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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

V tomto čísle najdete:

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
prostřednictvím našeho zpravodaje bych Vás rád informoval o plánu letošního
hospodaření s obecním rozpočtem.
Jak jste si jistě všimli, probíhá rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici.
Rekonstrukci předcházelo výběrové řízení, jehož se zúčastnily tři firmy.
S nejnižší cenovou nabídkou (578.739 včetně DPH) byla vybrána firma Delta
Polkovice s. r. o., s níž máme velice dobré zkušenosti po stránce kvality odvedené
práce. V současné době také probíhá oprava fasády na domě v ulici Komendova 65,
kdy ve výběrovém řízení zvítězila nabídka pana Jana Nemetha (1.785.966 Kč).
V k v ě t n u p ř i p rav u j e m e v y b u d ov á n í
basketbalového hřiště v ulici Za Sokolovnou.
Hřiště by mělo sloužit občanům i žákům
základní školy. Toto hřiště nebude nijak
oplocené, takže bude přístup možný pro
každého. Doufáme, že zařízení hřiště
nebude zničeno. Výstavba hřiště bude
financována z obecního rozpočtu.
I v letošním roce jsme žádali o dotaci na
vybudování školních dílen a opět jsme žádali
o dotaci na výstavbu mezonetových bytů,
které by měly být vystavěny v prostorách
bývalého kina. Žádosti bude vyhodnocovat
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).
Obec podala žádost o dotace z OPŽP
(Operační program Životní prostředí) na
likvidaci bioodpadu. Zažádáno bylo o 70 ks
nádob na bioodpad a vozidlo značky
Multicar.
K častým dotazům vztahujícím se k domu s pečovatelskou službou mohu
konstatovat, že byla opakovaně podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj.
V letošním roce se nám podařilo zajistit deset pracovníků z úřadu práce, na které
jsou obci poskytovány dotace z Evropské unie. Tito pracovníci provádějí údržbu
zeleně, čištění komunikací a jsou plně k dispozici pro potřeby obce. V místě, kde
bude prováděna údržba zeleně a bude k tomuto účelu přistaven kontejner, bude
možné ho využít též ze strany občanů. Sběrný dvůr je v provozu každou středu
a sobotu v době od 17 do 18 hodin. Zde je možno vyvážet zeleň ze zahrady,
elektrospotřebiče všeho druhu, rumisko v omezeném množství. Větší množství
rumiska je možné odvézt na separaci na bývalou cihelnu do Držovic nebo za
Určickou ulici v Prostějově.
Kvůli laxnímu přístupu majitelů psů, kteří po svých psech neuklízí, bude vytvořena
nová obecně závazná vyhláška, na jejímž základě bude možné tyto majitele
pokutovat. Tímto prostřednictvím bych chtěl upozornit a požádat majitele psů, aby
vodili své psy na vodítku. Na volně pobíhající psy upozorňují stále častěji maminky
s malými dětmi, což asi všichni chápeme.
Závěrem Vám přeji krásné jaro a příjemně strávenou dovolenou.
Starosta obce
Jiří Zips
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Otázky pro starostu obce
1. Pane starosto, můžete nám prosím popsat, jaký je stav lip a dalších
dřevin na místním hřbitově?Jejich vzhled naznačuje spíše horší stav
a tím pádem i možné riziko pádu větví na náhrobky.
Jak jste si jistě všimli, lípy u vchodu jsou ořezány a na podzim budou skáceny.
Při prořezávání těchto lip byl zjištěn jejich špatný stav.
2. Na hřbitově jsou taktéž dlouhodobě neudržované některé z hrobů,
které kazí jinak pěkné pietní místo. Neuvažujete o jejich
"odstranění"pokud se již za tyto hroby neplatí nájemné?
Mohli jste si všimnout, že hroby, o které se nikdo nestará, jsou udržovány
zaměstnanci obecního úřadu.
3.Všimli jsme si, že některé stromky z nové výsadby v ulici
Nerudova/Palackého usychají, je možno tento stav napravit reklamovat u zhotovitele výsadby?
Na podzim roku 2014 byly všechny stromy řádně zakořeněny. Osobně jsem
procházel a prohlížel stav stromů a žádný uschlý strom jsem nenašel. Občas je
potřeba počkat, až se příroda probudí.
Starosta obce Bedihošť, Jiří Zips

4. Bude mít obec i v letošním roce pracovní síly z úřadu práce? Pokud
ano, jaká bude jejich činnost? Bylo by například možné, aby postupně
čistily biokoridory kolem obce od přemíry plastů atd.?
Myslím si, že prvořadý úkol využití těchto zaměstnanců je, aby byla naše obec
čistá, posečená tráva, zameteny komunikace a chodníky. Potom se můžeme
zabývat biokoridory.
Každý by měl zvážit, jestli se mu vyplatí jít s odpadky do biokoridoru, když
máme v obci 7 míst s kontejnery na plasty, papír a textilie.
5. Bylo by možné zpět osadit na začátku cyklostezky do Prostějova
(u nového dětského hřiště) odpadkový koš a případně přidat další
lavice k posezení?
Tento odpadkový koš byl poničen. Chyběl asi týden, než se vrátil zpět opravený.
Určitě v letošním roce budou zakoupeny nové plastové odpadkové koše.
6. V budově naproti OÚ pokračuje rekonstrukce a šeptá se, že budou
v budově byty. Bude se jednat o sociální nebo klasické nájemní
bydlení?
Jedná se o soukromý majetek, do kterého obec nemůže žádným způsobem
zasahovat. S majitelem tohoto objektu jsme v kontaktu a myslím si, že pan
doktor velice dobře ví, komu byty pronajmout.
Děkujeme za Vaše odpovědi!

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

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

Poplatek za komunální odpad a psy v roce 2014
Poplatek za komunální odpad je 400Kč na osobu a rok. Tento poplatek bude splatný v jedné splátce vždy do
30.6. t.r. Poplatek za psa má splatnost do 31. 3. 2015. Pokud jste dosud neprovedli úhradu poplatku, proveďte
tak prosím neprodleně v nejbližším termínu. Bankovní účet obce je: 156 510 808/0300
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Kulturní a společenské akce
Termín
1.5.2015

Název akce
Slet čarodějnic

Místo konání

Pořadatel

Fotbalové hřiště

SDH Bedihošť

ZŠ Bedihošť

ZŠ Bedihošť

19.5.2015

Školní besídka ke Dni matek

30.5.2015

Dětský den

Fotbalové hřiště

SDH Bedihošť

6.6.2015

Zábavné odpoledne pro seniory

Areál zahrádkářů

Sb. POZ a výbor
kultury při Oú v Bedihošti

8.6.2015

Jarní setkání s pohádkou a písničkou

Areál zahrádkářů

ČZS Bedihošť

ZŠ Bedihošť

ZŠ Bedihošť, KPŠ

17.6.2015

Loučení se školou

27.6.2015

Hurá prázdniny

Areál zahrádkářů

ČZS Bedihošť

22.8.2015

Prázdniny končí

Fotbalové hřiště

SDH Bedihošť

(Případné změny programu a časy budou oznámeny obecním rozhlasem).

Usnesení zastupitelstva
▪ Schválení dotace na vybudování dílen ve škole
7 hlasů PRO

USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 4. 3. 2015 v 17:00 hodin
na obecním úřadě

▪ Schválení opravy chodníků v ul. Jiráskova a Lidická
7 hlasů PRO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

▪ Schválení hřiště v novém parku
7 hlasů PRO

▪ Návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Ing. Luděk Smýkal
7 hlasů PRO

▪ Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
7 hlasů PRO

▪ Ověřovatele zápisu ve složení:
Ing. Jaroslav Frýbort, Jaromír Přecechtěl
7 hlasů PRO

Zastupitelstvo pověřuje starostu
- Zjistit stav zeleně v Komendově ulici
- Zjistit okolnosti ohledně prodeje pozemku p.č. 696/26
7 hlasů PRO

▪ Program 3. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
7 hlasů PRO
▪ Hospodářský výsledek školy za rok 2014
7 hlasů PRO

Zastupitelstvo pověřuje Ing. L. Smýkala
- Zjistit skutečnosti ohledně návrhu nového led diodového
osvětlení obce
7 hlasů PRO

▪ Volební řád školské rady
Členové školské rady jsou Mgr. V. Vláčil a p. M. Pospíšil
6 hlasů PRO
1 hlas SE ZDRŽEL
▪ Zrušení předkupního práva na parcely v ul. Za Sokolovnou
696/14, 696/15, 696/16, 696/17, 696/13, 696/12, 696/10,
696/9, 696/20, 696/19, 696/22, 696/27, 696/29,696/24,
696/23, 696/25, 696/21
7 hlasů PRO

Návrhová komise: Ing. Luděk Smýkal Mgr. Ing. Petr Vysloužil

Jiří Zips, starosta obce

▪ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
1030022762/001 na podzemní kabel NN
7 hlasů PRO
▪ Opravu fasády nájemního domu Komendova 65, Bedihošť
7 hlasů PRO
▪ Schválení žádosti o dotaci na byty z kina
7 hlasů PRO
▪ Schválení žádosti o dotaci na bioodpady z OPŽP
7 hlasů PRO
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Obecní poplatky

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Komunální odpad

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

400 Kč
za osobu a rok

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

Splatnost

v jedné splátce vždy do 30. 6. t.r.

