno na paměť tři sta tisíc chicagských dělníků
začátkem května 1886, po nichž bylo několik dělnických funkcionářů na základě vykonstruovaných obvinění popraveno.
Není tedy pravdou, že svátek práce byl socialistickým svátkem. Je to svátek s hlubokým mezinárodním významem a slaví se velkým
shromážděním i pochody v mnoha metropolích na celém světě.
Jana Hanzelová
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Kolona vítězství letos poprvé zavítá do Bedihoště
Ve dnech 3. a 4. května 2019 se bude v Bedihošti a okolí konat pod záštitou Klubu vojenské historie Dukla z.s. z Prostějova ve
spolupráci se statutárním městem Prostějov, dále s obcí Bedihošť a okolními obcemi 7. ročník Kolony vítězství, při níž
si připomeneme 74. výročí ukončení 2. světové války na evropském kontinentu.
Pro občany bude tato vojenská akce zajímavá nejen tím, že vojáci a dobová vojenská technika zavítá do Bedihoště poprvé, ale i
tím, že zde bude v době konání akce hlavní ležení těchto vojsk v místní sokolovně, kde budou zástupci všech armád, které osvobodily
tehdejší území Československa. Mezi ně patří nejen vojáci Rudé armády, ale i Rumunské královské armády, 1. československého
armádního sboru, americké armády a polské armády. Dobový tábor budou doplňovat též poražení němečtí vojáci.
V minulých letech členové Klubu vojenské historie Dukla z.s. a jejich přátelé z jiných klubů zavítali do okolních obcí (Skalka,
Čelčice, Ivaň apod.), aby si připomenuli, že se také zde v posledních deseti dnech 2. světové války (30. dubna – 9. května 1945)
odehrávaly poslední těžké boje mezi nacistickými vojsky a vojsky spojeneckými, při kterých pod Prostějovem padlo nebo bylo raněno
na 1000 vojáků na obou stranách fronty.
Samotná obec Bedihošť se dostala do bezprostřední blízkosti fronty na začátku května. Obec byla obsazena německým
dělostřelectvem a vojáky divize tankových granátníků Brandenburg. Ráno 9. května 1945 osvobodili obec rumunští vojáci.
Přesnější informace o konci války na Prostějovsku přednesou v sobotu večer po skončení hlavního programu v sokolovně
MVDr. Zdeněk Bezrouk a Ing. Jaromír Vykoukal.
Program Kolony vítězství
Pátek 3.5.2019

Sobota 4.5.2019

Zahájení Kolony vítězství - 16:00

Pieta
Pieta
Pieta
Pieta
Pieta
Pieta
Pieta

Pieta Čehovice 17:00 - odjezd v 17:45 hodin
Pieta Výšovice 18:00 - odjezd v 18:45 do Žešova
Pieta Žešov - 19:00 - odjezd do Bedihoště 19:45

Bedihošt 9:00 - odjezd v 9:30 do Hrubčic
Hrubčice 9:45 - odjezd v 10:30 do Kralic na Hané
Kralice na Hané 10:50 - odjezd v 11:15 do Prostějova
Prostějov - odjezd v 13:15 hodin do Kostelce na Hané
Kostelec na Hané 13:40 - odjezd 14:20 do Smržic
Smržice 14:40 - odjezd do Držovic 15:20
Držovice 15:45 - odjezd do Bedihoště v 16:30

Bojová technika i dobové vojsko je na akci přislíbeno. Klub vojenské historie Dukla z.s. si vyhrazuje změny v programu.

MVDr. Zdeněk Bezrouk
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Važení čtenáři, dovolte mi, abych vás seznámil s děním v našem
sboru.
V lednu jsme pořádali již tradiční hasičský ples. Přípravy na tuto
akci jsou náročné a vyčerpávající a rád bych touto cestou
poděkoval všem, kteří nám pomáhali. Zároveň musím poděkovat
všem sponzorům, kteří nám přispěli do naší tomboly, ta byla letos
opravdu bohatá.
Dne 16. března proběhl sběr železného šrotu, kdy jsme pomohli
občanům zbavit se kovového šrotu a odpadu.
Po celou zimu, až prakticky do teď, jsme s hasičskou mládeží
chodili do tělocvičny a hasičárny. V tělocvičně probíhala sportovní
příprava na hasičské soutěže a v hasičské zbrojnici teoretická příprava – např. uzlování, zdravověda, hasičské základní znalosti,
topograﬁe. To vše pod dohledem vedoucích mládeže Miroslava Hýbla, Roberta Vymlátila, Vítězslava Švece a mé osoby.
Možná jste postřehli, že jsme měli poruchu na našem hasičském Mercedesu. Porucha čerpadla nás vyřadila na několik měsíců až do
dubna z IZS. Ač se to nezdá, náš „Méďa“ už je starší kousek a shánění některých dílů bylo složitější, než jsme předpokládali. Opravu
jsme prováděli svépomocí za podpory obce a členů jednotky. Největší zásluhu na opravě má velitel jednotky Vítězslav Švec.
Dovolte mi, abych Vás pozval na akci „Pálení čarodějnic“, která se bude konat dne 26. 4. 2019 od 17.00 hodin na fotbalovém hřišti,
kde bude probíhat animační program pro děti.
Rád bych Vás pozval na Okresní kolo v požárním sportu 26. 5. v Čehovicích na hřišti, kde budeme obhajovat první místo z loňska.
Předpokládám účast i naší mládeže. Přijďte nás povzbudit.
Srpnová hasičská soutěž v parku proběhne opět se srpnovou zábavou dne 17. 8. 2019.
K příležitosti 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bedihošti jsou naplánovány oslavy, a to v termínu 14. 9. 2019
s odpoledním a večerním programem.
Za jednotku sdružení dobrovolných hasičů Bedihoště
Letos jsme především opravili hasičské auto a plovoucí čerpadlo. Pro tento rok již máme první
výjezd k padnutému stromu přes silnici směrem na Výšovice.
Společně s panem starostou připravujeme nákup nové techniky z dotací Olomouckého kraje.
Závěrem si dovolím doporučení ohledně nadměrného sucha. V případě pálení trávy, větví
a dalších věcí nás neváhejte kontaktovat o radu nebo dohled. Prevence a bezpečnost
především.

Obec Bedihošť získala dotace na zakoupení pěti
zásahových třívrstvých obleků pro JSDH.
Dotace poskytl Olomoucký kraj.

