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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

V tomto čísle najdete:
Vážení spoluobčané,
v úvodu bych Vás chtěl opět alespoň stručně seznámit s akcemi plánovanými na rok 2018.
Obec požádala Olomoucký kraj o dotaci na opravu a výměnu střešní krytiny na budově
obecního úřadu. Dosud je obec Bedihošť vedena pouze jako náhradník v rámci programu
pro obnovu venkova. Oprava střechy však bude přesto probíhat a bude ﬁnancována
z obecního rozpočtu. Provoz obecního úřadu nebude v souvislosti s probíhající opravou
nijak omezen.
Olomoucký kraj letos poskytl dotaci ve výši 35 000 Kč hasičům na pořízení třívrstvých
zásahových oděvů pro zásahovou jednotku a obci ve výši 30 000 Kč na opravu kříže na
místním hřbitově.
V letošním roce by měla být zkolaudována
cyklostezka Bedihošť – Kralice na Hané a mělo by se
pokračovat v další etapě výstavby cyklostezky z Kralic
na Hané po bedihošťský hřbitov. V současné době
probíhá výběrové řízení u Správy silnic Olomouckého
kraje za účelem výběru zhotovitele a dodavatele
nového mostu přes řeku Valovou. Protože most je
v havarijním stavu, bylo po dlouhém vyjednávání
rozhodnuto, že bude původní most zbourán
a postaven nový. Silnice Bedihošť – Kralice na Hané
bude po dobu této rekonstrukce uzavřena. Uzávěrka
by měla podle plánu začít v srpnu. Pro chodce
a cyklisty je požadováno zhotovení lávky. Při jednání
na SSOK v Olomouci jsme se se starostou Kralic na
Hané dohodli, že součástí mostu bude i cyklostezka
a obě obce se budou ﬁnančně částečně podílet na zhotovení nového mostu.
V průběhu letošního roku proběhne
poslední výměna chodníkové dlažby
na ulici Prostějovská. U dětského hřiště na
ulici L. Svobody bude na žádost občanů
pořízeno pět kusů nářadí na cvičení pro
seniory.
Vzhledem k častým dotazům na otevření
domu s pečovatelskou službou uvádím, že
problém je na straně zhotovitele, který
v řádném termínu nepodal žádost na
připojení k elektrické síti.
Na hřišti u základní školy proběhla výměna střechy, oken a vchodových dveří v šatnách pro
sportovce. V zadní části hřiště proběhne instalace sítí, které by měly zabránit přeletu
míčů do vedlejší zahrady. Na hřišti proběhlo kompletní vyčištění závlahového systému,
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který byl silně zanesen manganem z vody. Do těchto úprav obec investovala téměř 250.000 Kč.
Svazu zahrádkářů obec letos ﬁnančně vypomůže s rekonstrukcí elektrických rozvodů a venkovního osvětlení v zahradním areálu vedle
pohostinství.
Pro občany obec letos pořídí kompostéry a drtič větví. Kompostéry budou občanům zapůjčovány na základě smlouvy s obcí.
O podmínkách přidělování kompostérů budete včas informováni. Drtič větví bude obsluhovat pouze pracovník obecního úřadu.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele těchto zařízení.
I v letošním roce Úřad práce ČR nabídl obci zaměstnance, ale bohužel mezi nimi nebyl uchazeč vhodný pro práce na obci.
Přeji vám příjemně prožité léto.
Jiří Zips
starosta obce