Havarijní služba

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

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

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.

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

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

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

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.
Kč/m3 s DPH 15%
42,46

stočné

34,25

39,39

celkem

71,17

81,85

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

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

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.

36,92

– praktický lékař

MUDr. Květa Stavělová – zubní lékař
Tel.: 582 368 475
Ordinační hodiny:
7:30 – 13:00
Pondělí, středa:
13:00 – 18:00
Úterý:
Čtvrtek:
10:00 – 17:00
Pátek:
7:30 – 12:00

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

vodné

800 184 084

Sběrný dvůr
Provozní doba: Středa a sobota 17:00 – 18:00

Cena vodného a stočného na rok 2015

Kč/m3 bez DPH

800 22 55 77

O2: Ohlašovna poruch telefonních stanic

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

▪ 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

Ceny pro Prostějovsko

1239

Elektřina: E.ON, s.r.o.

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

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

840 668 668

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

Místní poplatek ze psů

Splatnost do

Voda, kanalizace: Moravská vodárenská a.s.
Plyn

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

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz

4

Společenská kronika
V první polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea tito občané naší obce:

Leden:

pí. Idesová Eva
p. Tesař Jan
p. Moudrý Antonín
pí. Kopečná Jarmila
p. Dalecký Kamil

70 let
75 let
80 let
91 let
80 let

Duben:

p. Komárek Zdeněk
pí. Hrabalová Věra
pí. Vymazalová Miroslava
pí. Jurová Helena
p. Rajtr Vojtěch

70 let
70 let
70 let
75 let
75 let

Březen: pí. Smolková Věra
p. Sotorník Josef
pí. Jiráková Růžena
pí. Hrbatová Olga
p. Hlavatý Josef
pí. Rulfová Josefka

70 let
75 let
85 let
80 let
85 let
98 let

Květen:

pí. Neherová Eliška
pí. Šebáková Božena
p. Holík František

80 let
95 let
70 let

Červen:

p. Nehera Ludvík
p. Malaga Antonín

85 let
70 let

Červenec:

pí. Rossová Anna
pí. Lasáková Marie
p. Dostál Evžen

95 let
70 let
70 let

Ještě jednou všem našim
jubilantů blahopřejeme!
Rulfová Josefka, 98 let

Jiráková Růžena, 85 let

Hrbatová Olga, 80 let
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Jurová Helena, 75 let

Tesař Jan, 75 let

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

p. Sedlák Alois
pí. Vláčilová Jiřinka
pí. Jiráková Marie
pí. Jiráková Jarmila

Čest jejich památce!
Knihovna a informační centrum obce
Upozornění pro čtenáře!
V období prázdnin, tj. červenec - srpen bude místní knihovna uzavřena.
Žádáme čtenáře, aby si v měsíci červnu vypůjčili více knih.
Provoz bude zahájen v pondělí 31.8.2015.
Jana Hanzelová ml.
knihovnice
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Přivítali jsme nové spoluobčánky
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 21. března 2015 v obřadní síni OÚ do života a Svazku obce
nové spoluobčánky, kteří byli zapsáni do pamětní knihy. Kulturní vystoupení si připravili žáci ZŠ pod vedením paní
učitelky Vařejkové a slečny Hrdličkové.

Dostál Oliver Jaroslav

Janoušková Aneta

Pospíšilová Vanessa

Vítková Kateřina
Kulturní akce Sboru pro občanské záležitosti při OÚ
V tomto roce opět zajistíme „Zábavné odpoledne pro seniory”, letos s kapelou „S KAPKOU PRO DOBROU NÁLADU“.
Tuto populární dvojici znáte z TV Šlágr. Tato kulturní akce byla seniory kladně přijata. Je to malé poděkování za jejich
celoživotní práci a chceme jim dokázat, že na ně nezapomínáme.
Taktéž jsme potěšili i naše děti jejich tradičním karnevalem v místní sokolovně.
Jarmila Popelková
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Základní a mateřská škola v Bedihošti
V KONKURENCI OSTATNÍCH ŠKOL SE NAŠI ŽÁCI NEZTRATÍ
Ve školním roce 2014/2015 žáci naší školy navázali na úspěchy z loňského školního roku v soutěžích a olympiádách
z přírodovědných předmětů.
Žáci druhého stupně jsou zapojeni do mezinárodní soutěže Pohár vědy – Neuron 2015. Soutěž je rozdělena do
několika kol. V současné době mají za sebou úspěšné splnění a velmi vysoké bodové ohodnocení prvních dvou kol.
Další dvě kola proběhnou ještě do konce školního roku a naši žáci v nich jistě budou úspěšní jako doposud.
V březnu se Eliška Krčová a Tomáš Piskovský, žáci deváté třídy, zúčastnili Okresního kola chemické olympiády.
Eliška se umístila jedenáctá, Tomáš dosáhl vynikajícího výsledku – obsadil první místo ve velké konkurenci
gymnazistů a žáků dalších základních škol. Postoupil tak do krajského kola, kde bude reprezentovat nejen naši
školu, ale stane se zástupcem všech „základek“ prostějovského okresu. Nejen to, z krásného druhého místa
postoupil do krajského kola i v matematické olympiádě! Budeme mu držet palce, aby se mu podařilo vybojovat
svými znalostmi opět čelné umístění. Ale již postup do kraje je velkým úspěchem!

PO LETECH BUDE ZASE BÉČKO!
Naše základní škola za necelé dva roky oslaví stoleté výročí svého
vzniku. Nejde ale v žádném případě o nějakou zchátralou stařenku,
ale spíš o dámu v nejlepší kondici. Díky velkorysé podpoře
zřizovatele, Obce Bedihošť, účelnému využívání krajského rozpočtu
a také čerpání evropských dotací je škola skvěle materiálně
vybavena a svými podmínkami pro vzdělávání splňuje veškeré
současné standardy.
Po zápisech do první třídy a mateřské školy je zřejmé, že od září opět
dojde k nárůstu počtu našich žáků i přesto, že školu opustí deváťáci,
kterých je letos dokonce 26. K zápisu do první třídy přišlo 37 dětí, z
toho 13 bylo z naší MŠ a 6 tradičně z Čehovic. Další prvňáčci k nám
budou dojíždět z Čelčic, Kralic a Hrubčic.
Pro děti jsme na přelomu května a června připravili již tradiční „Školu nanečisto“, aby se seznámily spolu navzájem
a také s paní učitelkou. Během tří odpoledních bloků budoucí žáci poznají školu zevnitř a po prázdninách už
nepůjdou do cizího prostředí.
Velký zájem o zápis do první třídy nás
samozřejmě těší, ale také zavazuje.
Krédem školy je individuální přístup ke
všem našim žákům jak nadaným
a talentovaným, tak i průměrným nebo
žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami. Proto jsme se rozhodli ve
školním roce 2015/2016 otevřít dvě
první třídy. Pro zvýšený počet dětí na
prvním stupni bude též nutné zřídit třetí
oddělení školní družiny. Jsme tak
schopni poskytnou dětem téměř rodinné
prostředí, na kterém si škola zakládá.
I kapacita mateřské školy bude od září,
stejně jako letos, zcela naplněna.
Těšíme se na společné setkání již
prvního září!
vedení ZŠ a MŠ Bedihošť
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Z historie obce - Vojtěch Vavrouch
Vojtěcha Vavroucha popravili nacisté v Berlíně
1. část
Vojtěch Vavrouch se narodil 30. 4. 1905 v Bedihošti. Byl
nejmladším ze sedmi sourozenců, měl po třech bratrech a sestrách.
Jejich rodiče byli rolníci: otec Antonín (1856–1920), matka Františka
(1861–1934), která pocházela ze selského rodu Mouralových
z Výšovic.
Vojtěch Vavrouch navštěvoval v rodné obci obecnou školu, poté
absolvoval zemskou vyšší reálnou školu v Prostějově. V roce 1924
vstoupil do české armády a na svou žádost byl přidělen k letectvu.
Odešel do vojenské letecké školy v Chebu, kde absolvoval dvouletý
kurz. Jeden měsíc přitom strávil na letecké škole v Prostějově.
Po skončení kurzu byl zařazen k 1. leteckému regimentu v Praze, kde
sloužil až do března 1939. Rotmistrem se stal na základě kurzu pro
rotmistry, který absolvoval v roce 1929. Za první republiky nebyl
členem žádné politické strany.
V březnu 1934 se Vojtěch oženil s Němkou Annou Stöhrovou
(ročník 1910) z obce Libá u Chebu. Syn Vojtěch se páru narodil již 19.
1. 1930. Manželství nemělo dlouhého trvání, k rozvodu došlo v roce
1940.
Po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava (16. 3. 1939) bylo
rozpuštěno československé vojsko. Vojtěch získal v dubnu 1939
místo na ministerstvu pro veřejnou péči. Toho se vzdal ze zdravotních
důvodů a v červenci 1940 odešel do důchodu.
Vojtěch Vavrouch v roce 1921.
Fotografie rodiny Vavrouchovy