Za Výbor SDH Bedihošť
Ing. Vojtěch Kuchař
jednatel

Obec Bedihošť získala dotace na zakoupení elektrického navijáku
pro výjezdové vozidlo JSDH CAS15. Dotace poskytla ﬁrma AGROFERT.
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TJ Sokol Bedihošť
Vážení čtenáři a příznivci sportu,
dne 3.3. 2019 proběhla volba nového výboru TJ Sokol Bedihošť,
současně s tím byl zvolen nový starosta.
Do nového výboru byli zvoleni do funkcí:
Starosta:
Martin Musil
Místostarosta:
Zdeněk Pazdera
Jednatel:
Miroslav Hekele
Hospodář:
Jiří Kouřil
Vedoucí oddílu kopané: Ludevít Šuranský
Oddíl všestrannosti:
Dagmara Šustrová
Členové výboru:
Vladimír Bednář, David Fojtík
Kontrolní komise:
Miroslav Kardinál
Cílem nového vedení do budoucna je rozšíření členské základny
z řad dospělých i dětí, oprava sokolovny a dostat sokol
do povědomí širší veřejnosti v obci. Sokolovnu využívají sportovní
spolky stolního tenisu, ﬂorbalu, nohejbalu a tenisu, které bychom
chtěli postupně začlenit do řad sokola.
První velkou akcí pod vedením nového výboru byly Šibřinky, které
byly uspořádány v sobotu 16.3. 2019. Akce se oproti minulém
ročníku velice vydařila, a to nejen díky tomu, že nám vzrostla
návštěvnost. Večerem nás provázel DJ. Zdena a vrcholem se stalo
vyhlášení bohaté tomboly. Děkujeme všem sponzorům, hostům a
členům sokola, zejména manželům Kardinálovým za přípravu
večera. Doufáme, že se Šibřinky dostanou mezi tradiční akce
plesové sezóny.
Fotbalové mužstvo dospělých se bude snažit v jarních bojích
zlepšit výkony oproti podzimu a odpoutat se ode dna tabulky.
Také jsme do sezony přihlásili mládežnický tým kopané, který bude
po letech bojovat v okresní soutěži starších přípravek.
Na závěr bych chtěl poděkovat bývalému starostovi Josefu
Zemánkovi a samozřejmě i dalším bývalým členům výboru za
dobře odvedenou letitou práci pro spolek.

Martin Musil
starosta sokola
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Tenisová liga

Mužská tenisová liga rekreačních
hráčů má před sebou další, již sedmý
ročník. Na místních antukových
dvorcích se víceméně místní hráči
utkají systémem každý s každým od
května do září. Svoji soutěž se stejnými
podmínkami podruhé otevřou i ženy
a chybět nebudou jednodenní turnaje,
podporované vedením obce pod
hlavičkou IV. ATP BEDI TOUR. Vše se
propojí v mixovém turnaji Vendy Cup
mix pořádaném Václavem Blahou.
Ligové a turnajové tituly budou
obhajovat Emil Remenec, Renata
Neoralová a manželé Smýkalovi.
Jedním dechem dodáno, že
každopádně více než o výsledky jde o
radost ze hry a tak se tenisoví zájemci
o ligovou soutěž mužů či žen
můžou přihlásit na kontakt
lukasopavsky77@gmail.com. Více
informací na webu www.tenisbedik.cz

Vendy Cup

LukOpa
Tenis Bedik 2018

„malý míček“ v pohybu
Další sezóna stolního tenisu začala v říjnu, zároveň s ní třetí ročník zimní ligy. Novinkou byla hra na dvě kola. Prohra v prvním ještě nic
neznamenala, porážka se dala oplatit. Zúčastnilo se 14 hráčů. Každý musel odehrát do konce března úctyhodných 26 zápasů.
Koncem roku proběhl opět „Vánoční“ turnaj. Nastoupilo 15 hráčů ve dvou základních skupinách. Pořadí ve skupinách určilo nasazení
do vyřazovacího „pavouka”. Celým turnajem procházel nenápadně Robert Zdobina, který nakonec vybojoval třetí místo. V boji o první
místo se utkali Václav Blaha a loňský vítěz Heňa Molnár. Neskutečné výměny až do konce zápasu, ve kterém zvítězil Váša. Heňa se
musel spokojit s druhým místem.
Začátkem roku hráči vstupovali do druhého kola ligy. Opět docházelo k překvapivým výsledkům. Pořadí jednotlivých míst se neustále
měnilo. Ještě poslední hrací den a poslední zápas rozhodl o celkovém vítězi. V něm se střetli předloňský a loňský vítěz – Váša a Heňa.
Heňovi stačilo uhrát jen jeden set. Nakonec ho porážka 0:3 „odsunula“ na druhé místo / o pořadí při součtu stejných bodů,
rozhodovaly vzájemné zápasy a skóre /. Vášovi se podařilo v letošní sezóně získat „double“ / Vánoční turnaj a zimní liga /. Třetí
místo, díky vzájemným zápasům proti Tomovi Holajzovi Holíkovi, patří Honzovi Kolaříkovi.
Turnaj ve čtyřhře začátkem dubna uzavřel sezónu stolního tenisu. Na třetí příčce skončila dvojice Václav Blaha a Petr Konečný. Druhé
místo obsadili Jan Kolařík a Zdeněk Šnajdr. Vítězem turnaje se stalo duo RR – Roman Tráva Trávníček a Radek Lužný.
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Vendy cup 2018

Vendy cup 2018 - vítězové

Druhé kolo ligy

Poděkování všem hráčům za účast v zimní lize a turnajích.
Zprávy a fotograﬁe o průběhu sezóny stolního tenisu www.tenisbedik.cz
Vendy

Zimní liga vítězové

TEAM Bedihošť
Listopad byl měsíc, ve kterém nám pomalu končila běžecká sezóna. Do konce
roku však zbývaly ještě dvě akce. Na Štědrý den spolek „Asi blázni“ zahájil
nultý ročník pod názvem „Vánoční rybníček“. Venkovní teplota tak trochu nad
nulou, voda v rybníce připomínala ledničku. Dvojici prvních odvážlivců –
Michal Vít a Alda Václavek doplnil Zdeněk Bezrouk. Do chladné vody se ještě
odvážil další člen a maskot našeho týmu Bob. Odměnou všem byl potlesk
diváků na břehu rybníka.
Druhou akci byla poslední výzva Váši – uběhnout za rok 1 000 mil /1610km /.
Na Silvestra zbývalo zdolat už jen 15 kilometrů. Na výběhu ho doprovázel
a poslední míle s ním „točil“ Michal Vít. Díky za inspiraci a podporu celého
týmu.
V lednu a únoru většina omezila běh a věnovala se zimním sportům, převážně
Spolek „Asi blázni“ a jejich „Vánoční rybníček”
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Jesenická 24 hodinovka

maskot týmu Bob

běžeckým lyžím. 2.-3. března se tým „VENCA Boys“ ve složení Váša, Libor a stálý host Lukáš Pilát
zúčastnili závodu – Jesenická 24 hodinovka. Asi s nejmenšími zkušenostmi, oproti jiným týmům.
1000 mil
Ale především s odhodláním vyzkoušet další výzvu života v pohybu. Plán - zdolat hranici 200
kilometrů. Poslední minuty trochu „na krev“ a nakonec pro nás neskutečných 269 km. Dobrý pocit a příští rok znovu a s lepší taktikou.
Začíná sezóna a čekají další závody a výzvy. Především je to ale běh pro radost.
Vendy

