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Vážení spoluobčané, milí čtenáři Bedihošťského zpravodaje,
letos po neobvykle na sníh bohaté zimě se jaro ne a ne probudit. Dokonce
i o Velikonocích jsme odklízeli sníh v ulicích naší obce. O zimním úklidu
komunikací a chodníků si myslím, že jsme ho zvládli velice dobře. K dispozici
na zimní údržbu jsme měli jednak malotraktor se sypačem, který sloužil
k odklízení sněhu na
chodnících, a dále pronajatý
traktor s radlicí, který jsme
používali na prohrnutí
komunikací v obci. Je
možné, že v některých
ulicích či jejích částech
docházelo k neprotažení
komunikace. Příčinou byla
zaparkovaná auta, která
znemožnila průjezd traktoru
mezi nimi. Hrozilo by poškození aut.
Na vánoční svátky jsme s místostarostou Ing. Mgr. Petrem Vysloužilem
navštívili v Domově důchodců na Nerudové ulici dva bedihošťské rodáky, paní
Prosovou a pana Bednára, které naše návštěva potěšila. Popovídali jsme si o
novinkách v naší obci a o jejich osobních zážitcích a vzpomínkách na
spoluobčany obce Bedihošť.
V prosincovém čísle Bedihošského zpravodaje jsem Vám slíbil vyčíslení opravy
ulic Palackého a Nerudova. Z dotací ROP z Olomouckého kraje byla na tuto
komunikaci a kanalizaci proinvestována částka 30.714.000,- Kč (součástí této
částky je i veškerá projektová dokumentace). Obec ze svých příjmů vybudovala nové chodníky, nové osvětlení a navíc musela na své náklady (přibližně
6 mil. Kč) zakopat a zrušit dřevěné sloupy bývalého SPT Telecomu, nyní firmy
O2. V jarních měsících se chystáme na úpravy terénu, kdy budou rozebrány
staré chodníky a ulice budou osazeny zelení (stromy i tráva).
V roce 2012 jsme hospodařili s vyrovnaným
rozpočtem, a to ve výši
17.234.553,-Kč. Veškeré
hospodářské operace měly
za cíl zabezpečit bezproblémový chod obce a
předejít havarijním situacím, což se nám podařilo.
Jak jste si jistě všimli,
probíhá obnova zeleně v
naší obci. Projekt na tuto
obnovu parku a ulic Husova a Jiráskova vypracovala firma Projekce zahradní,
krajinná a GIS, s.r.o., Brno a pochází již z dřívějšího období, a to z července
roku 2010. Loni jsme na obnovu zeleně obdrželi dotaci ve výši 1.187.270 Kč
bez DPH. Celková částka bude činit 1.605.000,- Kč bez DPH. Při ořezávání a
kácení stromů podle projektu bylo zjištěno, že některé vzrostlé stromy a tuje,
které jsou zdravé, mají být vykáceny. Dále bylo zjištěno, že staré stromy
(hrušky) podle původní objednávky zadavatele obce Bedihošť z roku 2009 by
měly být zachovány. Po dohodě s firmou, která provádí kácení, se pěkné
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stromy a tuje zachovají a staré stromy budou naopak v příštím roce vykáceny
nebo ořezány. Celkem již bylo odstraněno 102 stromů.
V tomto roce v měsíci únoru jsme požádali o posouzení dřevin v ulici Tovární.
Výsledný stav není dobrý. Musí být odstraněna minimálně 1/5 stromů, což jsou 4
vzrostlé stromy. Polovina stromů (10 ks) musí být ošetřena a pouze 6 stromů z 20
zůstane zachováno bez jakéhokoli zásahu, tedy jak říkají odborníci, budou jen na
dožití.
Z bezpečnostních důvodů je třeba stárnoucí a přestárlé stromy odstranit. Je však
smutné, že tato úprava je tak rozsáhlá, že neujde Vaší pozornosti. Budeme se
snažit v příštích letech obnovovat zeleň postupně, aby k takovým náhlým
úbytkům vzrostlých stromů již nedocházelo a naše obec byla stále udržovaná a
zelená.
Pokácení se nevyhnou ani dvě pamětní lípy u hřbitova. Jak jste si jistě všimli, jsou
již duté a jejich čas se tak pomalu, ale jistě naplnil. Budou nahrazeny jinými
důstojnými stromy, které budou zpříjemňovat vstup na náš hřbitov.
V příštím roce plánujeme rozšíření cyklostezek na území naší obce. Nová část
bude vybudována z Bedihoště do Kralic na Hané po pravé straně.
Pro Vaši představu, co obnáší úprava zeleně v naší obci, uvádím, že nebude vysázen jenom nový park, ale celkem
bude v obci vysazeno 120 stromů a 954 vzrostlých keřů.
V letošním roce připravujeme nový obecní rozhlas, nové chodníky na ulici Prostějovská, opravu hasičské zbrojnice
a to vše za přispění z různých dotačních titulů. Prioritou Zastupitelstva obce Bedihošť je dům s pečovatelskou
službou, který by se měl stavět na pozemku vedle školy. Obec by nefinancovala stavbu, pouze by poskytla prodej
pozemku za školou. Stavba by byla financována z Ministerstva pro místní rozvoj a firmou AMK Finance, s.r.o.,
Klecany. Po dobu 20 let by obec Bedihošť měla ve své plné kompetenci určovat osazení tohoto domu. Nejdříve
po 20 letech by bylo možné dům odkoupit a nájemné by bylo regulováno Ministerstvem pro místní rozvoj.
Rádi bychom také vyřešili ulici Komenského, a proto
připravujeme projekt na kanalizaci na povrchovou vodu.
Po zpracování projektu budeme žádat o dotace na příslušnou
opravu.
Jako v loňském roce, tak i letos budou z Úřadu práce Prostějov
přijati noví zaměstnanci, kteří se budou starat o údržbu zeleně
v naší obci. Úhrada jejich mzdy bude v plné výši prováděna ze
zdrojů ÚP, ne ze zdrojů obce.
Spoustu občanů v naší obci nyní po oblevě znepokojuje pohled
na travnaté plochy, chodníky apod., které jsou pokryty psími
exkrementy. V loňském roce byly v obci rozmístněny speciální
odpadkové koše a při placení poplatku za psy obdržíte sáčky
na výkaly Vašich miláčků. Žádám Vás o dodržování hygieny a čistoty naší obce, abychom se nemuseli touto
nepříjemnou situací dále zabývat. Děkujeme.
Závěrem chci upozornit občany, kteří nejsou připojeni na kanalizaci obce, že bude v tomto roce prováděna kontrola
z Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova. Pracovníci OŽP mohou požadovat až dva roky zpětně
doklady o likvidaci příslušných žump. Samozřejmě, že občané, kteří přepouští žumpu do kanalizace na povrchovou
vodu, která odtéká do říčky Valová, mohou být pokutováni za znečišťování ŽP. Takovéto přepouštění žump
se nevyhne pozornosti nikoho z nás, neboť i když není vidět, tak je dost cítit.
Sběrný dvůr bude otevřen podle potřeb občanů a v závislosti na počasí. Informovat budeme prostřednictvím
rozhlasu a letáků umístěných na vývěskách a v obchodech.
Rád bych Vám jménem svým, ale i kolegů ze Zastupitelstva obce Bedihošť, popřál prosluněné období, plné pohody,
klidu a radosti.
Starosta obce
Jiří Zips
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Otázky pro starostu obce
Můžete nám prosím osvětlit kácení stromů v obci, konkrétně v parku
a přilehlých ulicích?
Mnohdy se kácely stromy evidentně zdravé a hezké, přičemž některé na
pohled nemocné zůstaly...Minulé zastupitelstvo vypracovalo projekt na
obnovu zeleně v obci Bedihošť. V roce 2010 jsem převzal funkci starosty a
současně s tím i hotový projekt na obnovu zeleně,na který jsem požádal o
dotace Fond životního prostředí. V projektu bylo přesně zadáno, co se bude
kácet a co zůstane. Projekt nešlo změnit, neboť bychom již na něj nedostali
dotace. V tomto roce byli vykáceny všechny stromy, které měly být dle
projektu odstraněny. Koncem roku, v době vegetačního klidu, bude
odstraněno cca 10 stromů,které jsou přestárlé, a hrozí nebezpečí pádu
větví.
Co se stalo s kmeny stromů/dřevem z tohoto rozsáhlého kácení?
Vytěžené dřevo je uskladněno v areálu bývalého curkovaru a čekáme na
povolení o prodeji, který bude uskutečněn v měsíci květnu pouze
obyvatelům obce Bedihošť.
V místní části Václavovice se po rekontrukci silnice a nově
vybudovaných chodnících vytrhala stará dlažba, kde skončila?
Část staré dlažby, která byla dále nepoužitelná, byla vyvezena bezúplatně
Starosta obce Bedihošť, Jiří Zips
na recyklaci k panu Vlachovi. Zbylá část dlažby je uschována na sběrném
dvoře naší obce a slouží našim občanům, tzn. že občané, kteří budou mít zájem o dlažbu, si ji mohou vyzvednout ve
sběrném dvoře v době otvírací doby a to bezúplatně.
Jak to vypadá s další rekonstrukcí chodníků v obci?
Obec obdržela dotaci z fondu SFDI na chodníky v ulici Prostějovská na pravou stranu ve směru od Prostějova k
cukrovaru. Na levou stranu bylo žádáno na Olomouckém kraji z dotací fondu POV. Pokud z Olomouckého kraje
neobdržíme dotaci, tak tuto stranu chodníků obnovíme z vlastních zdrojů.
Všiml jsem si, že po průjezdu nadměrného nákladu přes obec zůstaly poničené ostrůvky na
komunikaci, kdo to opraví a na čí náklady?
Po prvním průjezdu těžkotonážního nadměrného nákladu (250 tun) obcí byla z ostrůvku vymačkána koly zemina.
Dopravní firma APB Plzeň na svoje náklady tuto zeminu odtěžila,nechala navést kamennou drť, která byla zhutněna
vybrační deskou, a navrch umístila ozdobný kačírek. Škody, které budou způsobeny přepravou nadměrného
nákladu,budou opraveny koncem tohoto roku na náklady dopravní firmy. Nadměrný náklad pojede přes obec letos
ještě celkem 3x.
Podpořila obec letos finančně nebo jiným způsobem spolky působící v obci?
Obec přispěla 20.000 Kč na myslivecké sdružení (na opravu myslivecké remízky), 28.000 Kč pro Český
zahrádkářský svaz obce Bedihošť (na vybudování nové elektroinstalace v jejich areálu), 30.000 Kč na Sokol TJ
Bedihošť (na mládež) a 280.000 Kč na SDH Bedihošť (na pořízení nového vozidla). Pořízení nového zásahového
vozidla bylo podmíněno dotací z Olomouckého kraje částkou 100.000 Kč.
Zatupitelstvo již několikrát projednávalo prodej obecního pozemku za školou pro účel výstavby domu s
pečovatelskou službou. V jaké situaci se tato záležitost nachází?
Na posledním 18. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť dne 17.4.2013 byl odsouhlasen prodej pozemku p.č.
571/1 v k.ú. Bedihošť. Nyní probíhají přípravy a jednání s právníky o podmínkách prodeje pozemku.
Je v plánu nějaké další zvelebování obce?
Ano, čekáme na přiznání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na dětské hřiště, které je plánováno na ulici L.
Svobody.Z úřadu práce jsme dostali 10 uchazečů o zaměstnání, kteří budou placeni z evropských fondů. Uchazeči
se budou starat o zeleň a čistotu v naší obci. Probíhá příprava na novou cyklostezku z Bedihoště do Kralic na Hané.
V poslední době bojuje mnoho občanů s jistým nešvarem - návštěvami podomních prodejců a to i
několikrát v týdnu. Nebylo by možné toto ošetřit obecní vyhláškou o zákazu podomního prodeje?
Podomní prodej v naší obci je možné řešit obecní vyhláškou, ale nedomnívám se, že by to vyřešilo danou situaci.
Obce, které mají tuto vyhlášku, se podomních prodejců nezbavily, neboť tito jsou velmi vynalézaví a dokáží ji obejít.
Do domu či bytu si návštěvníky pouštíme sami, a proto buďme obezřetní v tom, kdo překročí náš práh.

Děkujeme za Vaše odpovědi!
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Obecní úřad informuje
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen ve dnech:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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

Nájmy hrobů
Výše nájemného na dalších 10 let (2013 - 2022)byla schválena na ZO Bedihošť dne 9.2.2012 a jsou:
jednohrob - 600,dvojhrob - 600,trojhrob - 700,hrobka malá - 700,hrobka velká - 800,urnová stěna - 500,(cena platí na 10 let).
Úhrady se budou provádějí od ledna 2013.

Poplatek za komunální odpad a psy v roce 2013
Od kalendářního roku 2013 se zvedá poplatek za komunální odpad na 400Kč na osobu a rok. Tento poplatek
bude splatný v jedné splátce vždy do 30.6. t.r. Více upřesňujících informací uvádíme v obecní vyhlášce níže.
Poplatek za psa měl splatnost do 31. 3. 2013. Pokud jste dosud neprovedli úhradu poplatků, proveďte tak
prosím neprodleně v nejbližším termínu.