Zpravodajská síť vytvořená pěticí českých letců
Vojtěch Vavrouch se zapojil v průběhu roku 1940 do rozsáhlé špionážní sítě, kterou od února 1940 budovalo pět
předválečných československých letců. Radoslav Selucký (ročník 1904), Vladislav Bobák (ročník 1912), Miloslav Hůla
(ročník 1915), Jaroslav Lonek (ročník 1904) a Jan Vycpálek (ročník 1905) přešli v létě 1939 do Polska. Do války proti
Německu nakonec nezasáhli, Polsko podlehlo agresorovi během několika týdnů. Do boje proti Polsku se 17. 9. 1939 zapojil
i Sovětský svaz. Naši vojáci se ocitli v sovětském zajetí. Selucký se po dlouhém transportu dostal koncem září 1939 do
tábora v Kamenci Podolském, kde se setkal s již uvedenými čtyřmi letci. Od prosince 1939 do února 1940 probíhalo poblíž
Moskvy jejich zpravodajské školení (sestavování vysílačů, šifrování zpráv, fotografování apod.). Po absolvování kurzu byla
pětice Čechů vyslána do protektorátu, kam se dostala pozemní cestou přes Maďarsko a Slovensko.
Selucký a jeho čtyři druzi tedy přijali nabídku sovětské rozvědky. Vrátili se do protektorátu, aby tam vybudovali ilegální
zpravodajskou síť. Selucký přijel 23. 2. 1940 do Prahy, kde se ubytoval v hotelu Hybernia. V tento den byla zahájena
zpravodajská činnost předválečných pilotů. Vycpálek získal pro vysílání byt na Vinohradech a podařilo se mu navázat
spolupráci s odbojáři z ilegální organizace Obrana národa. Od mnoha osob shromažďoval zprávy o umístění, počtu, druhu
a výzbroji německých vojsk. Informace předával L. A. Michajlevovi – Mochovovi, tajemníkovi generálního konzulátu SSSR
v Praze, s nímž spolupracovali i ostatní. Pozadu nezůstali ani čtyři Vycpálkovi kolegové, např. Bobák pobýval v Brně, odkud
úspěšně budoval zpravodajskou síť na Moravě.
Zpravodajská síť byla bohužel zničena konfidentem (udavačem) gestapa. Selucký se setkal s Jaroslavem Bednářem
(ročník 1905), kterého dobře znal z vojenské letecké školy, proto ho chtěl zapojit do protinacistické činnosti. Bednář
bohužel pracoval pro Sicherheitsdienst (SD), nacistickou zpravodajskou službu. Jeho zásluhou se 4. 3. 1941 v Praze
uskutečnilo zatčení Seluckého. V průběhu následujících dní stejně dopadli Bobák, Hůla, Vycpálek a jako poslední Lonek.
Bednář byl po válce zadržen československými orgány, avšak v prosinci 1945 dokázal uprchnout. Později bylo zjištěno,
že ještě v šedesátých letech žil ve Vídni jako vážený občan. Jaroslav Bednář patří k těm zrádcům, kterým se podařilo
vyhnout se spravedlivému trestu.
Zapojení Vojtěcha Vavroucha do odboje
Vojtěch Vavrouch se znal s Radoslavem Seluckým od roku 1924, kdy oba absolvovali letecký kurz v Chebu. O jejich
setkáních a spolupráci v protektorátu lze čerpat informace z nacistických vyšetřovacích a soudních spisů z let 1941–1942.
Údaje byly získány během tvrdých nacistických výslechů, přesto oba odbojáři jistě neřekli vše, co učinili a věděli. Jiný
pramen k odbojové činnosti Vojtěcha Vavroucha bohužel není k dispozici.
Selucký se setkal s Vavrouchem v květnu 1940 na Václavském náměstí v Praze. Jednou se Vavrouch zeptal Seluckého,
zda by mu nepomohl s odchodem do zahraničí. Selucký mu odpověděl, že jestli chce bezprostředně něco učinit proti
okupantům, ať pomůže při shromažďování zpráv. Vavrouch přislíbil dodávání zpráv od svých známých. Od července 1940
přijížděl do Prahy jen jednou měsíčně, protože se odstěhoval za přítelkyní do Čáslavi. Při jednom setkání sdělil Seluckému
zprávu o zřízení pilotní školy Luftwaffe v Německém Brodě, ale nebyl schopný udat druh a počet letadel. Dále mluvil
o zřízení služebny pro výcvik vojenských psů v Čáslavi, rovněž bez bližších údajů.
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Selucký jednou mluvil
o úkolu, který vyžadovali
Sověti: sehnat prázdné
formuláře občanských
legitimací. Vavrouch znal
v Praze vrchního
policejního komisaře
protektorátní policie
Josefa Pěnkavu (narozen
v roce 1903 v Chropyni),
proto přislíbil splnění
úkolu. Přes opakované
urgence ale formuláře
nesehnal. Poslední
domluvené schůzky se
Vavrouch ani nezúčastnil
a od října 1940 s ním
Selucký ztratil spojení.
Vojtěch Vavrouch byl
zatčen až pět měsíců
poté, co o něm vypovídal
Selucký. Stalo se tak
13. 8. 1941 v Náchodě,
kde se zdržoval u příbuzných Hany Kalousové, své
snoubenky. Do rozvodu
Vojenská legitimace Vojtěcha Vavroucha, 30. léta 20. století.
s Annou byl oficiálně
Dokument rodiny Vavrouchovy
přihlášen v Praze na
Vysočanech. Prohlídky jeho kufrů a obydlí v Čáslavi nepřinesly nic přitěžujícího. Po převezení do Prahy nejprve popíral
jakékoliv znalosti o Seluckého činnosti proti třetí říši. I v tomto případě bylo úplné zapírání dočasné. Výpovědi Vavroucha
a Seluckého se v detailech liší. Odbojová činnost Vojtěcha Vavroucha mohla být ve skutečnosti rozsáhlejší, než oba uvedli,
ale to již nelze zjistit.
V dubnu 1942 pražští gestapáci vyslechli i Josefa Pěnkavu, který rozhodně popřel, že by ho Vavrouch požádal
o formuláře občanských legitimací. Kdyby prý po něm někdo podobnou věc žádal, ihned by ho udal. Pěnkava dokonce řekl,
že s Vavrouchem nebyli nikdy přátelé. V tomto případě však podle všeho nacistům lhal. Svědčí o tom zajímavý článek
Ladislava Vavroucha (1925–2010), Vojtěchova synovce a amatérského historika. V Bedihošťském zpravodaji z července
2007 uveřejnil článek o tom, jak během jednoho letního dne na začátku první světové války dva kluci vylezli na komín
cukrovaru v Bedihošti. Jednalo se právě o Vojtěcha Vavroucha a Josefa Pěnkavu, jehož otec pracoval v cukrovaru jako
strojmistr. Nerozvážný kousek dvou kluků skončil výpraskem od pana Pěnkavy, jenž oba chlapce, od sazí notně zašpiněné,
řezal vypůjčeným řetězem až po bránu továrny. Pěnkava měl velké důvody zapírat, poněvadž zapojení policistů do odboje
posuzovali nacisté obzvláště přísně.
V příštím Zpravodaji obce Bedihošť se čtenáři dozvědí mj. o věznění a popravě Vojtěcha Vavroucha a hodnocení
činnosti zpravodajské sítě vedené Radoslavem Seluckým. Rovněž uvedu veškeré zdroje, z nichž jsem čerpal.