Kulturní a společenské akce
Termín

Název akce

Místo konání

Pořadatel

29.5.2018

Škola na zkoušku

základní škola

ZŠ Bedihošť

5.6.2018

Škola na zkoušku

základní škola

ZŠ Bedihošť

16.6.2018

Zábavné odpoledne pro seniory

areál u zahrádkářů

OÚ Bedihošť a Sb.POZ

23.6.2018

Vítání prázdnin

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

21.7.2018

Letní zábava

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

18.8.2018

Bedihošťské kopeček

park

SDH Bedihošť

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

1.9.2018

Loučení s prázdninami

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

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

8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 hod.
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 hod.
vnitřní záležitosti úřadu
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Usnesení zastupitelstva
Přehled přijatých usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 18.12.2017 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/20:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/20:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Jana Hanzelová, Ing. Jaroslav Frýbort.
U3/20:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Ing. Luděk Smýkal, Martin Pospíšil.
U4/20:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Bedihošť na rok 2018.
U5/20:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Bedihošť na rok 2018.
U6/20:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 12 v roce 2017.
U7/20:
Zastupitelstvo schvaluje „Metodický pokyn starosty obce k provedení inventarizace majetku, závazků a plánu inventur v roce 2017“.
U8/20:
Zastupitelstvo schvaluje odměny Zastupitelů obce Bedihošť dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od 1.1.2018 v následující výši:
600,- Kč/měs. pro neuvolněné členy zastupitelstva ( Jaromír Přecechtěl, Alice Opavská, Jarmila Popelková),
1300,-Kč/měs. pro předsedy výborů ( Ing. Luděk Smýkal, Ing. Jaroslav Frýbort, Jana Hanzelová a Martin Pospíšil),
7134,- Kč/měs. pro neuvolněného místostarostu obce (Mgr. Ing. Petr Vysloužila).
U9/20:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu č.: 1030041221/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“.
U10/20:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu č.: 1040013592/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“.
U11/20:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu č.: 1040013592/002 o právu provést stavbu“.
U12/20:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu č.: 1030041220/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“.
U13/20:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu č.: 1030039905/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“.
U14/20:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu č.: 1030039905/007 o právu provést stavbu“.
U15/20:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o nočním klidu.
U16/20:
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít ,, Smlouvu o právu provést stavbu“ s panem Karlem Bartoněm
U17/20:
Zastupitelstvo schvaluje obnovení pojištění pro zásahovou jednotku SDH Bedihošť č. smlouvy č. 0516227018.
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Přehled přijatých usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 21.2.2018 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/21:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/21:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Pospíšil, Mgr. Ing. Petr Vysloužil.
U3/21:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Jarmila Popelková.
U4/21:
Zastupitelstvo schvaluje návrh vzoru „Smlouvy o dílo a obchodní podmínky“ na zhotovení díla „Most ev.č. 3677 -1, Bedihošť“
a zadávací dokumentaci k této stavbě.
U5/21:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Smlouvy o společném zadávání“ veřejných zakázek na stavbu „Most ev. č. 3677-1, Bedihošť“
mezi obcí Bedihošť, městysem Kralice na Hané a Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací.
U6/21:
Zastupitelstvo schvaluje kladný hospodářský výsledek školy za rok 2017 a převedení celé částky 7072,54 Kč do rezervního
fondu.
U7/21:
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření ZŠ a MŠ na rok 2018 a realizaci projektu „Oživlá půda“.
U8/21
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV- 014330047508/001.
U9/21:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.
U10/21:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 696/26 v k.ú. Bedihošť o výměře cca 14 m², který sousedí s p.č. 696/3,
paní Zuzaně Trávníčkové za prodejní cenu 200,- Kč/ m² + platná sazba DPH.
U11/21:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 696/26 v k.ú. Bedihošť o výměře cca 14 m², který sousedí s p.č. 696/4,
manželům Janouškovým za prodejní cenu 200,- Kč/ m² + platná sazba DPH.
U12/21:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 132 v k.ú. Bedihošť o výměře cca 4 m² manželům Kouřilovým za prodejní
cenu 200,- Kč/ m² + platná sazba DPH.
U13/21:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Darovací smlouvy“ se Základní školou Zdeny Kaprálové a Mateřskou školou Vrbátky, p.o..
U14/21:
Zastupitelstvo schvaluje opravu chodníku na ul. Prostějovská (pravá strana směrem na Prostějov).
U15/21:
Zastupitelstvo schvaluje zateplení fasády jednoho obecního domu.
U16/21:
Zastupitelstvo schvaluje výměnu hromosvodů na obecních domech.
U17/21:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu.
U18/21:
Zastupitelstvo schvaluje úhradu za zveřejnění reklamy v Bedihošťském zpravodaji o velikosti 1/3 formátu A4 ve výši 1500,- Kč
+ DPH za jedno číslo zpravodaje.
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Obecně závazná vyhláška obce Bedihošť č.3/2017
Obecně závazná vyhláška obce Bedihošť č. 3/2017
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Bedihošť se na svém zasedání dne 18.12.2017 usnesením č. U 15/20 usneslo vydat na základě ustanovení § 10
písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a na
základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo žádnou než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02 do 06 hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání těchto tradičních slavností v místní sokolovně - „Tradiční hasičský ples“, „Zahrádkářský ples“, „Společenský
večírek spolku rodičů a přátel školy“ ;
c) akce konané na hřišti, v areálu u zahrádkářů a v uzavřeném prostoru v parku - „Pálení čarodějnic“ , „Hasičské odpoledne“,
„Červencová noc", „Posezení seniorů“, „Prázdninová zábava“, „Zahrádkářské disco“, „Zahájení školního roku u zahrádkářů“,
„Ukončení školního roku u zahrádkářů“, „Bedihošťské kopeček“.
d) akce v pohostinství u Páva, které budou ukončeny nejpozději v 1.00 hod po půlnoci a bude zajištěný noční klid a pořádek
kolem pohostinství a v okolí. Akce jsou přiloženy u 20. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť ze dne 18.12.2017
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odstavci 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním
úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška č.1/2017, která nabyla účinnosti 27.1.2017
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 18.1.2018