Obecně závazná vyhláška č.1/2012
OBEC Bedihošť
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Bedihošť se na svém zasedání dne 6. 12. 2012 usnesením č. 16
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Bedihošť touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1

Čl. 2
Poplatník
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí 2:
a)

fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
4

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3
měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
b)

(2)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu
úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.3

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu
od poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je
poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt
nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty
očíslovány.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.4

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

Čl. 4
Sazba poplatku
(1)

Sazba poplatku činí 400,- Kč a je tvořena:
a)

z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
5

b)

(2)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily:
343 163,-Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 343 163,-Kč děleno 1048 poplatníků (počet osob s pobytem na území
obce) = 327,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1
písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.

(3)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu
dni tohoto měsíce.6

3

§ 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
4

Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního
roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního
roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1)

Od poplatku se osvobozují:
a) osoby s pobytem v obci, které ale dlouhodobě žijí mimo její území, minimálně
183 po sobě jdoucích kalendářních dnů v roce
b) osoby s trvalým pobytem na ohlašovně obecního úřadu Prostějovská 13,
Bedihošť, jejichž skutečný pobyt není znám
c) poplatník dlouhodobě nemocný umístěný v ústavech, zdravotnických a
léčebných zařízení déle než 6 měsíců

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.7

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 8

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)

Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
6

zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. 9
(2)

Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.10

6

§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
7

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1)

Ruší se v Obecně závazná vyhláška obce Bedihošť č. 1/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 16. 12. 2010.

(2)

Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.
9

§ 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
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Ing. Petr Vysloužil
místostarosta

Jiří Zips
starosta

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013
Vážení spoluobčané, níže vám přinášíme podrobné informace o proběhlých prezidentských
volbách

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Prostějov
Obec: Bedihošu

1.kolo
2.kolo

číslo
1
2
3
4
5
*6
7
8
+9

počet
1
1

Okrsky
zprac.
1
1

v%
100,00
100,00

Kandidát
Příjmení, jméno, tituly
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Voliči
v seznamu
843
835
Navrhující
strana
Občan
Občan
Občan
Občan
Poslanci
Občan
Občan
Senátoři
Poslanci

Vydané
obálky
521
516

Volební
účast v %
61,80
61,80

Politická
příslušnost
KDU-ČSL
BEZPP
SBB
KH
ODS
SPOZ
BEZPP
ČSSD
TOP 09

+)postupující kandidát
*) zvolený kandidát

Odevzdané
obálky
521
516

Platné
hlasy
518
514

1.kolo
hlasy
27
92
13
12
10
164
36
97
67

% platných
hlasů
99,42
99,61
2.kolo

%
5,21
17,76
2,50
2,31
1,93
31,66
6,94
18,72
12,93

hlasy
X
X
X
X
X
370
X
X
144

%
X
X
X
X
X
71,98
X
X
28,01

Zpracoval Jan Pospíšil
7

Usnesení zastupitelstva
Návrhová komise:
Ing. Luděk Smýkal, Jan Pospíšil ml. Petr Frantal

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 6.12.2012 v 18:00 hodin
na obecním úřadě

Jiří Zips, starosta obce

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Návrhovou komisi ve složení:
Jan Pospíšil ml., Petr Frantal, Ing. Luděk Smýkal
9 hlasů pro

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 21.2.2013 v 18:00 hodin
na obecním úřadě

• Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Mgr. Petr Vysloužil, Martin
Pospíšil
9 hlasů pro

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Návrhovou komisi ve složení:
Jan Pospíšil ml., Martin Pospíšil
9 hlasů pro

• Program 16. zasedání zastupitelstva Bedihošť dle pozvánky
9 hlasů pro
• Schválení rozpočtového opatření č. 3 – viz příloha č. 1
9 hlasů pro

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

• Schválení rozpočtu pro první 4 měsíce roku 2013 rozpočtového provizoria ve výši 4/12 rozpočtu z roku 2012 v oblasti
běžných výdajů
9 hlasů pro

• Program 17. zasedání zastupitelstva obce Bedihošť dle
pozvánky
9 hlasů pro
• Finanční příspěvek na rok 2013 pro Svazek obcí Prostějov –
venkov ve výši 20.720 Kč
9 hlasů pro

• Pověření starosty o konečnou úpravu rozpočtu k 31. 12.
2012
9 hlasů pro

• Žádost na Olomoucký kraj na dotaci pro hasiče na nákup
cisternového auta ve výši 300.000 Kč
9 hlasů pro

• Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o odpadech
9 hlasů pro
• Projednání žádosti Mgr. Vladimíra Vláčila
8 hlasů pro, 1 se zdržel

• Smlouvu na zřízení věcného břemene s firmou Telefónica
Czech Republic, a.s.
9 hlasů pro

• Žádost o příspěvek na opuštěná zvířata pro IRA, o.s. Čelčice
9 hlasů pro

• Žádost o dotaci na opravu chodníků na SFDI
9 hlasů pro

• Žádost o rozšíření vjezdu pana Martina Schustera
9 hlasů pro

• Žádost Mysliveckého sdružení Bedihošť – Václavovice o finanční příspěvek na opravu střechy a výstavbu krytého posezení na
budově remízky ve výši 20.000 Kč
8 hlasů pro, 1 se zdržel

• Žádost pana Miloše Zmeškala o převod pozemku na paní
Lenku Habartíkovou
9 hlasů pro

• Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bedihošť za rok 2012 a souhlasí s převodem zisku do rezervního fondu
9 hlasů pro

• Projednání finančního příspěvku paní Vladimíře Navrátilové a
paní Jarmile Popelkové
9 hlasů pro

• Žádost paní Aleny Krestové o územní souhlas na novostavbu
na p.č.125, k.ú. Bedihošť
9 hlasů pro

• Pronájem nebytových prostor paní Dance Trnečkové
9 hlasů pro
• Metodický pokyn k provedení inventarizace majetku a závazku
v roce 2012
9 hlasů pro

• Žádost paní Aleny Krestové o dodatečné povolení úpravy na
novostavbě rodinného domu na p.č.126/1, 126/2 a 127, k.ú.
Bedihošť
9 hlasů pro

• Pronájmu pozemku na par. č. 330/2, k.ú. Bedihošť od SŽDC,
Olomouc
9 hlasů pro

• Žádost Klubu přátel školy při ZŠ a MŠ Bedihošť o finanční příspěvek na zábavné odpoledne pro děti ve výši 6.000 Kč
8 hlasů pro, 1 se zdržel

Zastupitelstvo obce prozatímně neschvaluje:
• Žádost pana Bořivoje Kresty o odkup pozemku p. č. 571 KÚ
Bedihošť
9 hlasů pro

• Prodej vytěženého dřeva z parku za 500 Kč + DPH za m3
9 hlasů pro

• Žádost pana Josefa Zemánka o odizolování obecního domu
9 hlasů pro

• Žádost na Olomoucký kraj z dotačního titulu POV na obnovu
chodníků ve výši 300.000 Kč
9 hlasů pro

• Žádost firmy LÁZECKÁ INVEST, s.r.o. se sídlem v Praze o
odkup pozemku p. č. 571 KÚ Bedihošť
9 hlasů pro

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
• Žádost o nákup knih do Knihovny obce Bedihošť
9 hlasů pro

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Návrh usnesení
9 hlasů pro

Zastupitelstvo obce odkládá:
• Žádost pana Bořivoje Kresty o odkup pozemku p.č. 571,
8

k.ú.Bedihošť na výstavbu sportovní haly
9 hlasů pro

• Přijetí investičního příspěvku na pořízení cisternové automobilové stříkačky
9 hlasů pro

• Žádost pana Pavla Lenhardta na opravu podlahy v pálenici
9 hlasů pro
• Žádost o finanční příspěvek ZO ČZS Bedihošť
9 hlasů pro

• Smlouvu o poskytnutí příspěvku dle ustanovení §269 odst. 2
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi Olomouckým krajem a obcí Bedihošť
9 hlasů pro

• Žádost pana Jaroslava Jančíka o opravu chybně zařazených
pozemků v územním plánu obce
9 hlasů pro

• Spolufinancování obce z OLK na dotace na cisternové auto pro
hasiče
9 hlasů pro

• Žádost pana Aloise Sedláka o prodej pozemku p.č. 494/1, k.ú.
Bedihošť
9 hlasů pro

• Žádost o vypracování územní studie k územně plánovací
dokumentaci
9 hlasů pro

• Žádost firmy AMK Finance, s.r.o., o dokup pozemku p.č. 571,
k.ú. Bedihošť na výstavbu domu s pečovatelskou službou
9 hlasů pro

• Pověření starosty obce o provádění rozpočtových opatření a to
do výše 50.000,- Kč na položku, přijetí dotace a její čerpání, při
haváriích.
9 hlasů pro

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Návrh usnesení
9 hlasů pro

• Žádost pana Petra Vymlátila o zřízení parkovacích míst před
domem na p.č. 802/2 k.ú. Bedihošť
9 hlasů pro

Návrhová komise:
Martin Pospíšil, Jan Pospíšil ml.

• Panu Aloisi Sedlákovi vyzdění rozvodné skříňky na elektroměr
a plynoměr
9 hlasů pro

Jiří Zips, starosta obce

• Návrh usnesení
9 hlasů pro

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 17.4.2013 v 18:00 hodin
na obecním úřadě

Návrhová komise:
Jan Pospíšil ml., Petr Frantal

Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Návrhovou komisi ve složení:
Jan Pospíšil ml., Petr Frantal
9 hlasů pro

Jiří Zips, starosta obce

• Ověřovatelé zápisu ve složení:
Ing. Luděk Smýkal, Miroslav Prokop
9 hlasů pro
• Změnu programu 18. zasedání zastupitelstva obce Bedihošť
dle pozvánky
9 hlasů pro
• Účetní závěrku obce Bedihošť za rok 2012
9 hlasů pro
• Účetní závěrku ZŠ a MŠ Bedihošť za rok 2012
9 hlasů pro
• Rozpočet obce Bedihošť na rok 2013
9 hlasů pro
• Smlouvu na prodej pozemku na Dům s pečovatelskou službou
8 hlasů pro, 1 proti
• Rozpočtový výhled na rok 2014, 2015, 2016 obce Bedihošť
9 hlasů pro
• Smlouvu č.1030012218/002 o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
9 hlasů pro
• Smlouvu o právu stavby , p.č. 248 (DS NN Voráčovi)
9 hlasů pro
• Smlouvu o zřízení věcného břemene JMP Net, s.r.o. - plynovodní přípojka č. 2101878
9 hlasů pro
• Smlouvu o zřízení věcného břemene JMP Net, s.r.o. plynovodní přípojka č. 2101070
9 hlasů pro
9

Obecní poplatky

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Komunální odpad

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

400 Kč
za osobu a rok

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

Splatnost

v jedné splátce vždy do 30. 6. t.r.

Havarijní služba

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

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

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

Standardní poplatek

800 184 084

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

chovaného v domě se dvěma
a více byty

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

Splatnost do

30. 6. t.r.

Osvobození

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

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

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

Cena vodného a stočného na rok 2013
Od 1. ledna příštího roku schválila vlastnická společnost Vodovody
a kanalizace Prostějov, a.s. novou cenu pro vodné a stočné.

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

Konečná cena pro spotřebitele závisí na zvýšení DPH. Pokud bude
v roce 2013 daň z přidané hodnoty 15%, bude vodné 39,33 Kč/m3
a stočné 36,49 Kč/m3. Celkem za vodné a stočné 75,82 Kč/m3.
Kč/m3 s DPH 15%

34,20

39,33

stočné

31,73

36,49

celkem

65,93

75,82

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

Stočné bez DPH bude navýšeno z 30,87 Kč/m3 na 31,73 Kč/m3
(o 0,86 Kč/m3). Celkem za vodné a stočné bez DPH 65,93 Kč/m3.
Toto navýšení cen činí 2,8% (bez DPH) a je nižší, než míra inflace
indexu spotřebitelských cen, která je 3,3% (údaj z 9.11.2012) a je
nezbytné pro pokrytí růstu cen všech vstupů a zvláště energií, kde
ceny rostou daleko rychleji.

vodné

– praktický lékař

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

V Prostějově a dalších městech a obcích zásobovaných pitnou
vodou společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. bude v roce
2013 bez DPH vodné navýšeno z 33,27 Kč/m3 na 34,20 Kč/m3 (o
0,93 Kč/m3).

Kč/m3 bez DPH

800 22 55 77

O2: Ohlašovna poruch telefonních stanic

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

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

Ceny pro Prostějovsko

1239

Elektřina: E.ON, s.r.o.

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

100 Kč za prvního psa

60 Kč za prvního psa

840 668 668

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

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

Voda, kanalizace: Moravská vodárenská a.s.
Plyn

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

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Došlo těsně před uzávěrkou.

V souvislosti s dokončením výstavby nové silnice ve
Václavovicích probíhají nyní terénní úpravy a výsadba
zeleně. Na úpravách se kromě pracovní čety OÚ
Bedihošť podílí i pracovníci přidělení od Úřadu práce
v Prostějově.
Ve čtvrtek 16. května jsme zachytili mezi pracovníky
i starostu obce pana Jiřího Zipse. Můžeme konstatovat,
že Václavovice konečně rostou do krásy.
-red-

Společenská kronika - významná životní jubilea
V první polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea naši spoluobčané,
kterým co nejsrdečněji blahopřejeme.