Mgr. Petr Jirák

110. výročí narození sochaře Jana Třísky
Připomeňme si 110. výročí narození sochaře Jana Třísky, jehož monumentální dílo „Kalvárie“ zdobí
bedihošťský hřbitov.
Snad většina občanů Bedihoště navštívila bedihošťský hřbitov v jehož centru se nachází monumentální kompozice snad
až poněkud empírově vyznívající kamenné Kalvárie. Tato Kalvárie je dílem akademického sochaře a významného
prostějovského umělce Jana Třísky. Vzhledem k tomu, že bedihošťská Kalvárie je řazena mezi nejvýznamnější sochařova
díla, dovolte mi malé zastavení k životu tohoto umělce.
Jan Tříska se narodil 4. 12. 1904 v Pelhřimově v rodině tesaře a mládí prožil v zemědělství u svého strýce. Jeho dva bratři
byli rovněž umělecky nadaní – z nichž jeden byl významným grafikem a druhý malířem. Jan Tříska jezdil původně s
kočovnou divadelní společností a při hostování v hanáckých Tršicích ho upoutala práce s kamenem u tamního
kamenosochaře Čeňka Palíka. Odpojil se zde od divadelní společnosti a u Čeňka Palíka strávil dva roky a získal zde výuční
list. Poté se dále vzdělával v Olomouci u sochaře Juliána Pelikána a později nastoupil studium na Akademii výtvarných
umění a to rovnou u profesora Otakara Španiela, významného sochaře a medailéra – mimochodem autora původní
sochy T.G. Masaryka na prostějovském náměstí, která byla v padesátých letech násilně odstraněna a zničena. Po
úspěšném absolvování AVU odešel Jan Tříska na další studia do Paříže, odkud se pak již vrátil do Prostějova ke své budoucí
manželce a od r. 1932 pak žil a tvořil trvale v Prostějově.
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Kromě Kalvárie na bedihošťském hřbitově bych rád připomněl další
Třískova velká díla v našem okolí, jako např. sochu Bedřicha
Smetany ve Smetanových sadech v Prostějově, k vrcholným dílům
patří např. socha „Jeden z nás“ z r. 1933, která se po 2. světové
válce stala součástí pomníku obětem střelby do demonstrantů
v r. 1917 na náměstí Padlých hrdinů. Určitý soubor jeho děl tvoří
i wolkerovská tematika. Je autorem Wolkerovy busty pro jeho
rodný dům na náměstí T.G. Masaryka v Prostějově, či pamětní
mramorové desky u vstupu do Gymnázia s reliéfem básníkovy
hlavy. Z dalších mnoha velkých Třískových děl vzpomeňme aspoň
pomník obětem fašismu v Javoříčku, sochu spisovatele Františka
Safarina Procházky v Náměšti na Hané. Se svým bratrem –
malířem, krajinářem se věnoval také restaurování sgrafit na
prostějovském zámku a na Národním domě, jejímiž autory jsou
František Kysela či Jan Kotěra, resp. sgrafita Jana Preislera na
prostějovské Obchodní akademii. Při vstupu do prostějovské
radnice nás na jejím průčelí zaujme jeho pamětní deska na Matěje
Rejska z r. 1949 k jeho 500.výročí narození. Za velice významnou
lze považovat také Třískovu tvorbu plaket a medailí, se kterou se
začal zabývat ve 40. Letech minulého století. Mohli bychom
jmenovat mnoho dalších děl.
To je jen malý výčet děl významného prostějovského
sochaře Jana Třísky, jehož 110. výročí narození jsme si
připomněli v prosinci minulého roku. Jan Tříska žil a tvořil v
Prostějově 50 let až do konce svého života. V roce 1968 byl
oceněn Cenou města Prostějova. Zemřel 24. září 1976. Pro
naši obec je velkou ctí, že jedno z jeho mnoha velkých děl je
umístěno právě na našem hřbitově. Važme si toho…

Václav z Václavovic

Maminkám k svátku
Dítě, které se chystalo na svět, se zeptalo Boha:
„Řekni mi Bože, když mě zítra posíláš na svět a já jsem takové malé a bezmocné, co si tam počnu?“
A Bůh řekl: „Mezi mnoha anděly jsem pro tebe vybral jednoho z nich. Bude na tebe čekat a starat se , abys
mělo vše. A neopustí tě, dokud nebudeš všechno umět!“
A dítě řeklo: „Ale já tady v nebi celý den slyším zpěv, vidím úsměvy, to mi stačí, abych bylo šťastné. Neumím
chodit, ani neznám jazyk, kterým mluví lidé!“
Bůh odvětil: „Hm, tvůj anděl ti bude říkat nejkrásnější a nesladší slova. A s velikou trpělivostí a péčí tě bude
učit mluvit i chodit. Časem poznáš všechno!“
Dítě na to: „A kdo mě bude na světě chránit před zlými lidmi?
Bůh: „Tvůj anděl tě bude chránit, i kdyby měl riskovat svůj vlastní život. Neboj se!“
A zněla hudba, zvonečky se rozezněly, dítě poznalo, že se musí s Bohem rozloučit a tak se ještě na odchodu
zeptalo: „A řekni mi prosím andělovo jméno!“
„Jméno anděla je bezvýznamné, když ho budeš chtít přivolat, stačí zavolat: MAMINKO!“
Líbil se Vám tento příběh? Mě tedy moc, kdysi dávno se mi dostal do ruky. Schovala jsem si ho a nyní ho
předávám vám, naši čtenářům.
Zpracovala: Jana Hanzelová
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Rozhovor
Jak dlouho už ordinujete v Bedihošti, kde jste
pracoval před tím, a jaké to bylo zakládat
lékařskou praxi na vesnici?
V Bedihošti ordinuji téměř 23 roků, od října 1992. Před
tím jsem pracoval jako závodní lékař v Železárnách
Prostějov asi 14 roků. Práce na územním obvodě byla
jiná než na závodě, hlavně co se týká věku pacientů
a většího počtu vážněji nemocných. Nejvíce práce
zpočátku zabralo seznámit se s pacienty, s jejich
chorobami a zadání údajů do počítače.
Do Bedihoště jsem nastoupil v době privatizace
zdravotnictví. Vlastně všichni praktičtí lékaři byli nucení
otevřít soukromé ordinace, protože tehdejší OÚNZy
(okresní ústavy národního zdraví – tento název znají již
jen pamětníci) se rušily a nemocnice praktické lékaře
nechtěla. Měl jsem štěstí, že budova zdravotního
střediska patřila státu (Bytovému podniku města Prostějova) a v rámci jeho privatizace jsme měli spolu
s manželkou možnost zdravotní středisko od státu odkoupit. Začátky nebyly lehké, protože na koupi budovy jsme
se museli zadlužit a další roky jsme s manželkou investovali velké peníze do rekonstrukce ordinací a budovy. Nyní je
zdravotní středisko v pořádku, opravené a čeká na mého nástupce, kterým bude můj syn.
Vždy jste chtěl být lékařem? Co Vás k tomu přimělo?
Pocházím ze starého selského rodu a kdyby nebylo socialismu a kolektivizace zemědělství, živil bych se asi jako
soukromý rolník. Takto jsem si mohl vybrat studium a protože mě vždy více bavily humanitní obory, pro studium
medicíny jsem se rozhodl již na začátku střední školy – tehdy Všeobecně vzdělávací školy na Kolárově ulici, nyní
Gymnázia. Selské kořeny se u mne projevují tím, že mě baví práce na zahradě.
Kolik máte pacientů, jaký je zhruba věkový průměr, kolik let je nejstaršímu pacientovi?
Od začátku mám v péči asi 1600 pacientů, kteří jsou u mne registrování. Další stovky pacientů ošetřuji při
zástupech lékařů na dovolené, v rámci závodní péče a léčby akutních stavů náhodných návštěvníků obvodu. Mám
v péči hodně starších pacientů, protože lidský věk se stále prodlužuje a dnešní osmdesátníci jsou často plni života
a elánu. Ale přibývají i mladí, většinou děti mých věrných klientů. Mým nejstarším pacientem je jedna žena
z Hrubčic, která by měla příští rok oslavit 100 let života.
Jaký je obecně zdravotní stav Vašich pacientů (předpokládám, že většina je z Bedihoště, popř.
z okolních vesnic)? Máte nějaké srovnání s lékaři z jiných obcí a je možné říci, že lidé na vesnici jsou
“zdravější” než lidé ve městech?
To je těžká otázka. Nedomnívám se, že lidé na vesnici jsou zdravější nebo více nemocní než ve městech. Možná jsou
odolnější a méně naříkají, nějakou bolístku přejdou, méně vyhledávají odbornou péči a více věří svému praktikovi.
Ale je nutno si uvědomit, že zdravotní péče se podílí na zdraví a délce života dle statistik jen asi jednou třetinou. Více
záleží na dědičnosti a hlavně na způsobu života, životosprávě, zdravé výživě, tělesném cvičení a podobně. Záleží ale
i na včasném léčení nemocí, které nebolí /vysoký tlak krevní, obezita, metabolické nemoci typu vysokých hladin
tuků a cukrovky) – to vše by měl praktik zvládnout. Ale rozvoj medicíny je obrovský a myslím, výdobytky medicíny
jsou dostupné i lidem na vesnici. Vezměme si například infarkt myokardu – kdysi nemoc, která zabíjela nebo
zanechávala vážné onemocnění srdce. Nyní každý pacient, který včas přivolá rychlou pomoc, je zavezen do fakultní
nebo specializované nemocnice, kde mu koronární cévy vyšetří a odstraní krevní sraženinu a zprůchodní je během
několika hodin. Také léčba nádorových nemocí vykazuje velký pokrok a je dostupná každému pacientovi,
i z vesnice. Kolika pacientům byl v posledních letech voperován nový kyčelní či kolenní kloub. Myslím, že rozvoj
zdravotní péče je vedle svobody a volného cestování hlavním výdobytkem polistopadového vývoje.
Jaké jsou nejčastější onemocnění Vašich pacientů a pozorujete nějaký trend?
Vedle běžných nemocí dýchacích cest jsou asi nejčastějšími stesky pacientů na bolesti páteře a kloubů. Přibývá
nemocných léčených s vysokým tlakem a s cukrovkou. To jsou typické civilizační nemoci dané moderní
životosprávou – nadměrná výživa, nadváha, hodně masa a tuků, málo ovoce a zeleniny, málo pohybu, stresy
v zaměstnání i běžném životě. Jsou ale též více přístupná vyšetření a tyto choroby lze včas diagnostikovat a léčit,
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takže se může předcházet vážným následkům těchto nemocí.
Podle jednoho článku z Lidových novin jsme my Češi na pátém místě pokud jde o konzumaci
nezdravých potravin? Co to jsou ty nezdravé potraviny a jaké jsou další faktory, které neprospívají
našemu zdraví?
Nezdravé potraviny jsou všechny nadbytečné potraviny, které přivádějí do těla příliš mnoho kalorií a vyvolávají
obezitu. Nejvíce energeticky bohaté jsou tučné potraviny jako tučné uzeniny, salámy, sladkosti, sladké nápoje.
Dnes snad děti neumí pít vodu, znají jen koka-kolu, kofolu, džusy a pod. Manželka by mohla vyprávět o zkaženém
chrupu dětí. V potravě chybí zelenina, ovoce, tmavé pečivo. Ale to by bylo na celý článek.
Někde jsem slyšel, že muži jsou schopni velmi dobře pečovat o své miláčky na čtyřech kolech,
se kterými pravidelně jezdí do servisu, ženy zase pečují o svůj vzhled, pravidelně chodí ke kadeřnici, na
kosmetiku a pod., ale často zapomínáme pečovat o své tělo. Teď mám na mysli pravidelné prohlídky
u lékaře, jak je to s nimi?
Každý člověk registrovaný u svého lékaře má nárok na preventivní prohlídku 1x za 2 roky. Součástí prohlídky je
fyzikální vyšetření, vyšetření moči. 1x za pět let je nárok na odběry krve s určením hladiny cholesterolu, cukru
a další parametrů dle úvahy lékaře a potíží pacienta. Ženy mají od 40 let věku nárok na mamografické vyšetření
prsů každé 2 roky a každý rok na gynekologické vyšetření. Od 50 let věku má každý klient nárok na vyšetření stolice
na tzv. okultní (skryté) krvácení, které se může objevit v počínajících fázích nádorů tlustého střeva. U muže se
z krve dá zjistit hladina PSA (prostatického antigenu), jehož hladina se zvyšuje při rakovině prostaty.
Jsou pacienti, kteří se o preventivní prohlídky sami aktivně zajímají. Ale mám též klienty, kteří se mnoho let
v ordinaci neobjevili. Zkouším tyto pacienty k preventivnímu vyšetření pozvat, většinou to spojuji s pozvánkou
k očkování proti tetanu, ale často pozvaní pacienti ani neodpoví. Proto se snažím vyšetřit pacienty při běžné
návštěvě ordinace a hlídám, aby odběry krve byly prováděny pravidelně. K prvnímu odběru krve většinou pozvu
pacienta při registraci do mé ordinace.
V Bedihošti máme dokonce takovou vymoženost jako je lékárna, pacienti si mohou léky vyzvednout
prakticky ihned po odchodu z ordinace, přesto tuto možnost nevyužívají a nakupují léky v lékárnách
v supermarketech. V čem je ale nebezpečí takového nákupu a může se stát, že lékárna v Bedihošti
nebude?
Uvolněné prostory po dětské ordinaci jsem nabídl k pronájmu lékárně. V současné době lékárnu (či spíše výdejnu
léků) provozuje Lékárna u Černého orla a Nový dům na Masarykově náměstí v Prostějově. Poslední dobou ale
pozorujeme odliv zájmu o výběr léků v lékárně v Bedihošti. Lidé podléhají kampani o velkých slevách
v lékárenských řetězcích při supermarketech. Možná je některý lék lacinější, ale za cenu toho, že sortiment v
lékárenských řetězcích je velmi omezený a dochází velmi často k záměnám léků, které předepíši, za preparáty
stejného složení, ale jiného názvu. Pak občas zjistím, že hlavně starší pacienti užívají léky se stejnou účinnou látkou
a mohou se i lékem předávkovat. Může se stát, že pokud provoz lékárny nebude rentabilní, bude tato uzavřena.
Proto vyzývám občany, aby pokud možno vybírali léky v lékárně v Bedihošti. Sortiment výdejny je přizpůsoben
lékům, které předepisuji. Pokud u některého léku vadí doplatek, vždy se dá po domluvě najít preparát s nižším
doplatkem. Lék, který náhodou není na skladě, může být objednán do druhého dne.
Ve Vaší ordinaci se často svítí i dlouho po ordinační době, co všechno ještě musí dělat obvodní lékař,
kromě samotného vyšetřování pacientů? Máte ještě vůbec nějaký volný čas a jak ho trávíte?
Je samozřejmé, že ordinační hodiny se nerovnají pracovní době. Po ordinační době provádím návštěvu u pacientů,
kteří se nemohou dostavit do ordinace a potřebují léčbu. Dále je mnoho administrativy, kterou je nutno vypsat též
po ordinační době – různé posudky, návrhy na lázeňskou léčbu, odškodňování úrazů, posudky pro Správu sociálního
zabezpečení – invalidní důchody, příspěvky na péči, na mobilitu atd. Ale přesto si najdu čas na koníčky, ke kterým
patří práce na zahrádce, zábava s vnuky, cestování.