Zadáno pro ženy (i muže)
Milé čtenářky a čtenáři!
Jaro je v plném proudu a pokud náhodou zrovna neprovádíte jarní úklid nebo nepracujete na zahrádce, můžete si obout tenisky
a vyrazit do přírody. Otevírají se hrady a zámky a mnoho dalších zajímavostí. A kdo o Velikonocích bude doma a ctít staré zvyky, tak si
nyní přečtěte legendu o tradici malování vajec.
Když Pán Ježíš se sv. Petrem chodili po světě, přišli jednoho dne do statku a poprosili hospodyni o kousek chleba. Ta však neměla ani
skývu. V tom uslyšela kdákání slepic, seběhla do kurníku a našla vejce. Upekla je v teplém popelu a nakrmila jimi pocestné. Když
odešli, chtěla smést ze stolu koštětem skořápky. Jaké bylo překvapení, když uviděla, že se proměnily ve zlato. Selka potom každého
pocestného častovala vejci, ale žádná skořápka se ve zlato již neproměnila. Časem začala vejce rozdávat na výroční den návštěvy
oněch obou pocestných.
Ale není jaro jen o Velikonocích, ale i přírodě kolem nás, která nám dává na srozuměnou, že končí zima. Jelikož nás čeká Zelený
čtvrtek, tak teď něco o špenátu.
Špenát blahodárně působí na náš organismus – vnitřně i zevně. To, že je špenát zdravý, věděl nejen Pepek námořník, kterému
dodával sílu, ale i naše babičky. Když měl někdo v rodině problémy se zažíváním nebo se zácpou, servírovali mu čerstvou špenátovou
šťávu. Dnes se tato zelenina plná železa, kyseliny listové, vitamínů A a K, vlákniny, hořčíku a vápníku opět dostává ke slovu a to nejen
v kuchyni.
Co všechno špenát dokáže?
- snižuje krevní tlak,
- léčí lišeje, akné a vyhlazuje vrásky
- redukuje hladinu cukru v krvi
- zpomaluje stárnutí a posiluje zrak
- zbavuje organismus překyselení
- udržuje dobrou náladu
- preventivně působí proti kardiovaskulárním chorobám
- je účinný proti chudokrevnosti
Denně se doporučuje vypít půl sklenice čerstvé špenátové šťávy před obědem nebo večeří. Při tepelné úpravě připravujte špenátové
listy v páře, protože si tak uchovají víc vitamínů a minerálů. A také změknou, takže jsou vděčnou ingrediencí do spousty pokrmů,
salátů, těstovin, do slaného pečiva, jako náplň do palačinek. K zahození není ani mražený, i když ztrácí část vitamínu C.
Takže nejen na Zelený čtvrtek, ale co nejvíce i během roku si uvařte tuto zdravou pochoutku.
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Nyní jako obvykle pár receptů, které si můžete vyzkoušet.
Mazanec
400gr polohrubé mouky, 100gr másla, 70gr cukru, 20gr droždí, 2dcl
mléka, 3 žloutky, 50gr rozinek, 50gr mandlových lupínků, 1 vanilkový
cukr, špetka soli, vejce.
Z mouky, másla, soli, cukru, droždí, mléka, vanilkového cukru a žloutků
vypracujeme kynuté těsto. Vmícháme rozinky a necháme hodinu
kynout. Potom uděláme z těsta bochník, dáme ho na vymazaný plech
a necháme opět kynout. Potom povrch bochníku nakrojíme do kříže,
potřeme vajíčkem, posypeme mandlemi a upečeme.
Beránek tvarohový
4 vejce, 120gr rostlinného tuku HERA, 180gr cukru, 1 balíček kypřicího
prášku do pečiva, 200gr tvarohu, 50gr ořechů, 60gr hrubé mouky, 50gr
rozinek, 50gr čokolády, rostlinný tuk a hrubá mouka na formu.
Žloutky, moučkový i vanilkový cukr a tuk umícháme do pěny, přidáme
prolisovaný tvaroh, mleté ořechy, tuhý sníh z bílků, mouku smíchanou
s práškem do pečiva, rozinky, posekanou čokoládu a mleté ořechy.
Zlehka promícháme. Připravené těsto vlijeme do vymazané a vysypané
formy na beránka. Upečeme ve středně vyhřáté troubě. Vychladlého
beránka vyklopíme a pocukrujeme.
Velikonoční věnec
250ml mléka, 30gr droždí, 100gr cukru, 500gr polohrubé mouky, 1lžíce rozinek, 110gr másla, 1 vanilkový cukr, ½ lžíce strouhané
citronové kůry, mouka na vál, vejce na potření a moučkový cukr na posypání.
Připravíme kvásek a necháme vzejít. Máslo, vanilkový cukr a žloutky utřeme, přidáme mouku, sůl a citronovou kůru. Kváskem
a vlažným mlékem zaděláme těsto. Když těsto zhoustne, hněteme je tak dlouho až se nechytá na válu. Poté zapracujeme rozinky
a přikryté utěrkou necháme kynout. Z těsta pak po vykynutí vyválíme čtyři prameny. Upleteme cop a spojíme do věnce. Přesuneme
na vymazaný plech, doprostřed dáme čočku zabalenou v alobalu a necháme 20 minut kynout. Potřeme vejcem a pečeme
v předehřáté troubě na 180-200st, Až se těsto zapeče, zmírníme teplotu na 170st a dopečeme.
Mrkvánky
300gr polohrubé mouky, 250gr tuku, 150gr jemně nastrouhané mrkve a ½ prášku do pečiva. Zpracujeme na tenkou placku
a vykrajujeme různé tvary, pečeme při teplotě 200st asi 7 minut. Horké obalíme v moučkovém cukru.
Bramborový štrůdl
20dkg vařených strouhaných brambor, 25dkg polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 1 vejce, 100gr másla, 100gr
mletého cukru.
Zpracujeme všechny suroviny a necháme těsto aspoň hodinu odpočinout.
Potom pokračujeme jako u štrůdlu (jablka, rozinky, skořice, cukr). Upečeme
a vychladlý pocukrujeme.
No a nyní, jak je už mým zvykem tak i nějaký ten recept s kusem masa.
Kuřecí husa
Kuře, sůl, kmín, 400ml tmavého piva, máslo.
Kuře pokmínujeme a posolíme, vložíme do pekáče a zalijeme 100ml vody.
Přikryté pečeme na 190-200st cca 25 minut. Zapečené kuře odkryjeme
a pokud se nafouklo, podlijeme pivem. Dále pečeme odkryté a často
poléváme výpekem. Když je kuře měkké, přidáme na zjemnění kousek másla.
Takto upečené kuře připomíná chutí husu a proto i ten název.
Krkovice trochu jinak
3 plátky krkovice, 20gr másla, 1 lžíce oleje, pepř, sůl 1 sklenička leča, 100gr strouhané goudy.
Naklepané plátky krkovice zprudka opečeme na másle s olejem a přendáme i s výpekem do zapékací misky. Na opečené maso
navrstvíme lečo, přikryjeme pokličkou a dusíme v troubě při teplotě 180st asi 30 minut. Potom pečeme bez pokličky do změknutí
masa.
Nakonec zasypeme strouhaným sýrem a krátce zapečeme.
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Pivovarské kuře
4 porce kuřete, sůl, pepř, 1 lžíce oleje + kousek másla, 2 cibule, sojová omáčka, 2 lžíce strouhanky, 1-2dcl piva, 2 lžíce rozinek, špetka
cukru.
Na sádle zpěníme cibuli, osolené a opepřené maso osmahneme z obou stran, podlijeme trochou vody + sojovou omáčkou a dusíme
do změknutí. Do šťávy pak přidáme strouhanku, pivo, rozinky a dodusíme. Omáčku dochutíme solí, cukrem a sojovou omáčkou. Jako
příloha se hodí brambory nebo rýže.
Neodolatelné kuře
Hladká mouka + česnek + pepř + vegeta + sladká paprika + sůl + majoránka – vše promícháme.
Prsní řízky obalíme v této směsi a dáme do pekáče vymazaného máslem – posypeme kolečky cibule, zalijeme smetanou a zasypeme
strouhaným sýrem.
Pečeme pod alobalem cca hodinu.
Pikantní směs
Vepřové plátky, drůbeží játra, žampiony a papriku nakrájíme na
nudličky. Na oleji zpěníme cibulku a opečeme maso, nakonec přidáme
játra, žampiony a papriku. Zalijeme sklenicí bílého vína, poprášíme
mletou paprikou, osolíme a opepříme a chvíli restujeme.
Milí čtenáři, závěrem bych vám chtěla popřát krásné prožití
velikonočních svátků, hodně blahodárného sluníčka, pohody a klidu.
Vaše Jana Hanzelová