Leden:

Únor:

pí. Kouřilová Anna
pí. Pešáková Marie
pí. Snášelová Blanka
p. Ides Miloslav
p. Kouřil Karel
p. Stratil Vladimír
pí. Redlichová Jarmila
pí. Nakládalová Libuše

Březen: pí. Rulfová Josefa

92 let
91 let
75 let
75 let
70 let
70 let
85 let
80 let

Duben: p. Jakubec Květoslav
pí. Rajtrová Miroslava
p. Krajiček Jan

75 let
70 let
70 let

Květen: pí. Šebáková Božena

93 let

Červen: pí. Rybenská Jarmila
p. Procházka Jaroslav

80 let
70 let

96 let

Ještě jednou blahopřejeme!
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paní Anna Kouřilová

paní Blanka Snášelová

pan Miloslav Ides

paní Josefa Rulfová

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

p. Kresta Jiří
p. Přikryl Bohumil

Čest jejich památce!

pí. Šuta Karel
Odešel Bohumil Přikryl
Odešel poctivý a pracovitý člověk.

Před několika dny jsme se rozloučili s bedihošťským rodákem p. Bohumilem Přikrylem, který
zemřel 11.února 2013 v nedožitých 81 letech.
Dovolte nám, vážení spoluobčané, abychom zejména mladším občanům obce přiblížili život
tohoto skromného a neobyčejného občana naší obce.
Vyrůstal v dělnické rodině, ve velmi skromných a složitých sociálních poměrech, zejména za
II.světové války. V r. 1943, kdy mu bylo 11 roků, mu zemřela po tragickém úrazu matka, se stal v podstatě druhým
otcem svých dvou mladších sourozenců. Po válce se vyučil a pracoval jako elektrotechnik. Od mládí stál v čele
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mládežnické organizace v obci i v rámci okresu. Po vojenské základní službě, v níž dosáhl hodnosti praporčíka,
pokračoval ve své profesi.
V roce 1957 se stal ve svých 25 letech nejmladším předsedou Místního národního výboru v olomouckém kraji.
Tuto funkci vykonávala téměř 15 roků. Plně a obětavě se jí věnoval a s pomocí občanů na akcích „Z“ se mnohé v
Bedihošti podařilo. Snad se sluší alespoň připomenout, že v této době byla provedena rekonstrukce kulturního
domu, zejména byl vybudován kinosál, vybudována mateřská škola, obřadní síň, rekonstrukce ZŠ, místní rozhlas a
mnoho dalších akcí.
Od r. 1972 působil jako technický náměstek předsedy družstva Jednota v Prostějově, kde se aktivně podílel na
rozvoji prodejen a zařízení v obcích okresu. Od r. 1974 zastával funkci místopředsedy ONV v Prostějově. V jeho
působnosti bylo zejména zdravotnictví, školství a kultura. Bylo jeho zásluhou, mimo jiné, že byla započata příprava
a poté i výstavba nové nemocnice v Prostějově. Při výkonu této náročné funkce dálkově vystudoval Institut
ministerstva vnitra pro národní výbory.
Jeho životním krédem bylo – pomáhej širokým vrstvám prostých lidí v jejich životě. Při tom byl náročný nejen
vůči sobě, ale i k ostatním. Možná se tato jeho vlastnost nemusela někomu líbit, ale výsledky jeho práce v obci i na
okrese byly hmatatelné a lidé je posléze uznali jako potřebné.
Pan Bohumil Přikryl byl příkladným manželem a otcem své dcery. Byl věrný kamarád. Měl vřelý vztah ke všem
občanům obce. Zvláště si vážil těch, kteří se společensky angažovali ve prospěch obce a společnosti vůbec. Do
poslední chvíle byl předsedou ZO KSČM v Bedihošti. Měl rád sport, zvláště kopanou. Při příležitosti 80.výročí vzniku
oddílu kopané v obci vydal sborník, který podrobně zachytil vývoj tohoto oblíbeného sportu. Nelze také opomenout
to, že v prvních volbách do senátu PČR v r. 1996 kandidoval za KSČM a tehdy dostal několik tisíc hlasů občanů
Prostějovska a Přerovska.
Opustil nás poctivý a pracovitý občan, skvělý funkcionář, dobrý kamarád, kterému vzdáváme tímto svůj hold.
Čest jeho památce!
Kamarádi Josef a Olga

Knihovna a informační centrum obce
Milé čtenářky a čtenáři!
V loňském roce bylo zakoupeno mnoho krásných nových knižních titulů
díky Zastupitelstvu obce a starostovi obce p. Jiřímu Zipsovi, kteří
schválili pro knihovnu z rozpočtu obce finanční prostředky. Pro letošní
rok je z této částky schváleno také vybudování WC v knihovně. Vždy,
aspoň jednou v roce je, v knihovně připravován program pro děti a tato
důležitá „místnůstka“ chybí nejen dětem, ale v mnoha případech i
návštěvníkům knihovny. Jsem velice ráda, že bude tento problém
vyřešen ke spokojenosti nás všech.
9. února letošního roku proběhla v knihovně akce pro děti pod názvem
„Masopust se blíží“, který mně pomohla zorganizovat a celým
odpolednem nás provázela paní Alena Adamová. Paní Alena vysvětlila
dětem co to je masopust, hrála na kytaru a zpívala s dětmi. Potom si
děti začaly vyrábět masopustní masky.
Bylo připraveno i malé
pohoštění a děti si za svoje výtvory odnášely domů také malou
odměnu. Všem zúčastněným se odpoledne líbilo a já děkuji paní
Adamové, že svůj volný čas věnovala dětem. Věřím, že to nebyla akce
jediná a že určitě spolu ještě pro děti něco vymyslíme a připravíme.
Chtěla bych čtenáře knihovny požádat, aby si zkontrolovali, zda mají
uhrazený čtenářský příspěvek za rok 2012 a současně také požádat o
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platbu na rok 2013. Současně prosím ty čtenáře, kteří mají půjčené knihy i nějaký ten rok, aby se doma po knihách
podívali a vrátili je do knihovny….. Třeba na ně čekají další čtenáři. Těch, kterých se toto týká, budou brzy písemně
upozorněni dopisem s názvy knih, které mají dosud vypůjčené. Věřím, že moji prosbu pochopíte.
Příště se sejdeme na stránkách zpravodaje až v letním čísle, tak bych vám všem chtěla popřát krásné jaro a pěkné
chvíle s knížkou.
Jana Hanzelová ml.

ZŠ a MŠ v Bedihošti
Informujeme o počtu dětí a žáků v ZŠ a MŠ Bedihošť
Máme již za sebou zápis žáků v základní i mateřské škole a v obou případech slibuje zájem dětí a jejich rodičů velmi
dobré vyhlídky pro příští školní rok.
Kapacita naší mateřské školy bude znovu zcela naplněna a obě oddělení bude navštěvovat celkem 40 dětí. K
předškolnímu vzdělávání nebylo z kapacitních důvodů přijato sedm dětí. Šlo však vesměs o děti mladší tří let nebo
děti, které neměly trvalé bydliště v Bedihošti. K zápisu do první třídy v ZŠ přišlo 23 žáků. Deset dětí je z naší
mateřské školy, ostatní převážně z Čehovic. V příštím školním roce bude v bedihošťské školce dokonce 15
předškoláků, což dokazuje, že rozhodnutí otevřít druhé oddělení MŠ bylo správné. Abychom budoucím prvňáčkům
usnadnili nástup do školy, připravili jsme pro ně i letos tzv. „školu na zkoušku“. Na přelomu května a června mohou
malí školáci strávit ve škole tři odpoledne se svojí budoucí paní učitelkou a seznámit se tak s novými kamarády a
prostředím. Náplní těchto hodin budou rozmanité činnosti především z oblasti výtvarné, pracovní, tělesné a
hudební výchovy.
Základní školu letos navštěvuje 167 žáků, což v posledních třech letech představuje průměrné meziroční zvýšení
počtu o pět dětí. Výsledky obou zápisů slibují, že by mohl tento trend v následujících letech v naší škole pokračovat.
Věřím, že i početně slabší letošní pátou třídu doplní v šestce po absolvování prvního stupně žáci z Hrubčic a Kralic na
Hané. Někteří z nich k nám do školy již dochází v odpoledních hodinách kvůli výuce hry na hudební nástroje, kterou
zde realizuje pobočka němčické ZUŠ. Ostatní žáci mohou začít navštěvovat některý z bohaté nabídky zájmových
kroužků. V příštím roce se k tradiční keramice, stolnímu tenisu, aerobiku, angličtině, informatice, pěveckému,
dramatickému, výtvarnému a šachovému kroužku znovu připojí kroužek moderního tance.
Mgr. Michal Jahn

Z Bedihoště do Afriky
Před koncem prvního pololetí se v rámci multikulturní
výchovy mohli žáci Základní školy Bedihošť skutečně
ze středu Hané přenést pomyslně až do Afriky. Cestu
jim zprostředkovalo Občanské sdružení AFRIKANA,
jehož členové vedeni Siaka Shabou Tiote se žákům
snažili exotický kontinent co nejvíce přiblížit.
Sami pocházejí z různých částí černé Afriky (Pobřeží
Slonoviny, Kongo, Angola), proto jejich úvodní beseda
doplněná o dotazy žáků byla zajímavá a
bezprostřední. Zejména informace o šestidenním
školním týdnu a vyučování od osmi do šesti hodin žáky
překvapila. Poznatky využijí nejen v zeměpise, ale
také v tělesné, hudební i výtvarné výchově, protože
po úvodní části se školní tělocvična rozzářila
barevnými obleky a rozezvučela rytmy afrických
bubnů.
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Děti si „ochytaly“ tamtamy potažené antilopí kůží a
společně s hudebníky vytleskávaly rytmus na
zapůjčených minibubíncích, či „jen tak“ rukama. V
závěrečném finále se při tancích představili nejen malí
i velcí žáci školy, ale i jejich vyučující. Zážitky v nich
zůstaly ještě dlouho poté, co odcházeli spokojeně do
svých tříd. Se sdružením AFRIKANA škola
spolupracuje již několik let a vždy se všichni těšíme na
nová překvapení, které nám naši afričtí kamarádi
připraví.
Vyučující ZŠ Bedihošť

Zdravá pětka v Bedihošti
Již několik let je naše škola zapojena do projektu ŠKOLA
PLNÁ ZDRAVÍ. V jeho rámci probíhají pravidelné
projektové dny zaměřené vždy na témata související se
zdravou výživou a zdravým životním stylem.
Letos jsme v jeho rámci přizvali ke spolupráci nadační
fond Albert a jeho aktivitu Zdravá Pětka. Přidali jsme se k
téměř již osmi tisícům dětí ze 68 základních a mateřských
škol Olomouckého kraje, které s fondem spolupracují.
Název PĚTKA avizuje číslo pět, ale ne v souvislostech
spojených se školní klasifikací. Jde o to, že bychom měli
denně sníst pět porcí ovoce a zeleniny a pět je i počet
doporučených jídel za den – od snídaně až po večeři.
Proto Zdravá Pětka kouzlí s touto číslicí, aby si ji děti ve
spojení se zdravou výživou co nejsnáze zapamatovaly.
V naší škole se „pětky“ zúčastnili žáci prvního i druhého
stupně. Ti mladší si formou her a soutěží osvojili zásady zdravé výživy. Šesťáci a sedmáci si zase připravili zdravou
„párty“. Kromě vaření diskutovali na téma zdravého jídelníčku a pitného režimu. Následně si připravili zdravé
nápoje a občerstvení. Horlivě si zapisovali všechny recepty a slibovali, že je opravdu vyzkouší i doma. Dívky i chlapci
se sami často předháněli v kreativních nápadech na zdravé pohoštění.
Menší děti skládaly pomocí magnetek potravinovou pyramidu, vysvětlovaly, co je třeba jíst často a co jen někdy.
Ochutnávka ovoce a zeleniny se zavřenýma očima je také zaujala. Zásady správného pitného režimu si všichni
vyzkoušeli ochutnávkou pěti nápojů a jejich seřazením dle vhodnosti. Na konci řady je samozřejmě slazená
limonáda nebo energetický nápoj. Dalším zajímavým tématem byla hygiena a bezpečnost potravin. Žáci si
připomněli základy správného skladování jídla a hygienu – nejen
mytí rukou před jídlem! Na závěr si děti připravily zdravou
svačinku – z kousků ovoce a zeleniny vytvořily úžasné kreativní a
hlavně jedlé obrazce! Správné odpovědi byly odměněny
„pětkami“. Tým s jejich největším počtem dostal to „správné“
vysvědčení. Samozřejmě s pětkami. Na tom opravdovém
bychom je ale u našich dětí hledali marně, to nám věřte.
Šikovnost během připraveného programu totiž dokáží projevovat
běžně ve vyučovacích hodinách.
Vyučující ZŠ Bedihošť
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Rozhovor
Čas od času se ještě nějakého závodu zúčastním a jsem
nesmírně rád, když se vůbec do závodu kvalifikuji, tj.
dostanu se mezi třicet nejlepších jezdců. Motorky mám
opravdu rád, proto mám v plánu vybudovat muzeum
motocyklů, a to z bývalé kotelny cukrovaru. Mám k
dispozici i kolem čtyřiceti závodních historických
motocyklů. Kdy ale muzeum otevřu, vám nedokážu říct.
Jsou motorky Vaším jediným koníčkem?
Já mám spoustu zájmů, obecně se dá říct, že mám rád
hudbu, rád si pouštím nahlas své oblíbené kapely a
zkouším si do toho bubnovat. V mládí jsem měl dokonce
i své vlastní divadlo. Jakmile jsem se oženil, kočovný
život divadelníka skončil, naštěstí.
Hudba a motorky k sobě mají blízko. Řekněte nám
nyní prosím, jak jste se dostal od divadla k cukru?
Jak už jsem zmínil, vyučil jsem se v Agrostroji, poté
jsem studoval na průmyslovce v Prostějově. V té době
jsem byl zarytým svazákem. Zjistil jsem však, že všichni
ostatní jsou ve Svazu jen proto, aby školu dostudovali.
To se mi nelíbilo, proto jsem někdy v průběhu třetího
ročníku průkazku vrátil, a z toho důvodu jsem byl ze
studia vyloučen. Školu jsem však mohl později
dostudovat večerně. No a protože jsem školy a studia
stále neměl dost, přihlásil jsem se na dopravní fakultu v
Žilině. V té době jsem již byl ženatý a měl děti. Studium
v takové situaci nebylo zrovna jednoduché, a to nejen
pokud se jednalo o čas, ale hlavně pokud šlo o peníze.
Při vzpomínce na studium v Žilině mi vytanula na mysl
jedna perlička ze života. Jak jsem již uvedl, peněz v té
době nebylo, a tak jsem v Žilině přespával v autě ve
dvou spacácích. V zimních měsících to byl docela
dobrodružný zážitek, a to nejen spaní v autě, ale spíš
dobývání se ráno z auta ven. Jak jsem auto přes noc
důkladně zadýchal, zkondenzovaná voda na dveřích
zamrzla a já jsem se potom nemohl dostat z auta ven.
Studium v Žilině jsem z finančních důvodů po dvou
letech přerušil a nastoupil do cukrovaru v Čelechovicích
jako strojmistr. Tehdy se psal rok 1979. Tady tedy začala
moje cukrovarnická kariéra.