Za rozhovor děkuje
Luděk Smýkal
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Zahrádkáři radí
S jarními měsíci přichází na řadu také pěstování truhlíkových a velmi oblíbených pelargonií neboli
muškátů.
V květnu, kdy už nehrozí noční mrazíky, vyneste rostliny ven. Většina druhů muškátů potřebuje přímé
slunce. Od května do srpna je jednou za měsíc přihnojte tekutým hnojivem. Nejlépe takovým, jehož
základ tvoří cukrová řepa, neobsahuje tedy pouze dusík, ale i fosfor důležitý pro rozvoj květů.
Kromě toho: Pelargónie je třeba 1x do roka (v případě mladých rostlinek 2x) nově přesazovat. Nechejte
kořenový bal trochu obeschnout, zeminu opatrně vyklepejte z kořenů, hlavní kořeny zkraťte, točivé
kořeny odstřihněte a zasaďte do čerstvého substrátu. Zeminu pro pěstování muškátu zakoupíte
i v místní firmě ZETASPOL.
Přezimování při 5st. Celsia
Většina květin tohoto druhu pochází z Jižní Ameriky, proto nejsou odolné proti mrazu. Musí přezimovat nejméně při 5st. a
na světle. Když v květnu vysadíte rostliny ven, pořádně je podepřete. O čtyři týdny později se vyrovnají. Při přezimování
ušetříte místo, pokud dáte přezimovat pouze odřezky.
A jak na rozmnožování odřezků?
z výhonu, který nekvete, vezměte odřezky dlouhé deset centimetrů
oddělte je ostrým řezem přímo pod rozvětvením lístků. Na tomto místě se nachází pletivo, které se neustále dělí
listy (až na nejvrchnější tři) odstraňte
odřezek zastrčte do směsi písku a zeminy (1:1) a jemně půdu kolem něj přitlačte
během léta postavte řízkovou rostlinku do polostínu, na podzim ji dejte na teplé místo (např. na topení)
když se vytvoří kořeny a rostlinka začne růst, umístěte ji na chladné a světlé místo
odřezkům pelargónie se daří lépe, když jsou mírně zaschlé.
Pokud dáme muškátům svoji lásku a péči, kterou potřebují, odvděčí se nám v létě krásnými květy a to za to stojí.
Výbor ČZS Bedihošť

TJ Sokol Bedihošť

Přátelské utkání s Biskupicemi, kdy Bedihošť vyhrál 3:1
Karneval v místní Sokolovně
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Letošní rok jsme zahájili naším tradičním hasičským plesem, který se podle hojné účasti
a ohlasů vydařil. Večer jsme zpestřili vystoupením dětí ze Základní školy v Bedihošti, pod
vedením paní učitelky Hyršové a tanečním vystoupením skupiny SAMIRA NAILA. Tímto
děkuji všem příznivcům SDH a sponzorům za dary, které nám věnovali do tomboly.
Při 120. výročí založení SDH Bedihošť bylo výborem SDH odsouhlaseno založení družstev
mladých hasičů. Dne 3.3.2015 proběhl na ZŠ v Bedihošťi nábor. Překvapivě se nám
přihlásilo 30 dětí, což je vzhledem k dnešní době neočekávané. Výcvik mladých hasičů začne
v měsíci dubnu, kde se děti budou učit záchraně lidských životů, požární taktiky a požárního
sportu. Děti, které nebyly přítomny náboru nebo rodiče, kteří by chtěli přihlásit své
předškolní děti do kroužku mladých hasičů, můžou tak učinit zkontaktováním velitele JSDH
p. Vítězslava Švece nebo starostu SDH Miroslava Hýbla.
Dále bych vás chtěl seznámit s dalšími akcemi našeho sboru. V sobotu 4.4.2015 proběhl
sběr železného šrotu. Čarodějnice spálíme 1.5.2015 na hřišti po průvodu masek, který
začne ve Václavovicích v 16 hod. Akci ukončí večerní ohňostroj a dále bude volná zábava.
Dále se můžete těšit na sobotu 30.5.2015 na dětský den. Prázdniny ukončíme 22.8.2015, program ještě připravujeme.
Na všech akcích bude občerstvení zajištěno.
V únoru jsme měli první výjezd. Dne 22.2.2015 v 17:08 byl vyhlášen poplach, kde JSDH Bedihošť byla přivolána k požáru
travního porostu. Na místě zásahu bylo zjištěno, že jde o požár příbytku osob bez domova. Nedošlo k újmě na zdraví
a požár byl velmi rychle lokalizován a uhašen JSDH Bedihošť. Naše jednotka disponuje vybavením na odchyt rojů včel a
vos, taktéž máme vybavení na čištění studní.
To je asi vše s čím jsme Vás začátkem letošního roku chtěli seznámit.
Za SDH Bedihošť
Starosta SDH Miroslav Hýbl
Velitel JSDH Vítězslav Švec