Velikonoce - kde mají původ?
Jsou opět tady – Velikonoce, svátky jara, přírody, plodnosti, naděje a lásky….
Země se začíná probouzet, jarní čas je příslibem nového života a síly.
Proč se velikonoce „stěhují“? Podívejme se na výpočet data Velikonoc.
Velikonoční neděle byla a je deﬁnována jako neděle následující po prvním jarním úplňku. Má to ovšem jeden háček. Deﬁnice a s ní
spojený výpočet data Velikonoc totiž sahá do daleké minulosti, až do Prvního nikajského koncilu v r. 325, tedy do doby dávno před
odvozením Keplerových zákonů a Newtonovy teorie gravitace, které nám dnes umožňují počítat polohy těles sluneční soustavy velice
přesně. Protože výpočet data Velikonoc závisí na pohybu Země okolo Slunce a Měsíce okolo Země, neměli naši předkové k dispozici
přesný výpočet okamžiku jarní rovnodennosti a úplňku tak jako my dnes. (Umíme je počítat s přesností na minutu či ještě lépe). První
jarní den tak byl dohodou stanoven na 21. března. Datum úplňku pak vychází z analýzy periodicity starých pozorování a jejich poměrně
jednoduché extrapolace do budoucnosti. Tento dávno dohodnutý postup se dodržuje z tradičních důvodů dodnes.
(částečně převzato z článku ing. Vondráka DrSc., z Astronomického ústavu AV ČR Praha)

Týden před Velikonocemi se nazývá Svatý týden a začíná Květnou nedělí a končí Velikonoční nedělí (nedělí Vzkříšení).
Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem patří „odlet zvonů do Říma“. Při Gloria na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony
a varhany, které umlknou až do Velikonoční vigilie. Místo zvonů se pak používají dřevěné řehtačky a klapače
Květná neděle (nebo také Pašijová neděle) je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní. Připomíná jednak slavný vjezd
Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista tzv. Pašije (utrpení).
Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše.
V našich krajích nahrazují palmové větve rozkvetlé jívy – lidově „kočičky“.
Ve „Svatém týdnu“ mají jednotlivé dny své názvy, jako:
Modré pondělí - v kostelích jsou kříže zahalovány do modrého plátna
Šedivé úterý – vymetaly se pavučiny a uklízelo se
Škaredá středa – vymetaly se komíny
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota
Zelený čtvrtek je podle křesťanské tradice pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle včetně) a předvečer velikonočního
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tridua. Český přívlastek zelený vznikl zkomolením původního německého názvu
Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek).
Zvyk jíst špenát či další zelená jídla na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, který
s duchovním obsahem Velikonoc nesouvisí. Zvony „odlétají“ do Říma a nahrazují
je hoši s řehtačkami a klapačkami.
Velký pátek je pátkem před Velikonocemi, součást Svatého týdne
a velikonočního tridua. Tento den je dnem smutku a připomínkou smrti Ježíše
Krista na kříži. Udržuje se půst od masa a újmy v jídle. V tento den se nesmělo
hýbat se zemí, tj. orat, kopat, nesmělo se také prát prádlo – pralo by se
v Kristově krvi.
Na Bílou sobotu končí postní doba. Název je podle bílého roucha novokřtěnců,
kteří přijímali právě o této sobotě svátost křtu. Z lidových zvyků byl tento den
dnem velkého úklidu a bílení domu. Bílá sobota je prostředním dnem
velikonočního třídení - tridua. V kostelích se večer slaví Bohoslužba „Vzkříšení“.
Velikonoční neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně (také Boží hod
velikonoční) je největší slavností křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí.
Velikonoční pondělí (někdy též Červené pondělí) je dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. V našem prostředí je
spojeno s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi, které lze zařadit k přechodovým rituálům končící zimy a nastávajícího jara. Tato
nekřesťanská praxe byla v průběhu dějin v různých kulturách teologizována a zasazena do křesťanského rámce.
V tento den by se mělo darovat červené vejce a dívka měla být vyšlehána pomlázkou, aby byla po celý rok zdravá.
K velikonočním svátkům patří i řada tradic. V první řadě barvená vajíčka a kraslice, zajíčci, beránci, mazance, řehtačky, pomlázky atd.
Znamenající symboly nového života. Tradice se liší podle krajů. Jsou třeba místa jako např. na severovýchodě Moravy, kde se dodržuje
zvyk polévání vodou, přičemž mohou i dívky polévat chlapce.
Zpracovala Jana Hanzelová

Max Kašparů
Max Kašparů - O radostech lidské duše.
Kapitola 13
Žába na dně studně je přesvědčena, že nebe není větší než poklička hrnce.