Pan Jaroslav Jančík nás vítá ve své dílně na přípravu
závodních motocyklů. Motorky jsou všude kolem.
Některé jsou kompletní, jiným chybí nějaký ten kryt a
některým je vidět až na střeva. Některé motorky jsou již
od pohledu starší, jiné novější. Je jisté, že motorky jsou
opravdovým a největším koníčkem p. Jančíka.
Dílna se nachází ve zrekonstruované části bývalého
bedihošťského cukrovaru. S panem Jančíkem jsme si
povídali nejen o motorkách a závodech, ale také o
nerealizovaných projektech, pizzerii či tři sta metrů
hlubokém vrtu.

Motorky jsou to první, co Vám padne do oka, když
vejdete do dílny. Hned musí být každému jasné, že
právě motorky jsou tím, čím žijete. Jak jste se k
motorkám dostal?

Jak dál pokračovalo Vaše angažmá v cukrovarnictví?

Vyučil jsem se v Agrostroji, takže ke strojům jsem měl
vždy blízko a bavily mě. S motorkami jsem však začal
asi před dvanácti lety. Jsem fanda historických motorek.
Jezdím po nejrůznějších burzách a když mě něco
zaujme, koupím to. Sbírám historické kousky, ale mám i
nové stroje. Pak jsem jednou navštívil kamaráda, který
mi navrhl, abych zkusil na historických motorkách
závodit. V té době už jsem nebyl nejmladší, ale
představa, že budu jezdit na motorce na závodním
okruhu, byla ohromně lákavá. Rozhodl jsem se, že to
zkusím. Od té doby jsem se zúčastnil řady závodů, a to i
na těch nejznámějších okruzích v Evropě, jako např.
Imola. Měl jsem i velmi slušné výsledky, byl jsem třikrát
mistrem Evropy v jízdě historických motocyklů v
kubatuře do 1 000 kubických cm.

V Čelechovicích jsem pracoval dva roky. Poté jsem již
nastoupil do cukrovaru tady v Bedihošti, kde jsem však
zůstal jen dva měsíce. Bedihošťský cukrovar měl v té
době již značně zastaralé vybavení, a protože se mi
naskytla možnost přestoupit do relativně moderního
cukrovaru ve Všetulech u Holešova, neváhal jsem. Ve
Všetulech byla velice zajímá práce, protože cukrovar
právě prošel důkladnou modernizací. Vyráběli jsme v té
době opravdovou novinku, tekutý cukr, který se ihned
používal v sousední čokoládovně. V roce 1986 jsem se
jako vedoucí výroby vrátil zpět do Bedihoště. V té době
zde byl ředitelem Vladimír Smýkal, se kterým se dobře
spolupracovalo. Bedihošťský cukrovar měl před sebou
poslední dvě kampaně. To už se však v cukrovaru ani
nekrouhala řepa, cukr se vyráběl z cukerné šťávy,

Jaké jsou Vaše další cíle, pokud jde o motorky a
závodění?
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kterou jsme dováželi. Výroba v cukrovaru v Bedihošti
byla ukončena v revolučním roce 1989. Opět si
vzpomínám na jednu zajímavost. Tři dny po revoluci
jsem byl vyslán do cukrovaru ve Vyškově jako, dnes
bychom řekli, krizový manažer. Šlo o to, že se
zaměstnanci tamějšího cukrovaru připravovali na
demonstraci, místo toho, aby zpracovávali řepu, u které
hrozilo, že shnije. No a tak jsme dokončili kampaň ve
Vyškově s lidmi z Bedihoště, které jsme do Vyškova
dopravovali objednanými autobusy.

Na co jste se zaměřil po krachu projektu?
Naprostá většina původní technologie šla do šrotu.
Snažil jsem se co nejrychleji zprovoznit mlýn na cukr,
pořídili jsme balící stroje. Výnos z těchto aktivit
financoval privatizaci cukrovaru. K cukrovaru patřil také
panelový dům v Prostějově, což byla další finanční
zátěž. Bylo nutno provést rekonstrukci střechy, na
kterou jsem neměl žádné prostředky. Podařilo se mi
získat další úvěr a střechu nakonec opravit. Nedávno
jsem postavil a zprovoznil vlastní kotelnu na vytápění
tohoto a dalších domů. Tuto investici spolu se
zateplením domu považuji za jedno ze svých nejlepších
rozhodnutí.

Kde jste pracoval po revoluci?
Od dubna 1990 jsem pracoval v cukrovaru v
Drahanovicích jako vedoucí výroby. V Drahanovicích
cukrovar fungoval ještě čtyři další sezóny, poté se
cukrovar několik let likvidoval, asi do roku 2000.
Jak jste se stal majitelem cukrovaru v Bedihošti?
Cukrovar jsem koupil v rámci velké privatizace v dubnu
1993. Více než rok předem jsem začal připravovat
projekt, v rámci kterého jsme chtěli cukrovar přeměnit
na továrnu na výrobu kyseliny mléčné. Fabrika měla
produkovat 3000t kyseliny mléčné za rok s modulovým
rozšiřováním na 6tis. , 9tis. a12tis. t/rok. Tato surovina
se využívá v potravinářství i farmakologii. Na přípravu
projektu padly veškeré rodinné úspory. Bylo období, kdy
jsem jezdil dvakrát týdně do Prahy z důvodu
upřesňování projektu. Byl jsem jediným zájemcem o
privatizaci. O samotném prodeji se rozhodovalo na
ministerstvu zemědělství, tehdy byl ministrem Josef
Lux. Musel jsem projekt představit ministrovi
zemědělství a tzv. “malým ministrům”, což byli zástupci
ministerstva v jednotlivých krajích. Hlasování těchto
malých ministrů pro mě nedopadlo úspěšně. Já jsem se
však nevzdal. Napsal jsem dopis ministru privatizace p.
Ježkovi, který mě také následně přijal a vyslechl.
Vzhledem k tomu, že jsem splnil všechny zákonné
předpoklady, ministerstvo privatizace prodej cukrovaru
nakonec schválilo.

Uvažoval jste také o jiných projektech kromě
kyseliny mléčné?
Ano, měl jsem zájemce o investici do továrny na třídění
pet lahví. Tento projekt však neprošel z důvodu
nesouhlasu obecního zastupitelstva. Uvažovalo se ještě
asi o dalších pěti projektech, ale všechny byly extrémně
finančně náročné.

Jakou sumu jste tehdy investoval a proč tady
nemáme výrobnu kyseliny mléčné?

Jaké jsou aktuální plány s cukrovarem?
Postupně se ho snažím opravovat, je zrekonstruovaná
administrativní budova, bývalá pytlárna, v přízemí je
prostor pro pizzerii, nicméně v současné době je
konkurence v pohostinství vysoká, takže nevím, kdy a
jestli vůbec tuto akci dokončím. Prostory používám jako
soukromou klubovnu. Jsou zde prostory i pro eventuální
dům pro seniory, klidně by zde mohlo být 15 pokojů či
malých bytů s možností dalšího rozšiřování. Dala by se
využít léčivá voda z vrtu. Tento vrt je hluboký asi 300 m
a vyvěrá z něj léčivá voda, která má stejné složení jako
voda Julinka z lázní Skalka. Ve vrtu bylo čerpadlo, které
mělo čerpat vodu na koupaliště “hastrmanka”. Čerpadlo
se však pokazilo a při vytahování někdy v šedesátých
letech se ve vrtu zaseklo a od té doby se nikdo nepokusil
o jeho odstranění. Ke všem mým plánům jsou však
zapotřebí peníze a hlavně chuť.

Jednalo se o velkou finanční zátěž, byl jsem hodně
zadlužen. Původní záměr na výrobu kyseliny mléčné ze
surového cukru nakonec krachl z důvodu krachu banky
Bohemia. Tato banka mi dala úvěrový příslib na
financování moderní technologie z Japonska. Nicméně
než došlo k nákupu, banka zanikla. Se zánikem banky
zanikl také můj projekt. Než se mi podařilo získat
prostředky, byla továrna na výrobu kyseliny mléčné
vybudována v Holandsku. Tato fabrika produkuje tolik
kyseliny mléčné, že dokáže uspokojit poptávku v celé
Evropě.
Vraťme se ještě na chvíli k projektu kyselina
mléčná, o jak velkou výrobu by se jednalo?
Továrna měla produkovat 3000 tun ročně a mohlo by
zde pracovat zhruba 100 lidí ve třísměnném provozu.
Jen pro srovnání v cukrovaru pracovalo asi 120 stálých
zaměstnanců, v období kampaně pak vzrostl počet
pracovníků až na 580.

Děkuji Vám za rozhovor
Luděk Smýkal
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Z historie Bedihoště - Cukrovar
První řepný cukrovar byl založen v polovině 18. století v Prusku. V českých zemích vznikly první cukrovary na konci
téhož století. Jednalo se o malé a zcela primitivní „továrny“. Po pádu Napoleona mohly být znovu dováženy výrobky
ze zámoří. Bohatší lidé dali přednost třtinovému cukru, zatímco chudší vrstvy sladily medem. Teprve v roce 1829 byl
založen cukrovar v Kostelním Vydří u Dačic, čímž byla zahájena další vlna zakládání cukrovarů v českých zemích.
Technický pokrok, šlechtění řepy a intenzivnější obdělávání půdy vedly k rozvoji cukrovarnického průmyslu. Do
zrušení poddanství (1848) se v cukrovarnictví angažovali zejména šlechtičtí velkostatkáři. Poté se do oboru zapojili
buržoazní podnikatelé, kteří už nebyli plně závislí
na dodávkách řepy od šlechtických velkostatků.
V roce 1850 kníže Metternich prodal bývalý
panský dvůr v Bedihošti podnikateli Pavlu
Primavesimu. Rodina Primavesi pocházela z
Itálie. V první polovině 19. století se usadila v
Olomouci a začala podnikat v mnoha
průmyslových oborech, nejen v cukrovarnictví.
Roku 1859 Carl Anton Primavesi obdržel
velkoobchodní oprávnění a spolu s bratry se stal
vedoucím představitelem kapitálové společnosti
„Verein mährischer Zuckerfabriken“ (Spolek
moravských cukrovarů) se sídlem v Olomouci.
Společnost provozovala cukrovary v Bedihošti,
Hulíně a Velké Bystřici.
Budova cukrovaru, kolem roku 1920