Hasičský ples

Nábor mladých hasičů na místní ZŠ
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Večírek KPŠ a OSB Bedihošť 2015
Milý Honzo!
Musím ti ještě jednou poděkovat za pozvání na Moravu.
Ten poslední březnový víkend byl naprosto jedinečný.
Takový večírek, jako je ten Váš bedihošťský školní, jsme
ještě nikde nezažili. Hned, když jsem vstoupil do sálu,
cítil jsem se krásně a uvolněně, jako kdybych plaval ve
vyhřátých vodách Indického oceánu někde na
Seychellách. Určitě víš, čím to bylo. No jasně, tím
světlem, to byla paráda. Toho pana Čmela, co to tam
zajišťoval, bych si hned pozval k nám do Čech, to je
borec. Teď ten program. Děcka naprosto skvělé, jenom
nechápu, jak jediná paní učitelka, paní Hirschová, jestli
se nepletu, dokáže zvládnout padesátičlenné stádo
tančících kobylek. No, třeba se k ní ještě nějaká
sympatická paní učitelka přidá. U baru jsem zaslechl, že
na malé tanečníky čekají nějaké taneční soutěže, tak
jim přejeme hodně úspěchů! Těšil jsem se i na taneční vystoupení dospělých
od té paní Hubené a řeknu ti, nezklamali mě. Hlavně ta holka, jak se tam
ladně kroutila, a ty její šatičky, nemám slov. Kde vy tady ty tanečnice berete?
No jo, Morava, Haná, vy tady máte rytmus a tanec asi v těle, že? Jo, a
tombola? Já jsem si dělal zálusk na tu powerbanku, ale moja, ta je štěstím
bez sebe a už se nemůže dočkat, až si nechá vybělit zuby laserem. Dobře, že
to udělali na dvakrát, kdo si koupil málo losů, tomu to alespoň nepřipadalo
tak dlouhé. No a nakonec ta hudba, skupina Bene, to je prostě zážitek, člověk
si může zatancovat klasiku, ale také se pořádně vyblbnout. Jediné, co mě
trochu štvalo, byla fronta na ty míchané nápoje, nedalo se nic dělat, musel
jsem to vydržet, když byly tak vynikající! Víš, jak jsem to řešil? Vzal jsem si
do fronty tácek těch famózních chuťovek a čekání se zkrátilo. Celkově to
prostě nemělo chybu. Pozdravuj všechny pořadatele a vyřiď jim, že mají můj
obdiv a že příště zase přijedeme.
S pozdravem
Pavel, kamarád z Čech

Něco pro zasmání aneb „Rady prarodičům“
Vnoučata si nikdy nezapamatují, kam si uklízet hračky, ale kde schováváte sušenky a křupky, to budou
vědět vždycky.
Když máte vnoučata u sebe, je velmi důležité, aby se chodilo včas spát. Abyste to všechno přežili, bude nejlepší,
když zalehnete tak ve 20 hodin.
Povinností každého prarodiče vyzbrojeného mobilem je mít na displeji obrázek svého vnoučete. Tzn., že budete
šišlat pokaždé, když telefon zapnete.
Nikdy neříkejte: „Nejsem žádná laciná agentura na hlídání.“ Ve skutečnosti jste.
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Zadáno pro ženy (i muže)
Milé čtenářky a čtenáři Bedihošťského zpravodaje.
Opět se spolu setkáváme prostřednictvím zpravodaje,
který vychází po Velikonocích. Venku nám začalo pěkně
jaro, příroda se probouzí ze zimního spánku a vše se
začíná zelenat.
Je jaro, před námi je květen – měsíc lásky. Je to jeden
z nejhezčích měsíců v roce. Nevím, jak je to ve vašich
rodinách s oslavou MDŽ, který slavíme 8. března již od
r. 1909. Nezapomeňme však na tu skutečnost, že druhá
květnová neděle patří všem maminkám. Slyšela jsem
dokonce názor, že v tento den my matky nemáme dělat
vůbec nic a celý den můžeme jen prolenošit. Nevařit, neuklízet, nevychovávat děti, ale je s pocitem pohody myslet na
sebe. Ono je to možná pěkně řečeno, ale praxe je trochu jiná.
Mám pro vás radu. Pěkně se oblečte, vyzvedněte další maminky ve svém okolí a vyrazte na maminkovskou jízdu. Však se
to bez vás doma nezblázní.
A kde je původ Svátku Matek?
Svůj původ má ve starém Řecku, kde byla uctívána bohyně Rhea, matka všech bohů. Také staří Římané konali obřady,
kterými uctívali a oslavovali Cybyle, taktéž matku všech bohů. Tato římská náboženská slavnost známá jako Hilaria trvala
celkem tři dny a to od 15. do 18. března.
První zprávy o předchůdci nynějšího Svátku matek sahají do Anglie 16. Století. Tehdy se tomuto svátku říkalo Mateřská
neděle nebo Neděle matek a slavil se na počest všech anglických matek v období zvaném Lent (tj. čtyřicetidenní postní
období od Velikonoc). V USA byl poprvé Den matek slaven v r. 1872 a byl vnímán současně i jako Den míru.
V r. 1913 byl Den matek oficiálně prohlášen za národní svátek – den veřejného vyjádření lásky a úcty k matkám. Matka,
která vychovala děti a vypěstovala ve svých dětech ušlechtilé vlastnosti, zůstávala v minulosti často v pozadí
a nepovšimnuta. Proto od samého zrodu tohoto svátku nikdo nepopíral, že by matkám měly být více nakloněny
zákony a že by stát měl matkám a dětem hmotně pomáhat. Druhou květnovou neděli všechny práce obstarávaly děti,
a dokonce i navíc své maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se
zdobili květinou – bílou ten, kdo maminku již neměl a červenou ti ostatní.
Svátek Matek v České republice prosadila emancipovaná předsedkyně tehdy Československého červeného kříže, paní
Alice Masaryková v r. 1914. Bohužel až v r. 1922 je s tímto svátkem seznámena československá veřejnost a to právě
prostřednictvím takzvaných vojenských domovů, jež u nás řídila americká YMCA (Křesťanské sdružení mladých) –
nejstarší a největší mládežnická organizace na světě, která působí v České republice i dnes. Poprvé se svátek slavil až
13. května 1923 v brněnském středisku VESNA – křesťanské asociaci mladých žen.
„Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve
čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem Hold matkám“ – tak začínala o rok později výzva v Českém slově.
Noviny zvaly na oslavu do pražské Stromovky, kde se konal jeden z prvních oficiálních Dnů matek u nás.
Pánové a děti, tak je tu příležitost dát jednou v roce své mámě či manželce třeba kytičku. Pevně věřím, že ji ocení a bude
vědět, že si jí vážíte za to, co pro celou rodinu dělá. Tak tedy vzpomeňte na druhou květnovou neděli!
A jak je už mým zvykem od prvopočátku co náš zpravodaj vychází, tak vám přidám na závěr několik receptů, které si
můžete vyzkoušet, a třeba se vám některý natolik zalíbí, že u něho vaše kuchtění zůstane.
Tak tedy tentokrát několik pomazánek na rychlou večeři nebo svačinu.
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Moravská pomazánka:
1 sklenička zeleniny MORAVANKA, 1 malá sklenice majonézy, nadrobno nakrájená cibule, 20 dkg měkkého salámu.
Všechny suroviny pomeleme a smícháme s majonézou.
Zeleninová pomazánka:
1/8 másla, 1 tavený sýr, 1 nastrouhané, natvrdo uvařené vejce, nastrouhaná mrkev, celer, petržel, sůl, pepř, 1 cibule –
nadrobno nakrájená. Nejdříve utřeme máslo se sýrem a pak přidáme další přísady.
Zelný salát s křenem:
500gr. kysaného zelí, 2 jablka, 2 mrkve, křen, cibule, sůl, cukr.
Zelí překrájíme a dáme do misky, přidáme k němu nahrubo nastrouhaná (neoloupaná) jablka, nastrouhanou mrkev a
křen, dobře promícháme a necháme tak hodinku odležet v lednici. Je to zdravé, dobré jako samotný salát nebo i k
celozrnnému pečivu.
Cipískovo papání:
100gr. tvrdého sýra, 100gr, másla, 100gr. salámu, 1 malá majonéza, 1 nadrobno nakrájená cibule, 2 nastrouhané kyselé
okurky, 3 vařená vejce, sůl a pepř dle chuti.
Máslo utřeme s majonézou, potom přidáme ostatní přísady a promícháme.
Pomazánka z ryb v tomatě:
1 krabička ryb v tomatě, 1 cibule, 1 vejce uvařené natvrdo,
1 sladkokyselá okurka, špetka cukru, pepř, tymián, sůl.
Tato pomazánka je výborná na topinky.
Odpoledne, když budete mít čas si po práci na zahradě nebo
kolem domu uděláte kafíčko, tak nějakou tu dobrotu k němu,
to určitě všichni ocení.
Abychom nemusely kolem trouby skákat moc dlouho,
tak nějaké jednoduché „rychlovky“.
Litý ovocný koláč. (dobrý a rychlý)
2 vejce, 150gr. krystalového cukru, 1 vanilkový cukr, 2 dcl.
vlažného mléka, 300gr, polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva.
Vše smícháme a vylijeme na vymaštěný a vysypaný plech. Na těsto dáme libovolné ovoce (švestky, meruňky, broskve
apod.) a posypeme posýpkou: 150gr. mletého cukru, 150gr. polohrubé mouky, 100gr, hery nebo másla, 1 vanilkový cukr.
Tvarohovo – meruňkový koláč:
300gr. polohrubé mouky, 200gr. cukru, 3 vejce, ½ prásku do pečiva, 1 vanilkový cukr, 1 šlehačka.
Vše smícháme a vylijeme na vymaštěný a vysypaný plech. Na NEUPEČENÉ těsto dáme 2 tvarohy, smícháme
s 1 vanilkovým cukrem a na to poklademe meruňky a posypeme posýpkou.
Posýpka: olej, dětská krupice, cukr +1 vanilkový cukr. Pečeme dorůžova (170-180st.) cca 20 -30 minut.
Makové řezy:
300gr. mletého cukru, 9 vajec, 15 dkg mletých ořechů, 150gr.
máku (nemletý), 150gr. hery nebo másla 1 vanilkový cukr,
citronová kůra, 1 prášek do pečiva.
Vymícháme vejce, máslo, cukr a přidáme ostatní suroviny. Těsto
vylijeme na vymaštěný a vysypaný plech a v mírné troubě
upečeme. Horký koláč polijeme 2dcl rumu a postříkáme
čokoládou.
Jablečné řezy s vynikající polevou:
2 vejce, 200gr. mletého cukru, 80gr. tuku nebo oleje, 300gr
polohrubé mouky, 300gr. nastrouhaných jablek, 1 prášek do
pečiva, 1 kávová lžička skořice, nastrouhaná citronová kůra,
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nasekané ořechy a rozinky namočené v rumu.
Poleva: 1 čokoláda na vaření, 1 zakysaná smetana (200gr.).
Vejce s cukrem tukem vyšleháme, přidáme nastrouhaná jablka, mouku, skořici, prášek do pečiva a ořechy, rozinky a kůru.
Dáme na vymazaný a vysypaná plech a upečeme. Po vychladnutí potřeme polevou.
V mikrovlnce rozpustíme čokoládu a vmícháme do zakysané smetany.
Posypeme strouhaným kokosem nebo mletými ořechy.
Bábovka MARGOTKA:
2 sklenice polohrubé mouky, 1 sklenice cukru, 3 vejce, 250ml smetany ke šlehání, 125ml mléka, 1 prášek do pečiva, 1
vanilkový cukr, 2 lžíce oleje, 1 čokoláda MARGOT, čokoládová poleva, strouhaný kokos.
Cukr utřeme se žloutky a olejem, přidáme mouku smíchanou s práškem do pečiva, vanilkový cukr, mléko a šlehačku.
Krátce prošleháme na hladkou hmotu. Pak vmícháme nastrouhanou čokoládu a nakonec zlehka vmícháme sníh ušlehaný z
bílků a špetky soli. Nalijeme do vymazané a vysypané formy a pomalu upečeme (170st., cca 60 minut).
Vychladlou bábovku polijeme čokoládovou polevou a posypeme kokosem.
Takže vám přeji dobrou chuť, co nejvíce jarního sluníčka, dobré nálady a úsměvů na tváři. Těším se na letní vydání
zpravodaje, kdy si pro vás připravím zase něco zajímavého.¨
Vaše Jana Hanzelová