1

dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba
od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo
rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.”
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Obecní poplatky

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

Komunální odpad
400 Kč
za osobu a rok
Splatnost

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

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

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

155
158

840 668 668
1239
800 22 55 77
800 184 084

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

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

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

Splatnost do

30. 3. t.r.

Osvobození

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

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

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

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

Cena vodného a stočného na rok 2018

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

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

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

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

Ceny pro Prostějovsko

150

Havarijní služba

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

Osvobození

112

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s DPH 15%

vodné

38,90

44,74

stočné

36,09

41,50

celkem

74,99

86,24

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Přivítali jsme nové spoluobčany
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 24. března 2018 v obřadní síni OÚ do života a svazku obce nové
spoluobčany, kteří byli zapsáni do pamětní knihy obce. Slavnostním obřadem byl pověřen starosta obce pan Jiří Zips, kulturní
vystoupení si připravili žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Vařejkové, za hudebního doprovodu pana Pavla Strouhala.
Jarmila Popelková

Trávníčková Adéla

Khýrová Ella

Dolanská Natálie

Gross Matyáš

Svoboda Jakub

Vymlátilová Eliška

Patlejch Samuel
7

Janoušková Nikola

Tesárek Adam Petr

Společenská kronika - jubilea
V průběhu letošního roku oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým tímto co nejupřímněji
blahopřejeme.
Jarmila Popelková

Leden:

Únor:

p. Kouřil Karel

75 let

p. Stratil Vladimír

75 let

pí Snášelová Blanka

80 let

p. Koněvalík Jan

70 let

pí Anischová Alena

70 let

p. Ides Miloslav

80 let

pí Kopečná Jamila

94 let

Červenec:

pí Novotná Jarmila

80 let

p. Janich Oldřich

80 let

Srpen:

pí Sovíčková Emile

85 let

Září:

pí Loutocká Jiřina

75 let

Říjen:

p. Přecechtěl František

91 let

pí Nakládalová Libuše

85 let

pí Smýkalová Libuše

70 let

pí Redlichová Jarmila

90 let

pí Idesová Věra

70 let

pí Šťastná Božena

92 let

p. Strouhal Pavel

70 let

Duben: pí Rajtrová Miroslava

75 let

pí Pečínková Jana

70 let

p. Židlík Ludvík

91 let

pí Plevová Marie

70 let

p. Adam Václav

70 let

pí Rozehnalová Eva

75 let

p. Vojtášek Květoslav

70 let

p. Kořínek Petr

75 let

pí Čundrlová Miluše

70 let
pí Blahoušková Marie

75 let

p. Brázda Miroslav

95 let

Listopad:

Prosinec:
Květen: pí Šímová Zdenka

70 let

Červen: p. Hekele Miroslav

70 let

pí Dokoupilová Jarmila 70 let
p. Procházka Jaroslav

75 let

Ještě jednou všem našim jubilantům
blahopřejeme!
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pí Blanka Snášelová

p. Miloslav Ides

pí Rajtrová Miroslava

p. Vladimír Stratil

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

PÍ ČANDOVÁ EVA
P. GAZDA FRANTIŠEK
P. ŠMÍD FRANTIŠEK
P. ČUNDRLA FRANTIŠEK
P. ING. JAROSLAV SNÁŠEL
PÍ RNDR. NINA ŠKOTTOVÁ, CSC.