archiv OÚ

Počátky cukrovaru Bedihošť spadají do roku
1851, kdy byl založen na pozemcích bývalého dvora. Kapacita a zařízení cukrovaru byly velmi zanedbatelné. V době
kampaně se denně zpracovalo okolo dvou set tun řepy, přičemž podíl ruční práce byl velmi vysoký. Primavesiho
firma skupovala grunty a chalupy za účelem zvětšení pozemkové držby. Řadě místních sedláků se to nelíbilo. Oblast
Hané je však velice vhodná pro pěstování řepy, proto nepřekvapí výborná úroveň místního cukru. Již roku 1855
cukrovar obdržel na pařížské výstavě diplom, který podepsal Napoleon III., tehdejší vládce Francie. Významný byl
bezesporu rovněž rok 1870. V Bedihošti byl zahájen provoz železnice, jež byla zpočátku využívána především k
nákladní dopravě. Transport místního cukru tím byl hodně ulehčen. Vždyť do té doby cukr převážely koňské a volské
potahy až na nádraží v Brodku u Přerova, kde měl bedihošťský cukrovar skladiště.
Rozmach cukrovaru sebou nesl proměnu obce z čistě zemědělské na zemědělsko-průmyslovou. Významně rostl
počet místních obyvatel. Odvrácenou stranu mince představovala sociální situace cukrovarnických dělníků.
Zpočátku pracovali 14 hodin denně. Stávkou z roku 1885 dosáhli snížení pracovní doby na 12 hodin a mírného
zvýšení platů. Spolek moravských cukrovarů nechal na přelomu 19. a 20. století postavit pro dělníky další bytové
domy, aby zlepšil jejich špatné bytové podmínky. Bytovky existují dodnes (čísla popisná 65 a 67 v Komendově ulici).
Roku 1892 proběhla první velká rekonstrukce továrny. Byly zavedeny modernější stroje a vybudovány dopravní
kanály. Cukrovar byl výrazně rozšířen a modernizován v roce 1905. Kapacita cukrovaru vzrostla ze 400 na 700 tun
pořezané řepy denně. V březnu 1907 cukrovar prožil první ničivý požár. Ve skladišti shořelo 1 700 tun cukru. O pět
let později byla rekonstruována rafinérie cukru. Cukrovar
koupila roku 1912 vídeňská „Creditbank“.
Rozvoj cukrovaru pokračoval i v období tzv. první
republiky (1918–1938). Majitelem cukrovaru byl Spolek
moravských cukrovarů se sídlem v Olomouci. V továrně
pracovalo okolo sto třiceti stálých zaměstnanců, během
kampaně navíc až tisíc sezónních dělníků. Cukrovar
vyráběl cukr ve formě kostek, moučky, krystalu a homolí.
Stálí pracovníci měli mnohem lepší podmínky než za
habsburské monarchie. Dostávali pevný plat a měli nárok
na řadu deputátů (40-60 kg cukru, 4-8 centů brambor, 2443 centů uhlí, 2-3 kubíky dřeva – pro každého
zaměstnance za jeden rok). Žili v na tehdejší dobu
kvalitních bytech a o práci nepřišli ani během hospodářské
krize na začátku třicátých let. Do řad cukrovarnických
kvalifikovaných zaměstnanců patřili vařiči, strojníci,
Zaměstnanci cukrovaru, kolem roku 1910
archiv Petra Jiráka zámečníci, kováři, kotláři, vrchní topiči, zedníci nebo
tesaři. K dramatické události došlo 29. 8. 1921, kdy byl ve
svém bytě postřelen Josef Stuchlý, ředitel cukrovaru. Pachatelem zločinu byl dělník, který se chtěl pomstít
nadřízenému za to, že nedostal vyšší mzdu. Na útěku před četníky skočil ze 14 metrů vysoké věže vápenky na
hromadu kamení. Zemřel brzy po převozu do prostějovské nemocnice. Stuchlý následky útoku přežil.
Za protektorátu (1939–1945) byl modernizován strojní park a parní pohon byl nahrazen elektrickým (1941). Den
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17. 7. 1944 se do historie cukrovaru zapsal černým písmem. Za nevyjasněných okolností shořelo okolo 2 200 tun
cukru. Vznik požáru si místní nejčastěji vysvětlovali shozením (náhodným či úmyslným) bomby z letounu. Právě v
té době se začínaly nad českým územím odehrávat
vzdušné souboje mezi Němci a Američany. Objevila se ale i
teorie, že požár úmyslně založili místní zaměstnanci, aby
zakryli krádeže cukru.
V létě 1947 cukrovar přestal být součástí akciové
společnosti Spolek moravských cukrovarů, poněvadž došlo
k jeho znárodnění. Cukrovar se stal samostatným
národním podnikem nazvaným „Cukrovar a rafinerie cukru
v Bedihošti“. Dne 14. 9. 1953 vypukl ve večerních
hodinách požár ve skladišti pytlů, kdy shořela střecha
budovy a zásoba jutových pytlů. Ani příčiny této události
nebyly nikdy vysvětleny. Na vyšetřování případu se
podílela i komunistická tajná policie (Státní bezpečnost),
proto nepřekvapí místy až brutální výslechy několika
místních obyvatel. Teorii úmyslného založení požáru nelze
trati
určitě vyloučit. Mohlo jít o čin osob, které by dnes byly Bedihošťský cukrovar okolo roku 1960 - pohled od železniční
Archiv Petra Jiráka
řazeny do řad účastníků třetího (protikomunistického)
odboje. V padesátých letech se několikrát změnilo začlenění cukrovaru do jednotlivých národních podniků, např.
Kojetínské cukrovary, Středomoravské cukrovary. V roce 1963 se cukrovar stal závodem 01 v rámci národního
podniku Jihomoravské cukrovary Uherské Hradiště. V Bedihošti se začal vyrábět výhradně cukr krystal, jenž byl
exportován do mnoha koutů světa (např. Saúdská Arábie, Irák, Indie, Čína, Malajsie, Ghana, Súdán, Argentina).
Cukrovar se měl stát nejmodernějším a největším na Moravě. Mezi Bedihoštěm a Čehovicemi měl být vybudován
nový závod s plně automatizovanou výrobou cukru. Nakonec však nebyla uskutečněna ani rekonstrukce
existujícího areálu. Kvůli zaostalosti strojového parku byl cukrovar zrušen uprostřed řepné kampaně na podzim
1988, jak tvrdí literatura. Podle názoru jednoho bývalého
zaměstnance byl cukrovar zrušen o rok později, na
přelomu října a listopadu 1989. Zatím se mně nedostaly do
rukou dobové dokumenty, které by tento spor objasnily.
Areál zrušeného cukrovaru byl poté spravován
ředitelstvím cukrovaru Vrbátky. Později byl areál prodán
podnikateli Jaroslavu Jančíkovi, který dodnes používá
balírnu cukru. Většina ostatních továrních budov naprosto
chátrá, jak může každý z čtenářů spatřit na vlastní oči.
Areál bývalého cukrovaru sice již téměř čtvrt století
poněkud kazí vzhled obce, nicméně továrna se do historie
zapsala zlatým písmem. Bez existence cukrovaru by
Bedihošť s velkou pravděpodobností zůstal malou obcí.
Téměř 140 let dlouhá výroba kvalitního cukru dělala navíc
naší obci velkou reklamu. Období existence cukrovaru
zůstává a navždy zůstane zářivou kapitolou historie
(nejen) Bedihoště.

Letecký snímek Bedihoště z roku 1928 s pohledem na cukrovar
Archiv SOkA Prostějov

Historikové zabývající se průmyslovým dědictvím stále
dokážou ocenit architektonický ráz cukrovarnického
areálu. Svědčí o tom např. následující stať z pera historičky
Michaely Kvapilové - Novákové: „Cukrovar v Bedihošti se
řadí k nejstarším cukrovarům na Moravě. Tento tovární
komplex si nese velmi zajímavou typologii, stavby jako
celek vykazují koncepci využívající důmyslného rozvrhu
budov, jejichž výškové variability vytváří poutavý
pohledově prokreslený soubor, v členění fasád nesoucí
řadu zdobných prvků – vše stále čitelné i pod současnou
devastací areálu“.

Parní lokomotiva v areálu cukrovaru, snímek z roku 1973

Po roce 1989 postupně zanikly desítky cukrovarů. V
současné době funguje v rámci celé republiky
pouhopouhých sedm cukrovarů. V nejbližším okolí naší
obce se nachází cukrovar Vrbátky. Zbývající „hanácké“
cukrovary najdete v Prosenicích a Litovli.

Použité prameny:
Státní okresní archiv Prostějov, fond Četnická stanice Bedihošť, nezpracováno (Památník Četnické stanice v Bedihošti za léta
1918–1945).
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Plakát ze Světové výstavy v Paříži z roku 1855 podepsaný
tehdejším vládce Francie Napoleonem Bonapartem III.
Bedihošťský cukrovar se zúčastnil průmyslové expozice.
Archiv Jaroslava Jančíka

Okénko do historie ...
V letošní zimě bylo poměrně dostatek příležitostí zavzpomínat na to, jak se žilo kdysi v Bedihošti a ve
Václavovicích….. Připomněla mi to totiž návštěva u naší paní sousedky při příležitosti gratulace k jejím
narozeninám. U dobrého kafička a neméně dobrých zákusků jsme vzpomínali na léta před více než 50 lety. Ačkoliv
je přece mezi námi věkový rozdíl více než 20 let, vybavilo se mnoho vzpomínek na léta minulá, kdy ulice Jiráskova
nesla příznačný název Stromovka. Byl jsem na ten název docela pyšný, zejména když jsem později přijel do Prahy a
vypisoval osobní údaje s uvedením bydliště v ulici STROMOVKA. Pražáci v první moment docela žasli, neboť ten
kdo bydlel v pražské Stromovce byl někdo! V té naší Stromovce ale na rozdíl od té pražské bývali normální lidé, kteří
se rádi setkávali, povídali a navštěvovali se. Nechybělo ani pravidelné ochutnávání kulinářských dobrot, které
kuchařky připravily a vzorkem výrobku obdařily sousedy. Dnes v době internetu bych v tom viděl jakéhosi
předchůdce předávání si kuchařských předpisů. A tak například paní Hrdličková přišla s miskou právě čerstvě
vykvašeného zelí, paní Chytilová přinesla ochutnat něco od ovoce či „biozeleniny“, u paní Blahové bylo vždycky
něco speciálně dobrého, neboť byla vyhlášenou svatební kuchařkou a cukrářkou, nebo v zimě zase někdo přinesl
ochutnat něco čerstvého z pravé domácí zabíjačky prováděné řeznickým mistrem panem Rostíkem Konečným.
Nezapomenutelná kvalita buchet či trubiček byla od paní Zapletalové ze Zátiší….
Název STROMOVKA byl pro naši ulici příznačný. Prakticky před každým domem byly totiž když ne dva, tak aspoň
jeden strom. Ponejvíce tu byly různé druhy hrušek, tu a tam třešeň a také ořech. My jako kluci jsme už měli v
merku, kdy a v kterou dobu na kterém stromě dozrává jaké ovoce. Těšili jsme se tedy na první velice chutné hrušky
před domem Lipoldových, jedněmi z prvních třešní byly bělice u Kožušníků, u Hrdličků byly možná ne moc velice
pěkné, drobné ale za to výborné sladké hrušky zv. „škaredky“. V září jsme se těšili na rážení ořechů. Žluté prsty od
ořechových slupek nám dávaly zvláštní pocit – snad dospělosti? Žluté prsty mívali totiž zpravidla kuřáci.
Nebyla televize, nebyl internet a tak se lidé scházeli v domácnostech. Ženy využívaly zimních odpolední či večerů k
draní peří a já jsem se těšil vždy na „dodranou“, kdy se podávalo něco dobrého - káva či nějaký moučník. Byla to
jakási slavnostní atmosféra. V letě jsme se jako děti vždy těšili na vyprávění krejčího pana Hrdličky. Ten nám
vyprávěl různé zážitky z 1. světové války, kterou prožil někde v Itálii – snad na „Pijávě“. Seděli jsme na dekách na
trávníku před jejich domem a dychtivě naslouchali jeho vzpomínkám. Také pánové měli svoje pánské „kluby“. Před
naším domem sedával můj dědeček s panem Rolným – pan Rolný se svou neodmyslitelnou fajfkou „pěnovkou“ a
můj dědeček s čibukem, pan Kadlec, pan Kožušník. Pan Chromý, ač byl nevidomý, sedával na židli před domem a
vyhrával si pro svoje i naše potěšení na svoji knoflíkovou harmoniku a někdy mu sekundoval pan Kadlec na
trumpetu. Jako velkého trumpetistu mám v paměti pana Aloise Barvu, který hrál na trumpetu a křídlovku v kapele
pana Aloise Jecha. Jako kluci jsme ho měli velice rádi. Na náš pozdrav vždy odpovídal „AHOJ NA NEDĚLI“ a tak
později jsme ho místo obligátním Dobrý den zdravili rovněž jeho pozdravem Ahoj na neděli. Pamatuji si, že jeho
manželka byla na sklonku života velice nemocná a on ji obětavě vozil na „štangli“ svého pánského kola k dr.
Čičatkovi na ošetření. Nebyly sanitky a auto bylo také ještě docela ojedinělým dopravním prostředkem. Rád
vzpomínám na Kadlecovy „z vysokého“, kde bydlel spolu s rodiči pan Mojmír Kadlec s rodinou. Byl velkým
čtenářem a dlouhá léta vedl bedihošťskou knihovnu. Myslím že se nebudu moc mýlit, když řeknu, že měl drtivou
většinu knih v knihovně přečtenou. A tak nás kluky, když jsme si přišli v neděli dopoledne vyměnit knížky, tak nás
zkoušel z obsahu, aby se přesvědčil, že jsme tu či onu knihu opravdu přečetli a že do knihovny nechodíme jen tak
pro „společenskou záležitost“.
Jsou tu i vzpomínky na obyvatele ulice Zátiší, které se před lety dostalo zpět toto pojmenování. Mimo již
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vzpomínané paní Zapletalové jsem se rád chodil dívat na brašnářské umění pana Nováka, u pana Jiráka jsem
získával první vědomosti o fotografování a zpracování fotek – měl ve dvoře dobře vybavenou fotokomoru, nebo
hospodářství pana Václava Přecechtěla.
Jsou to jen namátkou vytažené vzpomínky. Vzpomínky, které se mi vybavily, když ve Stromovce padl myslím
poslední původní pamětní strom – hruška před domem Pepy Navrátila….. Ale jak jsem hovořil s panem starostou,
uvažuje opět o tom, že se naše „Stromovka“ v příštím období opět zazelená. Už to asi nebudou ovocné stromy, ale ta
ulice si tu zeleň zcela určitě zaslouží. A i když nemám naprosto nic proti našemu spisovateli Aloisi Jiráskovi, přece
jako tradicionalista bych podobně jako v případu ulice Zátiší vrátil i naší ulici původní název Stromovka, (abychom
se aspoň v něčem těm našim Pražákům podobali)….
Krásné léto přeje všem čtenářům