Zajímavosti o houbě „Hlívě ústřičné“ zvané také OCHRÁNCE
Jarní a podzimní počasí útočí na naši imunitu a je na nás, jak se ke všem rizikům a nástrahám ubráníme.
Ke všem bylinkám nepochybně patří také hlíva ústřičná. Příznivé účinky dlouhodobého působení hlívy ústřičné na zdraví
člověka jsou lidstvu známy už několik tisíc let. Na pár století se na tuto houbu pozapomnělo, ale v dnešních dobách kdy
tuto houbu můžeme zakoupit po celý rok se lze těšit z přínosu, o kterém věděli již staří římští císaři.
Hlíva ústřičná kromě toho, že pomáhá, imunitnímu systému
působí na metabolismus tuků, snižuje cholesterol a díky
vysokému obsahu D-glukanu je „elixírem věčného mládí.“
Glukany zvyšují odolnost organismu tím, že zachycují
nebezpečné volné radiály.
Vědecké výzkumy potvrzují příznivé účinky glukanu při
nemocích působících na funkci jater a při některých
chřipkových virózách. Při pravidelném a dlouhodobém
užívání navíc posiluje žíly a šlachy, které zejména v
chladných měsících dostávají pořádně zabrat.
Hlavní „zbraní“ hlívy ústřičné jsou její protizánětlivé účinky.
Zvyšuje se odolnost proti virům a bakteriím, působí příznivě i
při léčbě hemeroidů, křečových žil, bércových vředů,
popálenin, exémů, má preventivní účinky při rakovině,
arterioskleróze a nemocích srdce.
Podpoříte-li navíc hlívu užíváním některých tradičních bylin,
nemusíte se už nástrah jara a podzimu bát.
Zpracovala Jana Hanzelová
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Tipy a triky na každý den
▪ Mnohem rychleji uvaříte luštěniny, když je posolíte teprve potom, až budou hotové. Jinak
nezměknou nebo je budete vařit o dost déle.
▪ Pečené kuře bude lahodnější, když ho před úpravou potřete olejem nebo máslem a
pokapete citronovou šťávou.
▪ Bramborová kaše bude jemnější, když při míchání nahradíme jednu třetinu mléka perlivou
minerálkou.
▪ Játra budou jemnější, když je asi tři hodiny necháme máčet v mléce nebo v rajčatové šťávě.
▪ Do těsta na bramboráky můžete přidat 1-2lžičky bílého jogurtu. Po usmažení budou bramboráky jemnější a
křupavější.
▪ Bábovka se dobře vyklopí, když ji necháme pozvolna vychladnout v otevřené troubě.
▪ Povaříme-li sušené houby před použitím v mléce, budou stravitelnější a mnohem chutnější.
▪ Když mražené filé nebo ryby ponoříme při rozmrazování do mléka, ztratí nepříjemný bahnitý zápach.
▪ Švestkový kompot získá pikantní chuť přidáním balsamikového octa. Ale pozor!!! Stačí jen pár kapek!
▪ Sýr nebo koláče vydrží čerstvé a nezplesniví, když k nim do umělohmotné krabičky přidáte pár kostek cukru.
Jana Hanzelová

Zamyšlení (nejen) nad poštovními službami…

Poštovní schránka na rohu ulice,
to není nějaká lecjaká věc.
Kvete modře,
lidé si jí váží velice,
svěřují se jí docela,
psaníčka do ní házejí ze dvou stran,
z jedné smutná a z druhé veselá.
Na tuto Wolkerovu báseň jsem si vzpomněl, když před časem zmizela
poštovní schránka umístěná na domě ve Václavovicích naproti železničnímu
přejezdu. Vzpomínám si, že kdysi byly ve Václavovicích dvě poštovní
schránky – z vnějšku nádražní budovy a již zmíněná na domě u železničního
přejezdu. Další schránky pak byly pak u cukrovaru a na budově pošty. Je tu i vzpomínka na poštovní schránky, které
„kvetly“ modře, jak píše básník a byly vybírány dvakrát denně. Bohužel, už se jedná o historii. Změnila
se nejen barva – schránky „rozkvetly“ oranžově a její obsah se zmenšil a vybírá se jednou denně. Poštovní schránka
na domě měla i určitou historickou symboliku. V tomto domě byl totiž původní Poštovní úřad Bedihošť.
V Bedihošti nám Česká pošta zredukovala počet schránek na 50% - zůstala schránka jen u cukrovaru a na budově
pošty. Václavovice poštovně prostě „ostrouhaly“… Pravda, už se moc nepíše, vše se vyřizuje pomocí telefonu, SMS
a elektronické pošty. Ale přece jen si myslím, že služby pošty a tudíž i vhodné rozmístění poštovních schránek patří
k dobrému servisu občanům i v 21. století. Tu a tam přece jen každý potřebuje odeslat nějakou písemnost
a tak musíme vážit cestu k cukrovaru či na poštu. Navíc podle mého vkusu má klasický dopis jaksi větší „hodnotu“
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než mailová či SMS zpráva. Vzhledem k tomu, že pošta je dnes plně motorizovaná, tak by (zatím stále ještě státní
podnik) Českou poštu finančně nijak nezatížilo vybírání jedné schránky ve Václavovicích, kterou bych nejraději
umístil u zdejšího obchodu. Lámu si hlavu a nemohu dost dobře pochopit, že místo aby pošty lákaly zákazníky
dobrými službami, tak zvyšováním poštovních sazeb a snižováním komfortu naopak zákazníky odrazují. Docela
lituji zaměstnance pošty, jakými úkoly a činnostmi, které často s náplní pošty vůbec nesouvisí, jsou úkolováni na
úkor těch vskutku poštovních činností…
V cizině si často všímám výrazných nálepek či nápisů na poštovních schránkách, které lákají své zákazníky např.
nápisem „cítím se tak prázdná“. Je tu i vzpomínka na řekněme už dávnou minulost, kdy večerní osobní vlak
ve směru na Brno i Olomouc měl zařazen poštovní vagón, do kterého nakládali k další přepravě poštu z poštovních
úřadů v Bedihošti a v Kralicích. Vagón měl také poštovní schránku, takže když jste hodili dopis do vagónové
schránky, měli jste prakticky jistotu, že dopis bude na druhý den doručený adresátovi.