Čest její památce!
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Z historie obce – Antonín Komenda v širších souvislostech
Život Antonína Komendy
Antonín Komenda se narodil dne 22. 3. 1884 v obci Hejčín (č. p. 63). Jeho otcem byl Vincenc Komenda, hejčínský zedník, matkou
Anna (rozená Sontáková), jež pocházela z Hodolan. Komenda tedy vyrůstal v blízkosti Olomouce (Hejčín i Hodolany jsou již dlouho
„pouze“ části tohoto města).
Dne 31. 1. 1911 se Antonín Komenda oženil v Dubu nad Moravou s Marií Stuškovou. Dle přípisu okresní politické správy
v Prostějově ze dne 4. 3. 1921 Komenda vystoupil z římsko-katolické církve a od té doby byl bez vyznání.
Antonín Komenda pocházel z dělnické rodiny a dlouhá léta pracoval jako vařič cukru v cukrovaru Bedihošť. Se svou rodinou žil
v jednom z bytových domů cukrovaru (č. p. 54). Byl stálým zaměstnancem, což přinášelo materiální výhody celé jeho rodině. V letech
1920–1926 byl členem sociálně demokratické strany, avšak v roce 1926 vstoupil do Komunistické strany Československa (KSČ). O rok
později kandidoval za tuto stranu do obecního zastupitelstva v Bedihošti, v dalších volbách (1931) byl zvolen členem tohoto
zastupitelstva a od roku 1935 patřil nejen do zastupitelstva, nýbrž i do obecní rady. Zúčastňoval se různých akcí a manifestací strany
v Prostějově. V roce 1929 byla organizace KSČ v Bedihošti v linii V. sjezdu KSČ, stála tedy za Klementem Gottwaldem a jeho
radikálním křídlem. V průběhu třicátých let 20. století byl Komenda předsedou stranické organizace v Bedihošti.
Zapojení do odboje, perzekuce, smrt
Dne 20. 10. 1938 byla činnost KSČ úředně
zastavena a dne 27. 12. 1938 úředně zakázána
a rozpuštěna. Oba kroky byly provedeny po přijetí
Mnichovské dohody, v éře tzv. druhé republiky.
Komunisté utvořili ilegální buňky, rozšiřovali tiskoviny
a vybírali příspěvky, což nabylo na intenzitě po
německé okupaci okleštěného území Čech a Moravy
dne 15. 3. 1939.
Rozšiřování ilegálních letáků patřilo
k protinacistické činnosti, proto byla řada komunistů
zatčena. Antonín Komenda byl zatčen 29. 5. 1940 a po
výsleších byl propuštěn 11. 6. 1940. Za několik týdnů
ovšem došlo k jeho dalšímu zatčení, následoval převoz
do koncentračního tábora Auschwitz (Osvětim). Podle
obecní kroniky byl Komenda nejprve vězněn na Mírově
a teprve poté poslán do Osvětimi.
Regionální publikace o padlých komunistech
vydaná v roce 1981 uvádí o Komendovi, že zemřel
1. 3. 1941: „Přišel do tábora v době, kdy vězni po své
práci na určeném pracovišti byli nuceni ještě v noci
pracovat na výstavbě tábora. Hlad, těžká práce,
svízelné podmínky ukončily jeho život.“ Ve skutečnosti
však Antonín Komenda zemřel přesně o dva roky
Pamětní tablo, původně umístěné v cukrovaru, zmiňuje oběti války z řad zaměstnanců.
později (1. 3. 1943), jak uvádí webové stránky
Komenda na fotograﬁi druhý zprava.
památníku Osvětim s odkazem na úmrtní knihu.
Na rozdíl od řady jiných vězňů u něho není uvedeno
vězeňské číslo.
Po druhé světové válce byla po Komendovi pojmenována jedna z ulic Bedihoště. Logicky ulice, v níž žil se svou rodinou. Mimo jiné
to svědčí i o velkém vlivu KSČ po válce.
Perzekuce Komendy v kontextu komunistického odboje na Prostějovsku
Závěrečná zpráva venkovní služebny gestapa v Olomouci ze dne 5. 7. 1940 shrnuje údaje o ilegální komunistické straně
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v Prostějově a okolí, jež byla budována již od ledna 1939 a to stejným způsobem jako před válkou. Komunistická organizace v okresu
Prostějov dostávala instrukce od ilegálního krajského vedení strany v Olomouci.
Na jaře 1940 gestapo podniklo rozsáhlé zatýkání členů ilegální komunistické strany v okresu Prostějov. Vedením místních skupin
(stranických buněk) v Bedihošti a Vítonicích byl v roce 1939 pověřen dělník Antonín Klimeš (od roku 1926 člen KSČ). Do místní
skupiny Bedihošť patřili kromě Antonína Komendy dělník Karel Pavlas (od října 1939 člen ilegální strany, obdržel stranické letáky
a platil příspěvky), tesař Alois Kaláb (nebyl člen ilegální KSČ, ale měl a přečetl si její letáky) a kovář Jan Mičkal (1935–1938 člen KSČ,
od října 1939 člen ilegální strany, platil stranické příspěvky a měl i četl ilegální tisk). Obyvateli Bedihoště byli kromě Komendy také