Václav z Václavovic

Český zahrádkářský svaz
Je to již pravidlem, že v každém čísle zpravodaje vás informujeme o činnosti naší organizace. O tom, co se nám
podařilo v loňském roce, jsme vás informovali v prosincovém čísle. Dnes se budeme věnovat letošnímu roku.
9. února jsme připravili „Tradiční“ zahrádkářský ples v místní sokolovně. K tanci i poslechu nám hrála skupina
„MELODY“. Velkým zpestřením bylo vystoupení taneční skupiny „Druhý dech“ z Kralic na Hané. A proč zrovna
druhý dech? Poněvadž tanečníci nejsou žádní mladí nadšenci, ale jejich věk je spíš hodně za padesátkou. Jimi
zatančená ZUMBA měla velký úspěch u všech účastníků plesu a nezbývá, než „smeknout“ před touto skupinou
zapálených lidí, kteří to dovedou ještě pořádně roztočit.
Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat TJ SOKOL za zapůjčení sokolovny
sponzorům, kteří nám věnovali dary do tomboly. Bez vás by nebyl ples plesem.

a

také všem

V březnu proběhla naše výroční členská schůze pro naše členy a pozvané hosty. Na schůzi jsme hodnotili činnost za
uplynulý rok 2012. Akcí jsme uskutečnili mnoho. Je to náš příspěvek ke kulturnímu dění v obci. Současně chceme
tak dokázat, že nejsme jen parta důchodců. Chtěli bychom se také pochlubit, že jsme na této schůzi přijali šest
nových a hlavně mladých lidí, kteří mají chuť v naší organizaci pracovat. Přejeme si, aby těchto mladých lidí mezi
námi přibývalo. Tímto bychom chtěli pozvat i další – nebojte se a
máte-li zájem, přijďte!!!
V tomto roce opět uskutečníme pro děti zábavné odpoledne a to
počátkem letních prázdnin. Během léta uspořádáme opět
„Posezení pod lipami“ pro dospělé. S občanským sdružením pro
zdravotně postižené LIPKA Prostějov máme navázanou velmi
dobrou spolupráci a během prázdnin s nimi prožijeme opět
úžasné dva dny. Moc se na toto setkání těšíme. Na zahradě v
našem areálu je nám společně velice dobře a čas takto prožitý je
pro všechny účastníky hlubokým zážitkem. Naopak jsme zase
zváni na akce, které pořádá LIPKA Prostějov.
Čeká nás opět výstava ovoce, zeleniny a květin, jakož i pomoc při
pořádání různých společných akcí s jinými složkami. Úkolů jsme
si stanovili hodně, tak nezbývá než si přát, aby nám vše vyšlo tak, jak máme v plánu. Někdy nás ale přece jen trochu
mrzí, že návštěvnost akcí není vždy taková, jakou bychom si představovali. Díky za naše věrné příznivce, kteří nás
pravidelně podporují a nezklamou.
Chtěli bychom všem čtenářům popřát krásné léto, radost z výpěstků na zahradách a k tomu hodně sluníčka, na
které už všichni netrpělivě čekáme.
Výbor ZO ČZS

Dětský maškarní ples
Členky Sboru pro občanské záležitosti a výbor kultury při Obecním úřadě v Bedihošti uspořádaly 16.února 2013 již v
pořadí III. karneval pro děti. Celým programem a soutěžemi nás letos provázela „Šmoulí rodinka“ v čele s taťkou
Šmoulou, Šmoulinkou a Šmoulínem.
Za svoje výkony v soutěžích byly děti odměněny malou sladkostí. Na stolech měly děti připraveny papíry a pastelky
a měly za úkol namalovat některého ze šmoulů. Výkresů bylo odevzdáno hodně a nešlo z nich vybrat ten nejhezčí,
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takže porota rozhodla, že všechny výtvarné práce budou odměněny sladkostí. Pro všechny děti bylo připraveno
malé občerstvení. Členky Sboru nakoupily spoustu drobných hraček do tomboly – celkem bylo 90 balíčků a hlavní
výhrou byl dort, který věnovaly organizátorky. Celé odpoledne
děti tancovaly v diskotékovém rytmu pod vedením pana Vítka
Švece, který si za produkci nebere žádnou provizi, tak jak sám
říká, je to pro naše děti z Bedihoště. Moc mu za to děkujeme a
věříme, že za rok se na něho můžeme opět obrátit. Karneval by se
neobešel bez sponzorů a podpory Obecního úřadu v Bedihošti.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat manželům Kardinálovým,
zahrádkářům, sokolům, hasičům, myslivcům, občanskému
sdružení na pomoc postiženým „LIPKA“ Prostějov a v neposlední
řadě i starostovi obce za finanční podporu při pořádání karnevalu.
Tak jako v loňském roce, tak i letos z části výtěžku zakoupíme
hračky pro naše nejmenší do Mateřské školy a část budeme
věnovat do družiny Základní školy.
Věříme, že se dětem celé odpoledne líbilo a těšíme se na setkání
při dalších akcích pro naše děti.
Členky Sb.POZ a výboru kultury při OÚ v Bedihošti.

Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Vážení občané,
chtěl bych Vás informovat o dění ve Sboru dobrovolných hasičů Bedihošť.
Hasičský ples se nám v tomto roce podařilo dobře připravit a zorganizovat. Účast návštěvníků byla hojná. Děkuji
všem sponzorům, kteří poskytli dary do tomboly.
V sobotu 27.4.2013 proběhlo pálení čarodějnic. Bohatý a veselý průvod vyšel z Václavovic a šel přes Bedihošť na
hřiště ke škole, kde bylo zajištěno občerstvení. Program pro děti se neuskutečnil, jelikož objednaná agentura na
tuto akci nedorazila. Věřím, že v příštím roce k tomu nedojde a děti budou mít o zábavu postaráno.
Okrsková soutěž proběhne 18.5.2013 ve Skalce. Zúčastní se jen
mužské družstvo, které se již připravuje.
Dětský den chystáme na sobotu 1.6.2013 na hřišti u školy od 13 hod.
Jako vždy zde bude spousta soutěží a atrakcí pro naše malé
spoluobčánky.
V letošním roce budeme rekonstruovat hasičskou zbrojnici, což
obnáší novou střechu, nová shrnovací vrata a opravu fasády. Část
těchto prací budeme provádět formou brigády a část bude hrazena z
dotací.
V letošním roce jsme dostali od Olomouckého kraje příspěvek na
zakoupení nového zásahového vozidla CAS 15. Pořídili jsme vozidlo
značky Mercedes, které bylo dovezeno z Německa. Posvěceno bylo i
s členy zásahové jednotky na Bedihošťské hody v neděli 5. května
2013 u kaple sv. Floriána. Na vybavení vozidla přispěla Mechanika
Prostějov zakoupením benzínového kalového čerpadla značky Heron
a páteřní desky v celkové ceně cca 20.000 Kč.
Během roku se uskuteční školení zásahové jednotky, které se bude
týkat vyškolení v oblasti zdravovědy, záchrany a evakuace obyvatel,
zásahu u dopravních nehod a bezpečnost hasičů při samotných
zásazích.
Vybavení zásahové jednotky je na velmi dobré úrovni.
Proběhla výměna velitele jednotky SDH. Důvodem bylo velké pracovní vytížení pana Vítězslava Švece, který sám
požádal o uvolnění z funkce, ale členem zásahové jednotky zůstává nadále. Děkujeme mu za jeho dosavadní práci
ve sboru. Novým velitelem byl zvolen pan Miloslav Foukal.
Velitel SDH Bedihošť, Miloslav Foukal
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TJ Sokol Bedihošť
Vážení čtenáři a příznivci sportu.
Úvodem bych Vás chtěl obeznámit se změnami v naší TJ Sokol Bedihošť. V březnu u nás proběhla volební valná
hromada. Na té se volil nový starosta a členové výboru. Stávající starosta jednoty p. K. Kouřil už nekandidoval na
starostu jednoty ani do výboru. Novým starostou jednoty se stal p. Josef Zemánek a nový výbor ve složení- Neoral
Pavel, Kouřil Jiří, Hýblová Iveta, Šuranský Ludovít, Bednář Ladislav, Hekele Miroslav, Kardinál Miroslav, Hrubý
Zdeněk ml. Tento výbor má mandát na období roků 2013-2016. Touto cestou bych chtěl poděkovat odstupujícímu
starostovi p. Karlu Kouřilovi za jeho obětavou práci pro TJ Sokol Bedihošť. Moc si toho vážíme !!!!!!
Nyní už z činnosti naší jednoty. V únoru proběhl náš tradiční Sokolský ples a můžu říci, že to byl po všech stránkách
vyvedený ples. Jen co mě trošku trápí, tak byla menší účast hostů, ale doufám, že příští rok bude lepší.
Teď bych vás seznámil s činností našich oddílů. Oddíl všestrannosti vedený Dagmarou Šustrovou se scházel za
hojné účasti celou zimu v místní škole, kde probíhalo cvičení s našimi nejmenšími. Oddíl mladších žáků se
pravidelně scházel v místní sokolovně, kde probíhaly tréninky pod vedením trenérů Josefa Zemánka a Jiřího Kouřila.
Sezóna nám začíná 7.4.2013 v 13:00 hod. na hřišti v Bedihošti. Oddíl mužů trénoval celou zimu v místní sokolovně.
Na přelomu února a března jsme absolvovali soustředění v Karlově v Jeseníkách. Tam jsme se zaměřili na fyzickou
přípravu. Jezdilo se na běžkách, posilovalo se v posilovně. Dále jsme využili tělocvičnu, kde jsme hráli sálový fotbal,
k relaxaci jsme měli bazén se saunou. Sezónu jsme měli začínat v Kostelci nad Hanou s místním klubem, ale kolo
bylo odloženo pro nepříznivé klimatické podmínky. Po podzimní části jsme skončili na krásném 2. místě. Do jarní
části jdeme s tím, že chceme zaútočit na první místo v
naší skupině.
To by bylo asi tak vše, s čím bych vás chtěl seznámit.
Ještě na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce
Jiřímu Zipsovi a Zastupitelstvu obce Bedihošť za podporu
naší jednotě, bez které bychom se neobešli!!!!
SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ!
Za TJ Sokol Bedihošť
Josef Zemánek

Tabulka III. třídy OFS Prostějov ( platná k 23.5.2013)

Soustředění v Karlově

23

II. Společenský večírek
Když jsem touto dobou v loňském roce objednával hudbu, vůbec jsem netušil, že termín 30. březen 2013 bude
právě o velikonočním víkendu. A netušil to nikdo z organizátorů. V době, kdy jsme si tuto skutečnost uvědomili, už
se s termínem nedalo nic dělat. Z tohoto termínu jsme měli obavy a to zejména proto, že před velikonočním
víkendem jsou jarní prázdniny, a rodiče s dětmi jezdí často ještě na hory.

Naše obavy se však nepotvrdily a na večírek přišlo tolik lidí, že jsme s takovým množstvím ani nepočítali. Vysoká
účast nám dělá velkou radost, protože jedině ta nám může zajistit dodatečné peníze pro děti ze školy i ze školky. Je
docela možné, že k vysoké účasti přispělo i to, že nám letos výborně hrál pan učitel Prokop se svou kapelou Bene.
Pro hosty jsme také měli připravené vystoupení tanečního klubu Just-light z Kralic na Hané. Jedná se o taneční klub,
který nabízel uspořádat taneční kroužek v ZŠ Bedihošť. Pro nezájem se však kroužek v tomto školním roce nekoná.
Mladé tanečnice z Kralic však onemocněly, proto nemohly na večírku vystoupit. Doufám, že dostatečnou náhradou
bylo netradiční vystoupení břišních tanečnic z Prostějova pod vedením Jany Daňhové - Jahanara.
Na závěr je třeba poděkovat Sokolu za to, že nám půjčili sokolovnu, a sponzorům za to, že nám věnovali ceny do
tomboly. Velké poděkování však patří i těm, kteří se na organizaci večírku podíleli největší mírou, a to jsou
maminky, členky výboru Klubu přátel školy, které zajistily vynikající jednohubky, obsluhu v kuchyni, prodej losů
apod., velký dík patří také tatínkům fotbalistům z FC Bedihošť Old star boys, kteří pomáhali s přípravou sokolovny
před večírkem, zajistili další občerstvení, vč. nápojů a pomohli také s úklidem sokolovny po večírku.
Jmenovitě se jedná o: Tomáše Holíka, Jiřího Kouřila, Henryka Molnára, Jana Pospíšila a Martina Pospíšila za FC a za
KPŠ Petra Přecechtělová, Marie Polesová, Katka Cetkovská, Helena Šubová, Tamara Petříková, Veronika Kouřilová,
Alice a Lukáš Opavští a Jana Trampotová. Do úklidu se nikdy nikomu moc nechce, o to více si této pomoci
vážíme. Díky a příští rok možná zase na viděnou.
Luděk Smýkal