Něco obdobného máme i u našich Českých drah.
Jezdí nám tu, tuším tři moderní soupravy a máme
dobré spojení nejen do Prostějova, ale i do
Olomouce a dále na Šumperk. Horší je to už ale
např. v Olomouci s návazností na rychlíky směr
Praha či Ostrava. Vlaky od nás v Olomouci ve
většině případů prostě nenavazují. Vlaky nám zde
ve srovnání s minulostí jezdí poloprázdné a to
zejména kvůli ceně jízdného. Za pět tarifních
kilometrů z Bedihoště do Prostějova platíme
15,- Kč. To je cena poměrně hodně vysoká
či přímo neúměrná. Nechci dávat za vzor naše
sousedy na Slovensku, aby děti, studenti či
důchodci jezdili zdarma, ale mohli by třeba
za třetinovou cenu. Určitě by se vlaky víc zaplnily
a odlehčilo by se aspoň částečně stále více
zaplněným silnicím. V systému našich tarifních slev je docela problém se vyznat. Dříve zcela jednoduše fungující
tarif např. SO-NE+ byl ze zcela nepochopitelných důvodů zrušen, zatímco v zahraničí tento tarif v přepočtu za
stejnou cenu funguje a to na rozdíl od nás denně. Je tu pouze omezení, že tarif je možné použít od 9hodin a platí,
tuším, do 02 hodin následujícího dne.
To už nemluvím o upadajícím servisu našich drah vůči svým zákazníkům. Kde jsou ty doby, kdy jste si mohli odeslat
například při cestě do lázní či na dovolenou kufr jako spoluzavazadlo, odeslat spěšninu atd. To už je hudba
minulosti. Kola či kočárek si musíte do vlaku naložit a vyložit sami a přesto musíte zaplatit poměrně vysokou cenu za
dopravu a mohl bych vzpomínat dál.
V jedné ze sousedních zemí jsem se setkal se servisem opravdu na úrovni. Kamarád se vypravoval do lázní a tak
si zavolal na nádraží a ve smluvenou hodinu přijel drážní zřízenec, převzal zavazadlo a kamarád, když na druhý den
přijel do lázní na druhý konec republiky, měl kufr na lázeňském pokoji. Někdy mi to připadá jako záměr ze strany
ČD, aby měli v ruce argument, že vlaky na trati nejsou dostatečně využívány, tak je všemožně omezíme a později
třeba i zrušíme….. viz například trať do Chornice, či v oblasti Šumperka nebo na jižní Moravě atd…..
A tak nevím jak dál. Cítím, zde jakousi nepřímou úměru – za horší služby vyšší ceny. Pokud bude zdraví a počasí
sloužit, budu aspoň do okresního města využívat k dopravě jízdního kola a cyklostezky… (abych nezapomněl – díky
za bílou půlicí čáru na cyklostezce. Jen jsem zvědav, zda se k pokračování oné důležité bílé čáry rozhoupe i patřičný
orgán našeho statutárního města….)
Václav z Václavovic
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Tip na výlet
Milí čtenáři Bedihošťského zpravodaje!
Blíží se doba dovolených, výletů do vzdálenějších míst i do blízkého okolí. Chtěl bych Vás dnes pozvat na malý
a celkem fyzicky nenáročný celodenní výlet na Kosíř. Většina lidí, když uslyší slovo HANÁ, tak si představuje
absolutní rovinu plnou úrodných polí a působivý hanácký dialekt, který obdivují zejména Pražáci.... Přesto ale Haná
nabízí řadu významných kopců, které dokaží „zadýchat“ a cestou se nabídne řada krásných scenérií
a pozoruhodností.
Místem, kam bych Vás chtěl pozvat je „hanácké MONT BLANK“, jak je se svými 442m nazýván Velký Kosíř, který se
nachází asi 15 km jihozápadně od Olomouce nebo 10 km severně od Prostějova na okraji Hornomoravského úvalu.
Velký Kosíř je výrazným vrchem v geomorfologickém podcelku Bouzovské vrchoviny - nejjižnějšího podcelku
Zábřežské vrchoviny. Jméno kopce vychází z protáhlého tvaru kopce, který připomíná kosu.
Na vrchol hanáckého MONTBLANKU vede řada cest ať už z Čelechovic, ze Slatinek, z Čech pod Kosířem atd.
Já jsem si pro Vás vybral řekněme tu lehčí, ze Slatinic. Doporučuji
zanechat své plechové miláčky zaparkované doma v garáži a vydat se na
cestu vlakem. Můžete odjet hned z Bedihoště do Prostějova, kde
přestoupíte na motoráček jedoucí směr Červenka. Vystoupíte na
zastávce ve Slatinicích a odtud budete pokračovat již na vlastní pohon do
centra Slatinic, kterým dominuje barokní kostel Nanebevzetí Panny
Marie z let 1769 -1772 a pak do lázeňského parku. Lázně Slatinice byly
známé už od r. 1545. Lázně jsou dnes pro své výborné podmínky
a rehabilitační výsledky často nazývány jako „Hanácké Piešťany“!!!
(Mimochodem na náměstíčku je kromě výborné cukrárny také muzeum
automobilových veteránů.) Projdeme lázeňským parkem a po žluté
značce pak pokračujeme kolem moderního lázeňského domu BALNEA.
Zde opustíme asfaltovou cestu a pokračujeme po nezpevněné cestě po
žluté značce podél potoku Slatinka převážně akátovým lesem. Cestou můžeme obdivovat
řadu vodních mlýnků, „zelený kostel“ a krásnou flóru. Je tu i řada odpočinkových zákoutí.
Dle instruktážních tabulek si zde můžete zacvičit jógu. Od roku 2011 je zde totiž vyhlášená
stezka zdraví. Ostatně o zdejší flóře jakož i fauně informuje návštěvníky řada informačních
tabulí rozmístěných po celé trase naučné stezky „Velký Kosíř“. U informační tabule č. 17
můžeme sejít doprava asi 100m k památníku letecké tragedie
bitevního vrtulníku, která se stala 10. listopadu 1998. Vrtulník se
vracel z irského Aldegrove. Posádka v důsledku poruchy systému
a za snížené viditelnosti zde 7 minut před přistáním na základně
v Přerově havarovala a celá posádka zde zahynula. Po uctění
památky se vrátíme zpět ke stanovišti č. 17 a pokračujeme dál
po žluté značce, která nás dovede na vrchol hanáckého
Montblanku.
Zde vás přivítá nová rozhledna vysoká 28 metrů. Rozhledna má
kamenný podstavec se zázemím a její tubus je dřevěný.
Dřevěnou konstrukci doplňují ocelové prvky. Horní vyhlídková plošina se nachází ve
výšce 25m. Byla otevřena v červnu 2013. Z rozhledny se můžeme kochat pohledy na
rovinatou Hanou, kopce Drahanské vrchoviny i siluetu Nízkého Jeseníku. Přesvědčíte se
tak, že Velký Kosíř se svými 442metry je dominantou hanácké roviny a nachází se mezi
městečky Čechy pod Kosířem, Slatinice a
Kostelec na Hané. Tato hanácká hora je
opředena mnoha mýty a za přírodní park Velký Kosíř byl prohlášen v
roce 1990.
Z Velkého Kosíře pak doporučuji sestup do Čech pod Kosířem –
nenáročná cesta Mánesovou stezkou dlouhou asi 2km. V Čechách
pod Kosířem pak třeba ještě stihnete návštěvu muzea kočárů, či
hasičské muzeum. Kdysi zde byla vyhlášená továrna na hasičskou
techniku. Spíš za samostatnou návštěvu pak patří zdejší zámek
s nádherným zámeckým parkem. Není asi nutno připomínat, že
právě zde byl malíř Josef Mánes inspirován ke svému cyklu obrazů
„Líbánky na Hané“. Občerstvit se můžete třeba v restauraci Mánes
a autobusem se vrátíte do Prostějova a následně pak vlakem nebo
autobusem do Bedihoště.
Pěkné zážitky z cesty na hanácké MONTBLANK Vám přeje Václav z Václavovic
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Soutěž pro děti
Nakresli obrázek z textu písničky a v pondělí do 25. května 2015 ho přines do bedihošťské knihovny.
Obrázky vyhodnotíme a odměníme na „Jarním setkání s pohádkou a písničkou“ v prostorách knihovny dne
8.6.2015 v 17 hodin.
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Květnové pranostiky

Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý,
naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Mokrý máj - v stodole ráj.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Májová vlažička - naroste travička,
májový deštíček - poroste chlebíček.
Májová kapka platí dukát.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V květnu věrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Suchý květen - mokrý červen.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
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