(Vietnamské přísloví).

Našel jsem na půdě staré školy malou brožurku z padesátých let. Necelých dvacet stran textu, cena dvě koruny. Název? Příručka
vědeckého ateisty. Tehdy stačilo přečíst toto duchem slabé dílko a čtenář, který z tohoto „oboru“ nikdy nic jiného nečetl, mohl mít
dojem, je v tu chvíli nejen kovaným ateistou, ale také vědcem. Název to tak přece hlásal. Doba sice pokročila, ceny tiskovin se zvýšily,
brožury podobného typu již nevycházejí, ale jedno zůstalo: Hlupák, kterému stačí tak žalostně málo k tomu, aby měl dojem, že ví
maximum. Místo slaboduchých příruček vychází dnes řada deníků, týdeníků, měsíčníku – a oč bohatší jsou pro oko, o to chudší jsou
pro duši. Ale „moudrý“ čtenář jásá. Díky nim ví, patrně jako první v paneláku, kolikátou ženu si bere bubeník z hudební skupiny na
čtyřicátém místě současného pop - žebříčku. To je přece informace přímo život zachraňující. Náš mudrc se v tu chvíli cítí být nejen
znalcem kulturního dění ve světě, ale také plně informovaným a hodnotným občanem své země. Intenzívní pocit vlastní zasvěcenosti
se pak dostaví ve chvíli, kdy tak důležitou „pravdou“ obšťastňuje okolní dosud neinformovaný svět. Tehdy si připadá jako skutečný
apoštol nových idejí. Kromě toho, že je znalcem podrobností má i vytříbený vkus. Časopis jiného druhu by totiž do ruky nikdy nevzal.
K radosti lidské duše patří vědění, že za louží poznání je oceán pravdy – a za ním nekonečný Bůh. Proto ti opravdu moudří touží vždy
po dalším a dalším poznávání. Už latinské přísloví říkávalo: Timeo lectorem unius libri (Bojím se čtenáře jediné knihy).
Kapitola 14
Na smysl života se nesmíme ptát, neboť jsme to my sami, kdo je tázán - my jsme ti, kdo mají odpovědět na otázky, které nám klade život.
A tyto životní otázky které nám klade život. A tyto životní otázky můžeme zodpovědět jen tím, že odpovíme na své vezdejší bytí.
(V. Frankl)
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Jinými slovy: nehledej, co ti může dát život, ale hledej, co ty můžeš dát životu. Otoč si občas staré a vžité otázky. Neptej se, kolik
radosti najdeš u jiných, ale kolik jí najdeš v sobě a daruješ jiným, neptej se pouze na cíl, ptej se také na cestu k němu. Zeptej se malého
dítěte, která tři přání by mu měl splnit kouzelný dědeček. Odpovědi najdeš dětské: míč, kolo, živé zvířátku apod. Polož stejnou
otázku dospělému a uslyšíš přání dospělých: zdraví, majetek, pohodu. Vyzvídej na starci a uslyšíš možná slova o smrti, o konci
životního trápení.
Lidský život, v jeho smyslu a naplnění můžeme přirovnat k nádobě na tekutinu. K čemu by nám byla nádoba, na první pohled krásná,
kdyby neměla dno. A k čemu by se hodila nádoba, která sice dno má, ale nelze ji otevřít, nelze ji naplnit. Život člověka potřebuje
současně „prostor i dno“, potřebuje smysl i naplnění, tedy obsah i cíl. Jedno bez druhého není k užitku.
Když zlý duch pokoušel Ježíše na poušti, třikrát k němu přišel. Jednou nabízel jídlo, podruhé slávu a potřetí moc. Předkládal mu třikrát
obsah. Ale ani jednou mu nenabízel životní cíl. Člověk dnešní doby je v podobné situaci. Pokušitel nepřichází jen třikrát za život,
ale stokrát za den. A nabízí jen bezedné nádoby.
K radosti lidské duše patří nutně nalezení současně kvalitního obsahu i cíle života. Pak pochopíme ona dvě přikázání, na kterých
spočívá celý Zákon i Proroci.
Zpracovala Jana Hanzelová

Tipy a triky na každý den
Vařené brambory - než dáme brambory vařit, nařízneme je dokola a naložíme do ledové vody. Tím se uvolní slupka a brambory po
uvaření snáze oloupete.
RUM - Pokud jste našli ve spíži zapomenuté, ale načaté a třeba už zatvrdlé rozinky, naložte je do rumu. Bez obav je můžete použít.
Ovesné vločky místo ořechů - Při pečení můžete polovinu oříšků nahradit ovesnými vločkami. Ušetříte oříšky a navíc snížíte obsah
tuku.
Avokádo - Avokádo je zdravé, ale málokdo ho spotřebuje celé najednou. Aby jeho dužina tak rychle nezhnědla. Hned po rozkrájení
ho pokapejte citronovou šťávou.
Medové mléko - pro lepší spánek nalijte do sklenice od medu horké mléko. Tím sklenici vypláchnete a máte dobrotu. Navíc vám
tento mléčný medový nápoj pomůže přivolat spánek.
Dušená zelenina - po uvaření přidejte k zelenině trochu bylinkového másla, které ji krásně provoní. Takto ochucená zelenina
perfektně doplní například karbanátky.
Šťavnaté maso - libové maso, jako je kuřecí nebo krůtí, zůstane po upečení hezky šťavnaté když ho obalíte tenkými plátky anglické
slaniny.
Křehké těsto - potřebuje chlad. Z uhněteného křehkého těsta vytvarujte kouli, zabalte ho do potravinové folie a uložte na hodinu do
ledničky. Chladem těsto zkřehne a po upečení bude nádherně křehké.
Volská oka - dají se vtipně servírovat – ukrojíme kolečko papriky, to dáme na rozehřátou pánev a do ní vyklepneme vajíčko. Osolíme,
opepříme a originální volské oko je hotové.
Zvěřina - na maso ze zvěřiny musíte s citem, nikdy příliš nekořeňte. Utrpěla by tím jeho jemná chuť. A jako příloha se k němu nejvíce
hodí houby, růžičková kapusta, nebo máslový hrášek.
Jana Hanzelová