Kouzelné odpoledne aneb možná přijde i kouzelník
Nafukování a tvarování balonků, to bavilo děti do 7 let, ale starší
to určitě nijak zvlášť nepobavilo. Kouzelníkovo vystoupení
trvalo přibližně 45 minut, ale půl tohoto celkem dlouhého
představení strávil kouzelník nafukováním balonků. Ovšem
těch pár kouzel, která předvedl, stála za to.
Zbytek dne dopadl dobře a já jsem spokojený s celým
kouzelným odpolednem.
Autor: Daniel Smýkal
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Čtenářský deník Daniela S.
Když jednou matka poslala své čtyři děti Petra, Zuzanu, Edmunda a Lucii ke své tetě pryč z Londýna, kde v té době
zuřila válka, přihodila se nejmladší Lucii zajímavá věc. Při hře na schovávanou se dostala do skříně, ve které
objevila vchod do neznámého světa. Zpočátku jí to nikdo nevěřil, následně se však i ostatní děti přesvědčily, že
taková země existuje a jmenuje se Narnie. Původní obyvatelé Narnie trpěli pod nadvládou kruté Bílé čarodějnice.
Edmund – druhý nejmladší ze sourozenců, však Bílé čarodějnici uvěřil a ta ho následně zajala. Zbývající sourozenci
se rozhodli Edmundovi i celé Narnii pomoci. Po dlouhém putování se dostali do tábora vzbouřenců, kteří proti Bílé
čarodějnici bojovali, a ve kterém sídlil opravdový král Narnie lev Aslan. Od Aslana se dozvěděli o staré věštbě, podle
které až bude Bílá čarodějnice na vrcholu moci, přijdou čtyři sourozenci a pomohou ji porazit. Aby to však dokázali,
musí být čtyři a musí tedy nejprve vysvobodit Edmunda. Lev Aslan se proto rozhodl vydat se Bílé čarodějnici
namísto Edmunda. A tak šli sourozenci do boje proti Bílé čarodějnici sami bez Aslana. Stará magie ale říká, že
královna Narnie nemůže zabít někoho, kdo se jí sám vydá. Aslanovi se tak podařilo uprchnout, a když už byl
nejstarší Petr se svým vojskem v koncích, přišel mu Aslan na pomoc. Nakonec vše dobře dopadlo, Petr a Aslan
porazili Bílou čarodějnici a Petr, Zuzana, Edmund a Lucie se stali králi a královnami Narnie, jak to předpověděla
věštba.
Kniha je velmi dobrodružná a plná zajímavých postav ze světa fantazie, a proto se mi líbila.
Název knihy: Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, autor: Clive Staples Lewis
Daniel S.

Zadáno pro ženy
Milé čtenářky!
V době, kdy píšu svoji rubriku, se pomalu blíží léto. Letos náš zpravodaj minul svátky jara – Velikonoce, tak se
pokusím napsat o něčem jiném, co by vás mohlo zajímat, nebo dokonce zaujmout.
V dnešní době to známe asi všichni – do výplaty daleko a peněženka zeje prázdnotou. Co teď?
Jako vždy v podobných situacích první přichází na řadu omezení výdajů za jídlo. „Jsme tlustí, však nám to
prospěje“, řekneme si. Jak ale nakrmit celou rodinu, aby jídlo bylo levné, ale zároveň i kvalitní a navíc dobře
chutnalo a prospělo našemu zdraví?
Věřte, je to možné. I zdravé vaření může být za málo peněz, mnohdy totiž vyjde laciněji, než běžné pokrmy, na
které jsme byli zvyklí. Stačí vybrat několik vhodných receptů z racionální výživy, nebo se podívat, co vařily naše
babičky. Ty uměly vařit levně a zdravě, také proto nebylo v minulosti tolik civilizačních chorob a onemocnění.
Vzpomínáte na kachlová kamna v kuchyni a zašupovací stůl se dvěma škopky na mytí nádobí, kde se voda chodívala
vylévat koze na napití nebo na hnojisko? Vzpomínáte na slepice pobíhající po dvorku, které byly připraveny v
kteroukoliv dobu skočit do hrnce a o domácích vajíčkách ani nemluvě? Pozoruji, že při dnešní ceně vajíček se chov
slepic vrací do mnoha domácností. A jak nám báječně chutnal krajíc chleba se škvarkama nebo husím či kačením
sádlem? A někdy byl ten krajíc jen posolený, k tomu hrnek mléka a také nám to stačilo. Škoda jen, že naše děti už
tohle nepoznaly…… Ale dnes mají své „fastfudy, hambáče“ a coca-colu…. A díky tomu často i obezitu. Já osobně
bych raději zůstala i nadále u těch škvarků…. Podívejme se tedy blíže alespoň na některé pokrmy, které příliš
nezatíží naši peněženku a přitom obsahují základní živiny a jsou i zdravé.
Než se nadějeme, bude levná zelenina a ovoce a to je základ zdravé stravy. Proto do své kuchyně zařaďte pokrmy,
které jsou převážně zeleninové a které můžete doplnit kuřecím masem. Zdravě se stravující lidé jedí dostatek rýže a
luštěnin. Vždyť například luštěniny jsou docela levné a dají se upravovat na spoustu způsobů. Velmi levným
pokrmem jsou u nás i brambory a vynikajících receptů na jejich přípravu je bezpočet. Draze nevyjdou ani těstoviny
ochucené dle vlastní fantazie. Oprašte proto staré recepty na tvarohovou, sardinkovou či vajíčkovou pomazánku.
Šetřením při nákupu potravin to však příliš nepřehánějte. Hlavně na úkor vlastního zdraví. Nepoužívejte potraviny,
které zdraví vysloveně škodí. Vyhněte se přepáleným tukům. Nevykrajujte nahnilé či plesnivé ovoce ani zeleninu,
ale celý plod rychle vyhoďte. Velmi rizikové jsou rovněž nákupy prošlého zlevněného zboží. Obecně platí, že s
podezřele levnými výrobky není něco v pořádku. Neobsahují to, co mají, ale levnější náhražky. Proto nesledujte jen
cenovky, ale i informace o složení na obalech výrobků a dobu trvanlivosti. (V některých případech doporučuji nosit s
sebou do obchodu lupu….) Raději investujte do kvality. Lépe si dát jednou týdně plátek kvalitního masa, než každý
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den bůček. Mám kamarádku, která říká: „Co nejí Rambo s Pepíkem, to nejím ani já“. (Rambo je pes a Pepík kocour).
Oba totiž nádherně poznají, v které uzenině převládá sója nad masem, a jak ji ucítí, utíkají pryč. Je v tom asi kus
pravdy – co říkáte?
Je před námi nejkrásnější měsíc roku. „Láska je láska“ zpívá ve svém hitu Lucie Bílá. Dvojnásob to platí i o
měsíci květnu. Máj je přece lásky čas… Polibek na prvního máje má políbené ženě zaručit krásu, plodnost a
přitažlivost. Proč se má polibek odehrát pod rozkvetlým stromem? „Kvetoucí strom evokuje plodnost“ říkají
odborníci. Ale pokud jste tu „pusu“ na 1.máje od svého partnera nedostaly, nic se netrapte. Líbání má své výhody i
během roku. Polibky totiž prospívají našemu zdraví – bojují proti vráskám, spalují kalorie, zbavují nás bolestí a
vyplavují hormony štěstí. Při vášnivém polibku spálíte cca 12 kalorií a zapojíte 34 obličejových svalů. Takže místo
trápení v posilovně se několikrát přitočte ke svému protějšku a můžete začít hubnout, a to příjemnějším způsobem
než v posilovně.
Nyní vám nechám k posouzení několik receptů na to, jak levně uvařit.
Salát s fazolemi a s kukuřicí.
250 g těstovin, 1 plechovka červených fazolí ve slaném nálevu, 1 plechovka sterilované kukuřice, 150 g zakysané
smetany, sůl, mletý pepř, 1 lžička sušené bazalky, hrst posekané zelené petrželky.
Těstoviny uvaříme ve slané vodě. Fazole scedíme a propláchneme, kukuřici jen scedíme. Všechno smícháme
dohromady. Ve smetaně rozmícháme sůl, pepř a bazalku. Vmícháme do salátu společně s petrželkou. Necháme v
chladu rozležet.
Těstoviny se zelím.
500g těstovin, 1 malá hlávka zelí, 2 velké cibule, trocha oleje, sůl, kmín, 1 lžička vegety, 1-2 lžíce worchestrové
omáčky, zelená petrželka nebo pažitka.
Zelí nakrouháme na tenké nudličky, osolíme, okmínujeme, posypeme vegetou, trochu podlijeme vodou a dusíme
do měkka. Během dušení vmícháme cibuli, kterou jsme osmažili na co nejmenším množství oleje do růžova. Podle
potřeby podléváme, ale málo, aby ve chvíli, kdy je zelí měkké nebyla v kastrolku žádná voda. Uvařené těstoviny
smícháme s podušeným zelím, přimícháme worchestrovou omáčku a podle potřeby dosolíme. Na talíři posypeme
petrželkou nebo pažitkou. (Pro „masožravce“ můžeme do hotového vmíchat na kolečka osmaženou klobásu).

Bramborové šišky s kysaným zelím.
Suroviny: 500g kysaného zelí, 2 cibule, 1 lžíce oleje, 1 balíček
bramborového těsta (pokud si tedy neuděláte svoje těsto), kmín,
špetka cukru, sůl.
Do kysaného zelí přidáme jednu na drobno pokrájenou cibuli, kmín,
podlijeme malým množstvím vody a podusíme do měkka. Mezitím
připravíme podle návodu na obalu těsto – pokud si nepřipravíme
svoje a necháme asi 5 minut odpočinout. Těsto zformujeme do
válečku, odkrajujeme z něj asi 2cm silné plátky a ty vytvarujeme do
šišek, vložíme do vroucí osolené vody a asi 5 minut povaříme. Na
oleji zpěníme na drobno pokrájenou cibuli. Šišky vmícháme do
podušeného zelí, které jsme dochutili solí a trochou cukru a
doplníme zpěněnou cibulkou.
Celerová pomazánka se sýrem.
Suroviny: Sterilované okurky, měkký salám, majonéza, mrkev, vajíčka, kari koření, sůl, pepř, celer, česnek.
Očištěný celer jemně nastrouháme a hned vmícháme do majonézy,
aby nezhnědl. Přidáme nastrouhanou mrkev a sýr, osolíme,
přidáme kari koření a prolisovaný česnek, okurky na drobné
kostičky. Promícháme, osolíme a opepříme. Necháme proležet a
mažeme na tmavý nebo toustový chléb, případně i na topinky.
Zapečená kuřecí játra
Suroviny: Kuřecí játra (400-500g), 50g anglické slaniny, 4 vejce,
40g másla a 1/8 litru smetany.
Slaninu nakrájíme na tenké plátky, opečeme a položíme na dno
zapékací misky, kterou jsme předem vymazali máslem. Na pánvi
rozpustíme máslo a játra po obou stranách opečeme. Potom je
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rozložíme do misky na opečenou slaninu. Vejce rozmícháme se smetanou, osolíme a opepříme. Touto směsí
zalijeme játra, nahoru ještě nasypeme pokrájenou cibuli – dáme zapéct do trouby. Ideální přílohou jsou brambory,
bramborová kaše nebo zeleninový salát.
Jenže pořád ještě po obědě něco chybí, hlavně když si uvaříme kafíčko, které provoní celý byt, to potom šmejdíme a
hledáme co si k němu dát. Když není napečeno, dáme za vděk aspoň tatrance. Abych tedy nezklamala, tak ještě
nějaký ten recept na koláč, abychom se zavděčili i zbytku rodiny.