Bylinky - známé i neznámé 9. část
V přírodě ji najdete na každém kroku, je královnou příkopů, neudržovaných zahrad a nepřístupných míst.
Ano! Je to kopřiva!!! Kopřiva má bohatou historii a je opředena mnoha pověstmi. Znali a využívali ji již staří Římané, kteří si svazkem
kopřiv šlehali revmatické klouby. Také se v chladných obdobích masírovali drcenými kopřivami a dokonce si je přikládali přímo na tělo,
aby se zahřáli.
V Čechách se věřilo, že kopřiva dokáže odehnat zlé duchy a čarodějnice. Proto se přidávala hospodářským zvířatům do krmení, aby je
ochránila před působením zlých sil. Kopřiva je bohatá na vitamíny a minerální látky, obsahuje například draslík, síru, železo, mangan,
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v hojném množství i chlorofyl, který má protizánětlivý a hojivý účinek, urychluje zcelování ran a regeneraci pokožky při popálení nebo
opaření. Ničí a rozpouští škodliviny v těle čistí krev, posiluje nervy, hojí žaludeční vředy, posiluje a vyživuje vlasy. Pomáhá při únavě
a vyčerpanosti, při léčbě revmatismu, snižuje hladinu cukru v krvi, zevně se používá na ekzémy a špatně se hojící rány. Zanedbatelný
není ani poměrně vysoký obsah vitamínu C. Kopřiva se používá také zevně, hlavně s padajícími a nadměrně se mastícími vlasy.
Nejpoužívanější částí jsou lístky kopřivy. Tepelně zpracované už nepálí a můžete je přidávat do polévek, omáček i pomazánek, zkrátka
všude tam, kde se dá použít běžný špenát. Kopřiva má jemnější chuť než špenát, neobsahuje tolik kyseliny šťavelové, má spoustu
vitamínů a minerálů, rostou po ní vlasy. Jen pozor při sběru, abyste se příliš nepopálili.
Kopřivový špenát
Asi litrový hrnek kopřivových lístků 20 minut vařte dokud „nezhadrovatí“.
Rozmačkejte je vidličkou a přilijte 1dcl studené vody a rozkvedlanou
polévkovou lžíci polohrubé mouky. Ještě chvilku vařte. Špenátovou kaši
pak osolte, přidejte česnek, pepř, muškátový oříšek a 1 rozšlehané vejce.
Kopřivová polévka s celestýnskými nudlemi
Použijte stejný základ jako na špenát, ale podlijte zeleninovým vývarem,
přidejte mrkev, celer a petržel. Nakonec přidejte do polévky opečené
kostky chleba nebo celestýnské nudle (na proužky pokrájené palačinky).
Kopřivový salát
Mladé lístky kopřiv spařte vroucí vodou a nechte vychladnout. Kopřivy pak nadrobno pokrájejte, přidejte nakrájená rajčata, papriku,
cibuli, česnek, vajíčka, zkrátka co lednice dá, přilijeme olivový olej, ocet a podle chuti osolíme.
Kopřivový čisticí čaj
Asi dvě lžičky čerstvých kopřiv, přelijte čtvrt litrem vody a nechte přejít varem. Pak zhruba na 10 minut pod pokličkou nechte
louhovat. Sceďte a pijte čaj vlažný po doušcích 3x denně po jednom šálku po dobu dvou až tří týdnů. Doporučuje se jako očistná kůra
pro organismus.
Vyzkoušejte, je to opravdu nejdosažitelnější léčivka, kterou máme na dosah ruky. Přeji vám hodně zdraví s naší kopřivou.
Zpracovala Jana Hanzelová

Zahrádkáři radí
Aby živý plot prospíval, jak má, nestačí jej jen jednou nebo dvakrát do roka ostříhat. Pravidelnou, i když nijak náročnou péči potřebuje
i během sezony.
- minimálně jednou za rok, nejlépe na jaře, byste měli živý plot silně přihnojit speciálním hnojivem.
- při zastřihování dbejte na ostré, čisté pracovní nářadí.
- půdu pod keři pokryjte mulčovací kůrou, která poslouží jako ochrana před zaplevelením a nadměrným vysycháním půdy.
- půdokryvné rostliny, jako například kokosky, vypadají pod keři dobře a zároveň zamezují přílišnému zaplevelení.
- nemocné části větviček ihned odstřihněte a zlikvidujte je. Nejlépe spálením.
- pokud rostlinu napadnou škůdci, jako jsou pilatky nebo houbové choroby, ihned zakročte a všechny rostliny - i sousední, které jsou
zatím zdravé, vyměňte dříve, než bude napaden celý živý plot.
- ke kořenům rostlin rozhoďte vyzrálý kompost, díky kterému se bude rostlinám dařit lépe.
- v horkém létě, kdy je nedostatek srážek rostliny zalijte. Závlahu udělejte vydatnou, aby pronikla až ke kořenům.
- stálezelené ploty zalévejte i v zimě za dnů, kdy nemrzne.
Výbor ČZS

Aleje a stromořadí
Možná kolem nich chodíte a jezdíte a ani jste si jich nevšimli. Aleje a stromořadí. Proč lidé
vynakládali tolik energie do jejich výsadby a údržby? A jsou dneska vůbec užitečné?
Vysazovali je kolem silnic a sloužily i jako větrolamy. Kvůli vysokým autům a přibližování pole
se aleje likvidují. Pokud zlikvidujeme zbytky alejí, otevřeme krajinu povětrnostním vlivům
a dochází k jejímu vysušování.
Stále jen slyšíme o nedostatku spodní a vrchní vody, vysychání studní, ale nikoho nezajímají
příčiny. Všude jen kácíme, likvidujeme remízky, ale nové porosty nevysazujeme, a když tak na
nevhodných místech.
Jarmila Popelková
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Postřeh ze železniční trati
Všichni asi sledujeme, že za letošní rok je železničních nehod, neštěstí
či dokonce tragédií ve srovnání s minulými obdobími nějak mnoho.
Těžko my laici můžeme hledat pravé příčiny těchto nehod….
Nedostatek personálu, absence lidského faktoru či jeho selhání atd…
Není třeba vzpomínat na nedávnou tragedii v katastru Pivína, či smrt
prostějovského občana v kolejišti na Šumpersku atd.
Je třeba poučit i naše děti jaké na ně může číhat nebezpečí na
železniční trati či v její blízkosti. V katastru naší obce mohlo počátkem
února dojít k železničnímu neštěstí, kterému naštěstí zabránil cyklista
jedoucí po cyklostezce z Prostějova do Bedihoště.
V únorový podvečer si všiml, že na trati se pohybují dva mladí hoši a něco tam dělají. Nedalo mu to a seskočil s kola a šel se podívat.
Hoši jak jej viděli se z pochopitelných důvodů rozutekli. Na trať – kolejnici v sousedství outdorového hřiště totiž naskládali kameny,
které překřížili ocelovými trubkami. Cyklista si uvědomil, že za pár minut má projíždět rychlík směr Brno a tak okamžitě překážku
odstranil a snad tak zamezil i možné železniční nehodě.
Apelujeme proto zejména na rodiče, ale případně i na pedagogy, aby věnovali pozornost dětem a průběžně je poučovali o pravidlech
bezpečnosti nejen na veřejných komunikacích, ale i o zákazu vstupu na železniční trať atd….
Redakce zpravodaje

Tip na výlet
V jarním čísle našeho zpravodaje dávám našim čtenářům tip na výlet za krásami naší Moravy. Po tipu na výlet do Velkých Losin
v loňském roce si Vás dovoluji tentokrát pozvat kousíček dál a o něco výš. Zvu vás na výlet do Jeseníku.
K tomuto výletu vám navrhuji výborné přímé vlakové spojení z Prostějova rychlíkem „Bouzov“. Rychlíky odjíždí z Prostějova hl.n.
v pravidelném dvouhodinovém taktu – např. V 6.20 nebo 8.20, 10.20. Nastoupíte do některého ze tří zadních vozů, které po
rozdělení vlaku v Zábřehu na Moravě pokračují krásnou stoupající krajinou moravského Semmeringu přes Brannou, Ostružnou, Dolní
Lipovou do Jeseníku. Zde se můžete nejprve projít do samotného města Jeseníku, prohlédnete si pěkné náměstí a z autobusového
nádraží nebo od vlakového nádraží se necháte potom autobusem vyvézt do Lázní Jeseník.
Lázně Jeseník vděčí za svou proslulost Vincenzi Priessnitzovi,
kterému se přezdívá „vodní doktor”. Ten v 16-ti letech prodělal
vážné zranění, které bylo považováno za smrtelné. Vincenz však
vsadil na léčivé účinky studené vody a po roce léčení se uzdravil.
Zpráva o tomto zázraku se brzy rozšířila a v roce 1819 začal
Priessnitz léčit své první pacienty. Studenou vodou, pohybem
a úpravou životosprávy svým pacientům vrátil zdraví a dal novou
radost ze života.
V roce 1822 nechal přestavět svůj dům na vodoléčebný ústav,
který se stal prvním svého druhu na světě. Do Lázní Jeseník
později přijížděli doktoři z celé Evropy, aby zde studovali
Priessnitzovy léčebné metody a podle jejich vzoru pak doma
založili vodoléčebné lázně. Vznikla tak nová metoda lázeňského
léčení – vodoléčba, která jesenické lázně proslavila po celém
světě.
Hlavním lázeňským sanatoriem je Sanatorium Priessnitz, do jehož
blízkosti vás vyveze autobus z města Jeseníku. Sanatorium je
dominantou nejen lázní, ale i celého okolí. Z terasy před hotelem
se nabízí nádherné výhledy na Praděd a další panoramata. Stojí za
to navštívit a ochutnat zdejší prameny jako Pražský pramen,
pramen Anna, Martino odpočivadlo, muzeum Vincenze Priesnitze
a vezmete-li na tento příjemný výlet i děti nebo vnoučata, dopřejte
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jim návštěvu muzea hraček s bohatou sbírkou lego stavebnic.
Pokud holdujete nordic walkingu, nezapomeňte si vzít s sebou hole, je tu celá škála možností krásných procházek, na kterých se
velice hojně provozuje tento nenáročný, ale velice zdravý sport.
Zpět odjíždí vlaky směr Olomouc, Brno opět ve dvouhodinovém taktu - t.j. ve 13.01, 15.01, 17.01 a za dvě a půl hodiny jste pohodlně
zpět v Prostějově, kde si počkáte necelou půlhodinu na přípoj domů do Bedihoště. Seniorům a mladistvým na cestu do Jeseníku
a zpět postačí necelá stokoruna. (aspoň zatím...).
Šťastnou cestu přeje všem milovníkům cestování Václav z Václavovic

Svatý Florián
V některých z předchozích vydání našeho zpravodaje jsme psali o sakrálních památkách naší obce a v jejím okolí. K těm hlavním
památkám patří samozřejmě kaple sv. Floriána a sv. Václava. Vzhledem k tomu, že v blízké době si budeme připomínat svátek
sv. Floriána a tím i tradiční bedihošťské hody, dovolte mi několik slov k tomuto světci.
Památka sv. Floriána sahá daleko do minulosti – do období
vlády císaře Diokleciána. Za Diokleciánovy vlády byl sv. Florián
jednou z ob ětí jeho zásahů prostřednictvím čtyř
protikřesťanských ediktů z let 303-304. V okolí dnešního Lince
v městě Lorch na soutoku řeky Enže s Dunajem dal místodržitel
Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se
to Florian dověděl, spěchal křesťanům na pomoc. Nebyl však
dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a za
neustálého týrání měl zapřít Krista. Jelikož se nechtěl za
žádnou cenu zřeknout víry a aniž vzal soud v patrnost jeho
zásluhy v armádě, jakož i bezúhonný život, vydal ho následně
katům. Ti mu dne 4. května r. 304 přivázali na krk mlýnský
kámen a hodili ho do řeky Enže v blízkosti tehdejší římské osady
Lauriacum – dnes Lorch, která je částí města Enns v Rakousku.
Florianovo tělo posléze nalezla vdova Valerie. Pohřeb byl
potom nedaleko Lince v místech kde se dnes nachází městečko
Sankt Florian, nad jehož hrobem byl již v 6. století vystavěn
augustiniánský klášter.