Výborné koblížky z trouby
Suroviny: 500g hladké mouky, 250ml vlažného mléka, 1 žloutek, 40g cukru krupice, 50g másla, špetka soli, 1
vanilkový cukr, l kostka droždí (uděláme kvásek), na potření pak rozpuštěné máslo a lžíce rumu.
Z uvedených surovin zpracujeme těsto ručně nebo v domácí pekárně. Těsto necháme půl hodiny vykynout, potom
si ho rozdělíme na části a rozválíme si plát, ze kterého vykrajujeme kolečka. Na polovinu koleček klademe povidla
nebo marmeládu a druhým kolečkem přikryjeme. Kraje pořádně prsty stlačíme. Naskládáme na plech vyložený buď
pečícím papírem nebo vymazaný, před vložením do trouby necháme ještě 20 minut vykynout a pak pečeme při
170st cca 13-15 minut. Ihned po vytažení z trouby potíráme rozpuštěným máslem s rumem a pocukrujeme.
Jogurtový koláč
Suroviny: 1 velký bílý jogurt, ½ kelímku (od jogurtu) cukru, 3 vejce, 1 kelímek polohrubé mouky, 1 prášek do
pečiva, 4 lžíce oleje, čerstvé nebo kompotované ovoce, tuk a mouka na vymazání a vysypání plechu.
Jogurt, cukr, vejce, mouku, prášek do pečiva a olej dobře rozmícháme dohladka. Těsto vylejeme na vymazaný a
vysypaný plech, poklademe ovocem a pečeme při 170st.
Jablková pochoutka
Suroviny:Krém: 1 salko, 1 máslo
Těsto: 5vajec, 10 polévkových lžic cukru krupice, 10 lžic polohrubé mouky, 150ml oleje, 150ml mléka a 1 kypřicí
prášek
Náplň: 1 kg jablek, 3 lžíce cukru
Salko vaříme 2 hodiny ve vodní lázni, necháme vychladnout a rozmixujeme v něm máslo. Žloutky s cukrem
vyšleháme, přidáme mléko, olej, kypřicí prášek a sníh z bílků. Nastrouhaná jablka smícháme s cukrem. Plech
vyložíme pečícím papírem, potřeme olejem a pokryjeme náplní z jablek a zalijeme těstem. Upečeme, za tepla
překlopíme do jiného plechu. Stáhneme pečící papír a po vychladnutí potřeme krémem.
Píchaná buchta
Suroviny: Těsto: 450g polohrubé mouky, 500ml mléka, 270g mletého cukru, 1 kypřicí prášek, 2 vejce, 14 lžic oleje
Poleva: 140g tuku, 12g mletého cukru, 1 kakaový puding, 4 lžíce mléka a 2 lžíce kakaa.
Suroviny smícháme a vypracujeme hladké těsto. Nalijeme ho na vymazaný a vysypaný plech a upečeme v
předehřáté troubě.
Ještě teplou buchtu hustě popícháme obrácenou stranou vařečky a polijeme polevou, kterou jsme si předem
připravili smícháním rozpuštěného másla s ostatními surovinami.
Sladké potěšení
Suroviny: Těsto: 200g polohrubé mouky, 200g mletého cukru, 4 vejce, 10 lžic oleje, 10 lžic horké vody, 1 kypřicí
prášek
Krém: 750ml mléka, 3 vanilkové pudingy, 200g mletého cukru, 3 zakysané smetany, 1,5 balení kulatých dětských
piškotů, 1 hrnek instantní kávy, rum a granko dle chuti.
Ze všech surovin připravíme těsto a upečeme piškot. V mléce uvaříme pudingy s cukrem, necháme je vychladnout,
pak k nim přidáme zakysané smetany a umícháme jemný krém.
Na piškot natřeme polovinu krému, poklademe dětskými piškoty, pocákáme je instantní kávou a rumem. Natřeme
je druhou polovinou krému a nakonec posypeme grankem.
Tak jako pokaždé jsem se zase rozepsala, že nevím, kdy přestat. Tak jestli máte chuť vyzkoušet některý z receptů,
budu jen ráda. Potěší mě, když mě některá z vás zastaví na ulici a řekne mi, že zkoušela recept ze zpravodaje. To
mám aspoň pocit, že svoji rubriku nepíšu zbytečně. Přeji Vám tedy hodně kulinářských úspěchů a pokud máte svůj
osvědčený recept, tak mi ho dodejte a příští letní číslo by mohlo být z vašich čtenářských receptů. Už nyní se moc
těším!!!!!
Vaše Jana Hanzelová
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Tipy a triky na každý den
Místo jíšky: najemno nastrouhaná syrová brambora poslouží místo klasické jíšky na zahuštění
gulášů nebo dušeného zelí.
Kůrčička: pečené kuře získá krásně křupavou kůrčičku, když 10 minut před koncem pečení
potřeme kuře roztokem slané vody.
Super řízky: pokud do rozšlehaného vajíčka na obalování přidáme bílý jogurt, strouhanka
dokonale přilne. Na jedno vajíčko stačí jedna lžička jogurtu.
Bábovka: pokud chcete překvapit bábovkou s křupavou krustou, vymažte formu a vysypte ji
krupicovým cukrem
Smažený sýr: obalovaný sýr při smažení často vytéká z obalu. Pomůže jednoduchá finta. Dejte obalené porce na
půl hodiny do mrazáku a pak teprve smažte. Sýr nevyteče.
Květák: aby zůstal květák po uvaření bílý, přidejte při vaření do vody kostku cukru. (to samé platí, když vaříte
hrášek – zůstane pěkně zelený)
Řízky: při obalování řízků přidejte do rozšlehaných vajec pár kapek oleje. Zabráníte tomu, aby při smažení z masa
opadávala strouhanka.
Sůl: pokud zvlhne v solničce sůl, zabráníte tomu tak, že přidáte pár zrníček rýže, která vlhkost pohltí.
Palačinky: aby byly lehké jako obláček, přidáme do těsta trochu prášku do pečiva nebo bublinkovou sodovku.
Povidla: povidla ze švestek nezplesniví, když je ve sklenici hned, když jsme je do ní naplnili, postavíme do vlažné
vody. Nahoru na povidla nasypeme skořici a pak zalijeme trochou rumu.

Úvaha o lásce...
Jelikož je jaro v plném proudu a jak víme, květen je čas lásky, tak jsem si dovolila použít úvahu moji dcery, která ji
před několika roky psala ve škole jako slohovou práci. Úvaha je na téma „Láska – milování“
Láska – slovo, které známe již od dětství. V dětském věku vnímáme lásku mateřskou, lásku k přírodě a ke
zvířatům. Láska totiž patří k životu a život vytváří. S přibývajícími léty začínáme vnímat i lásku k mužskému
pokolení. Nestyďme se za tento nejkrásnější projev lidského citu. Proto milujme ono mužské pokolení, kterému
říkáme - muži, chlapi, pánové, manželé, milenci, přátelé. Vždyť příroda nás k sobě stvořila.
Milujme lidi, kteří jsou nám blízcí, lidi laskavé, nezištné a nádherné tak, že z nich vyzařuje lidství. Co všechno ještě
můžeme milovat? Milujme stromy, květiny a jejich vůni, milujme modř oblohy, milujme vše, co se hlásí k životu.
Milujme svou řeč i zemi, z níž jsme vzešly, svůj domov, který nám byl přisouzen rodiči i ten, který si stvoříme.
Milujme vše, co nás naplňuje štěstím každý den, který je nám dán. Ale musíme bdít, abychom nezapomněli milovat,
aby nám láska nezteřela, nevyprchala, nezarostla plevelem nenávisti.
Myslím si, že kdo nemiluje, je jako pustina, jako poušť a vypálená
krajina. Ten kdo nemiluje, neumí ani žít a vlastně nemá rád ani sám
sebe. A proto milujme, ale nikoliv peníze, nikoliv bohatství, nikoliv moc,
slávu a okázalost, nikoliv to, co smazává lásku. Láska má nesmírné
množství podob, proto bychom si ji měli hýčkat, pěstovat a ochraňovat.
Milujme, protože potřeba lásky je potřebou života.
V dnešní uspěchané až hektické době si myslím, že mnohého z nás tato
slohová práce pohladila na srdíčku.
Jana Hanzelová
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Tradiční hádanka pro čtenáře
V minulém čísle Bedihošťského zpravodaje jsme v rubrice
„kde v Bedihošti najdete“ zveřejnili fotografii rozlomeného stromu. Hádanka to byla asi dost těžká, nebo si naši
občané málo všímají. Jednalo se o strom v lokalitě nádraží
ČD u cyklostezky směr Čehovice.
Na tuto otázku došla jediná odpověď, která byla správná a
tak redakční rada ani nemusela losovat. Správnou
odpověď poslala slečna Mirka Hekelová, které jsme
poblahopřáli a předali balíček kosmetiky, který jako cenu
pro vítěze věnovala paní Jana Hanzelová.

Blahopřejeme!!!

Trocha legrace nikdy neuškodí
Teda povím vám pane kolego, že mi ti bezdomovci pěkně
lezou na nervy!

Přijde vlk do porodnice podívat se na syna.
Prohlíží ho a celý se rozplývá: "Jaký má krásný očíčka, a ten čumáček.
A jaký má malinký zoubky, a ty ouška.
Ty ouška? Ty uši!!! No počkej, zajíci!!!"
Přijde manželka z koupelny do ložnice, manžel si jí prohlíží a kroutí hlavou:
“Ty moja, tys přibrala, ty ten zadek máš. No ty ho máš širokej jak kombajn. "
Manželka se naštve, lehne si do postele a otočí se k muži zády.
Ten začne škemrat, aby se k němu žena otočila a splnila své manželské povinnosti.
Žena na to jen odvětí: "Přece kvůli jednomu suchému klásku nebudu otáčet celý kombajn !"
Přijde prodejce vysavačů do luxusně vypadajícího bytu a poté, co mu otevře uhlazený gentleman ihned vysype na peršan v
předsíni kýbl hnoje a spustí: "Vážený pane, máte to neuvěřitelné štěstí, že se k Vám dostala nabídka tohoto vysavače. Je to
převratný vynález pracující na úplně jiném principu, než obyčejné vysavače.
Nebudu Vás zatěžovat podrobnostmi, ale jako důkaz do nejmenšího drobku a včetně zápachu vysaji během minuty tuto
hromadu fekálií. Jinak, přísahám, ten hnůj sežeru."
Pán se na nadšeného prodejce útrpně podívá a praví: "Chcete přinést hořčici nebo kečup? Nám totiž nejde proud..."
Sedí hajný v hospodě, kopne do sebe velkého myslivce, jde ke dveřím a volá směrem k lesu: "Zeleným navrch, zeleným
navrch!"
Když se to opakuje asi po desáté, ptá se ho Cyril: "Můžeš mi říct, proč stále voláš k lesu: zeleným navrch?"
"Můžu, já mám totiž v lese na brigádě policajty a oni mi tam sázejí stromky ..."
29

Omalovánky pro nejmenší
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Křížovka
POMŮCKA:
AJSKA, ATE, VÝROBEK
PEDOCAL, Z RAJČAT
SENAB, TRIZ
CHEMICKÁ
ZNAČKA
PALLADIA

NEJNIŽŠÍ
SPRÁVNÍ
JEDNOTKA
STÁTU

4. DÍL
TAJENKY

KARTAGINEC

ZKRATKA
MĚSTO
URANONEDALEKO SVATOZÁŘ
VÝCH DOLŮ KROMĚŘÍŽE

STAVEBNÍ
KÁMEN

2. DÍL
TAJENKY

CELNÍ KÓD
RUMUNSKA

LISTNATÝ
STROM
ROSÁKOVY
INICIÁLY

KAŽDÝ
DRUHÝ DEN

KONEJŠIT
(knižně)
PAPOUŠEK
NESTOR

VZDOR

„Dneska nic moc, ale nevěš hlavu, tyhle . . .
(viz tajenku).”

VYJETÁ
STOPA
KOHOUT
(řídce)

VYSOKÝ
TENISOVÝ
ÚDER

SOLNÉ
JEZERO

FRANCOUZSKÝ HEREC

CHEMICKÁ
ZNAČKA
ASTATU

KYTY

ASFALT

PŘESTAT
JÍST

SDRUŽENÁ
SÁZKA

DRAVÝ
PTÁK

NÁTĚROVÁ
HMOTA

INICIÁLY
AUTORA
MAXIPSA
FÍKA

1. DÍL
TAJENKY

OKUPACE

LÁTKA
VZNIKAJÍCÍ
KVAŠENÍM
CUKRŮ
PŮSOBIT
ŽAL

SHAKESPEARŮV KRÁL

MPZ VELKÉ
BRITÁNIE

POZDĚJI

ŠOUPAVÉ
KROKY

POVLAK
HRNCŮ
VZ. OXIDU
STRONTNATÉHO

ATLASOVÁ
TKANINA

KOMNATA

KOVANÉ

ČÁST
KOMETY

SÁT NÁPOJ

LESNÍ
ŠELMY

SLOVENSKY
„SMĚRY”

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

NÍZKONOHÝ
HONIČ
ČÁSTI
OBLIČEJŮ
DVAKRÁT
ZVÝŠENÝ
TÓN D

TISÍC
KILOGRAMŮ

LOTYŠSKÝ
ŠACHOVÝ
VELMISTR

ĎÁBEL
DOMÁCKY
ALŽBĚTA

OTEC
(řídce)

JEZEVČÍCI
SPODNÍ
JURA

PŮDA
BOHATÁ
NA VÁPNÍK

KOLEJOVÉ
VOZIDLO

VYROBENÉ
Z
ČERVENÉHO
KOVU

AUTOR
ČLÁNKU
ULIČNÍK
OCHLUPENÍ

10

LAHVOVÝ
STROJ
(slangově)

KOREJSKÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

CHEMICKÁ
ZNAČKA
NIKLU
CRČENÍ
CIRKA
(zkratka)
VZ. KUPRIDU PRASEODYMU

UMÍSTIT
PLANETKA
Č. 111

INICIÁLY
REŽISÉRA
TROŠKY
JMÉNO
RAMAZZOTTIHO

HUDEBNÍ
STYL

TLAK
DRUH
HERCE

PŘITAKÁNÍ
MŽIKNUTÍ
(řídce)

ČLEN
SOUČTU

ZNAČKA
BARYA

ZNAČKA
KANCELÁŘSKÝCH
SVOREK

3. DÍL
TAJENKY

DOMÁCKY
ATANÁŠ

OKLAMAT

ŘÍMSKÝCH
6

INICIÁLY
MALÍŘE
TANGUYHO

Křížovka je převzata s laskavým svolením od vydavatelství Sagax, s. r. o., které vydává luštitelské časopisy Křížovky plné fórů, Nové křížovky,
Velký křížovkářský třesk, Křížovky pro potěšení, Křížovky od Křižáka a Sudoku pro potěšení.
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Soutěž pro děti
Tímto číslem zahajujeme novou čtenářskou soutěž po názvem „Namaluj si obec”. Soutěž bude určena pro děti z obce
Bedihošť ve věku 5 až 11 let.
Zadání bude jednoduché:
• nakreslit předem určený motiv, který bude součástí aktuálního čísla zpravodaje (nyní se jedná o kapli sv. Floriána)
• možno použít libovolnou výtvarnou technikou - fantazii se meze nekladou
• obrázek podepsat, a zezadu uvést kontaktní údaje a adresu
• odevzdat na obecním úřadě v Bedihošti do 30.9.2013
Na konci uzávěrky příštího čísla vybere komise nejlepší tři kresby a ty odmění dárkovými balíčky obsahující výtvarné
potřeby a vítěze samozřejmě vyfotíme a otiskneme jeho dílo v nejbližším čísle zpravodaje.

Kaple sv. Floriána
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