Sankt Florian - augustiniánský klášter

V samotné církvi nebyl nikdy sv. Florian předmětem rozsáhlého kultu.
Jeho uctívání je poměrně silně rozšířeno zejména mezi rakouským
venkovským lidem. Stal se typickou postavou štítových výklenků
Sankt Florian - hasičské muzeum
vesnických chalup apod. Ostatky sv. Floriána byly v 11.století
rozděleny, část z nich byla převezena do Říma, část do Krakova (stal se
jedním z polských patronů) a za Karla IV. byla malá část jeho relikvií
převezena do chrámu sv. Víta v Praze a další část je umístěna také
v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Svatý Florián je považován za patrona profesí, které souvisejí s ohněm
– tj. hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. V ikonograﬁi je
obvykle znázorňován v oblečení římského důstojníka s nádobou na
hašení, případně přímo hasící požár. Památku sv. Floriána si
připomínáme 4.května, tj. ve výroční den, kdy byl v r. 304 svržen do
řeky Enže (Enns). Bedihošť si tak zřejmě od postavení a zasvěcení
Dub nad Moravou - hasičská pouť
kaple sv. Floriánovi slaví svoje „patrocinium“ - lidově hody a pravidelně
v květnu nejblíže k datu 4. května se slaví také hodová Bohoslužba při
které si připomínají svého patrona také místní hasiči.
Právě v letošním roce místní Sbor dobrovolných hasičů si připomíná již
125. výročí svého vzniku a zcela jistě opět důstojně uctí památku
svého patrona. V poslední době vznikla tradice hasičských poutí, které
se slaví právě počátkem května. K těm největším hasičským poutím
patří již tradiční hasičská pouť na sv. Hostýně, které se zúčastňují
stovky hasičů z celé Moravy, Čech i ze zahraničí, tradiční hasičská pouť
Tradiční hasičská pouť na sv. Hostýně
se slaví také v nedalekém Dubu n. M. Budete-li mít cestu do Rakouska a chcete-li se dovědět víc o sv. Florianovi, zastavte se v městečku Sankt
Florian nedaleko Lince a navštivte zdejší augustiniánský klášter, jehož součástí je i velké hasičské muzeum.
Václav z Václavovic
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Napsali o nás
Od pátkô si to mužó obecni pracovnici po Bedihošťô frčet v elektromašině
Z Bedihošťa – Elektromobilita rozdělôje né jenom motóristê na
dva nesmiřitelny táborê. Jisty ale je, že jeji bum (boom) je fčêl
jednoznačné. A svym dilem k němô přêspěla aji fungl nová
elektrokára v Bedihošťô.
V pátek se obecni strojni park v Beďákô rozrustl o dalši kósek.
Malé náklaďáček, taková elektrická multikára, dorazêla do dvora
vedle obecniho óřadô chvilkô po ránô. Starosta Jiři Zipsu bêl
z novyho pomocnika pro obecni udržbô nadšené. Jak nám řikal,
rozhodně nebôde ô nich zahálet. Možnosti jeho nasazeni só pré
praktickê neomezeny. Kromě základni vybavê je schopné s radlêcó
aji snih odhrnovat, namontovat na ňé sêpač štěrkô, připadně
s klecovó nástavbó muže svážet lésti nebo trávô a nebôde to
nigde litat po dědině. A gdêž ja, ômi aji pozamětat…
Poptalê smê se Karla Tlamkovyho z dodavatelské ﬁrmê na nejaky
tê TéTéDéčka. To hlavně chlapê dêcky zajimá. Ê gdêž to nemosi
bêt dêcky podminkó. Elektromobil ALKE je italskyho puvodô. Na jedno nabiti má dojezd 75 kilásku. A jenom tak mimochodem – na
to mô přê nabijeni stači šťávê za 35 kaček. Pohon má na starosti osm 10 kW baterek, otoči se málem na pětnikô a dá se na ňé naložêt
do 650 kilu. Hydraulická sklopka, posêlovače nebo aji topeni v kabině – to je normálka.
Na Prostijovskô se s takovym mazlem mužete zatim potkat jenom v Bedihošťô, čekaji na něho v Mostkovicách a Ohrozêmi, čê
v Morkovicách na kroměřižsko-prostijovskym pomezi. Svó prácô odvádi aji v ZOO Vyškov a na Kopečkô ô Olmika.
A kolêk taková sranda stoji? Rámcově se podle starostê Zipsa dá pořidit do 800 tisicu. Obec Bedihošť na to dostala dotacô ze
Státniho fondô žêvotniho prostředi (SFŽP) 600 tisicu.
Březen 25, 2019 7:00 / Furtovnik

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku, organizuje Charita Česká republika. Tato akce navazuje na tradici Tříkrálového koledování a má charakter
celonárodní sbírky, jejímž účelem je především pomoc nemocným a handicapovaným seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
sociálně potřebným skupinám. První sbírka v novodobé historii proběhla v r. 2000 pouze na území olomoucké arcidiecéze, kdy jejím
iniciátorem byl moravský metropolita arcibiskup Jan Graubner. V následujícím roce byla pak sbírka pro velký úspěch organizována na
celém území naší republiky. Od té doby probíhá celostátně každý rok, přičemž nejvíce peněz se zatím vždy vybralo v olomoucké
arcidiecézi. Při první sbírce konané v r. 2000 pouze na území olomoucké arcidiecéze bylo vybráno téměř 8,5 milionu, v následujícím
roce, kdy měla sbírka už celostátní charakter bylo vybráno takřka 32 milionů a v letošním roce bylo dosaženo rekordního výsledku
v celkové výši více než 119 milionů korun, přičemž svůj primát si stále udržuje olomoucká arcidiecéze spolu s dalšími moravskými
diecézemi. V rámci prostějovského děkanátu mají výsledky rovněž
stoupající tendenci a jen pro srovnání - v r 2017 bylo vybráno více
než 949 tisíc, v r. 2018 se dosáhlo více než l,065 milionu a v
letošním roce přes 1,122 milionu.
Je velice potěšitelné, že se po letech odmlky obnovila tato tradice i
v naší obci a je třeba všem dárcům za jejich štědrost poděkovat.
Rovněž u nás mají výsledky za poslední tři roky stoupající tendenci.
Zatímco v r. 2017 se vybralo 8.438,- Kč, v r. 2018 to bylo již
10.424,- Kč a v letošním roce pak 14.229,- Kč.
Poděkování patří samozřejmě především všem dárcům, kteří
přispěli podle svých možností a dle svého uvážení, ale zejména
pak dětem, které svým koledováním, zpěvem a příkladným
vystupováním přispěly velkou měrou k dobrým výsledkům
Tříkrálové sbírky v naší obci.
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Václav z Václavovic

Pozvánka – sobotní posezení pro seniory
Výbor kultury a sbor pro občanské záležitosti při OÚ v Bedihošti Vás srdečně zve na

Sobotní posezení pro seniory
které se koná 8. června 2019 od 15 hodin v areálu u zahrádkářů v Bedihošti.
Program a občerstvení je zajištěno.
Přijďte se pobavit.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Obrazem

foto © Jan Pospíšil

Duben - za kamny budem
- Hodně-li vítr v dubnu duje, stodola se naplňuje
- Mokrý duben, přislibuje dobrou sklizeň
- Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší

foto © Jan Pospíšil

- Dobrý květ třešní značí dobrý odkvět obilí
- Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí
- Vítr který od velikonoc do svatého Ducha panuje, drží se celý rok
- Jasný Jiří – pěkný podzimek
- Na svatého Marka deštivo, sedm týdnů blátivo (na sv. Marka vsaď oharka)
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