Pavlas (ročník 1909) a Mičkal (ročník 1903), zatímco Klimeš (ročník 1902) bydlel ve Vítonicích a Kaláb (ročník 1900) ve Skalce. Karel
Pavlas a Jan Mičkal (narozen 10. 8. 1903 v Cetkovicích) byli zatčeni 10. 6. 1940 a propuštěni 17. 6. 1940. Později byli oba znovu
zatčeni a nějakou dobu strávili ve vězení, avšak na rozdíl od Komendy přežili válku. Mičkal byl znovu zatčen 3. 9. 1941 a 20. 2. 1942
byl za přípravu velezrady odsouzen Vrchním zemským soudem ve Vratislavi k 15 měsícům káznice a dvěma rokům ztráty cti.
Po několika měsících, které z velké části strávil v káznici ve Wohlau, byl 12. 12. 1942 propuštěn.
Podle zprávy gestapa Komenda odmítal při výsleších přiznat svůj vstup do ilegální komunistické strany. Nacisté zřejmě brzy po
jeho propuštění (11. 6. 1940) zjistili, že jim neřekl pravdu, proto byl znovu zatčen, což mu nakonec bylo osudné. Podle poválečných
svědectví Mičkala a Pavlase spočíval i Komendův odboj v rozšiřování ilegálních stranických tiskovin.
Zatýkání příslušníků ilegální komunistické strany v okrese Prostějov postihlo téměř všechny. Vyvrcholilo od března do června
1940, kdy bylo zatčeno 181 osob (ostatní již dříve). Nacisté tehdy ještě nepostupovali tak ostře jako později, proto bylo
126 zatčených osob propuštěno po několika týdnech či měsících vazby a výslechů. Ostatní byli odvezeni do koncentračních táborů
a do věznice na hradě Mírov. Jen menší skupina (31 osob) byla postavena před soud ve Vratislavi (31. 7. – 2. 8. 1941, březen 1942).
Z celkem 216 osob, zatčených do června 1940 v souvislosti s ilegální KSČ v okrese Prostějov, nepřežilo válku celkem 17 mužů
(7 z Prostějova, 3 z Malého Hradiska, 2 z Hrubčic, po jednom z Bedihoště, Lípy, Mostkovic, Stařechovic a Výšovic). Z Hrubčic se
jednalo o Jana Bělku (ročník 1901) a Františka Čecha (ročník 1895), z Výšovic o Františka Karhánka (ročník 1899). Bělka a Karhánek
zahynuli stejně jako Komenda v Osvětimi.
Komunistický odboj v protektorátu
Činnost ilegální KSČ za protektorátu lze rozdělit do tří etap. V první z nich (15. 3. – konec srpna 1939) probíhalo budování ilegální
organizace, ve druhé etapě (konec srpna 1939 – červen 1941) byli komunisté aktivní zejména ve výrobě a rozšiřování ilegálních
tiskovin a též v organizaci přechodu části členstva do Sovětského svazu (zároveň to bylo období, kdy mezi SSSR a nacistickým
Německem platil tzv. pakt Ribbentrop – Molotov, proto nebyl komunistický odboj příliš aktivní a radikální, komunistický ilegální tisk
se vymezoval nepřátelsky nejen proti nacistům, ale i proti Francii, Anglii či exilovému prezidentu Benešovi). Zapojení Antonína
Komendy do odboje se vztahuje pouze k první etapě a části druhé etapy.
Třetí etapa (22. 6. 1941 – 8. 5. 1945) znamenala plnohodnotný vstup komunistů do odboje (již v druhé polovině roku 1941, kdy
se český protinacistický odboj celkově radikalizoval, se komunisté podíleli na řadě sabotážních činů, např. zapalování nákladu
železničních vagónů či přestříhávání telegrafních a telefonních linek), v letech 1943–1945 komunisté hráli poměrně významnou roli
v partyzánském hnutí, jehož počátky v českých zemích se datují až do roku 1942. Po rozbití stranickým způsobem organizovaných
struktur (na Prostějovsku fungovala na těchto principech po nacistických zatýkáních z jara 1940 jen tzv. skupina Španiel, jež byla
činná v průběhu roku 1942) byl komunistický odboj ve třetí etapě budován většinou jiným a mnohem kvalitnějším způsobem.
Není od věci zmínit, že nacisté měli výborný přehled o členstvu předválečné KSČ, poněvadž se jim dostaly do rukou seznamy
komunistů vypracované před nacistickou okupací československými úřady.
Rovněž v protektorátu byl komunistický odboj nepřehlédnutelnou součástí odboje proti nacismu, avšak neměl vedoucí úlohu
v tomto odboji (propaganda za vlády komunistů tvrdila opak). Počátky partyzánského odboje na Prostějovsku jsou spojeny
i s postavou komunisty Františka Šmída z Malého Hradiska (tragickým omylem některých publicistů bývá ztotožňován s jiným
Františkem Šmídem, který se stal nebezpečným konﬁdentem brněnského gestapa a v únoru 1945 byl zabit odbojáři ve Valašském
Meziříčí).
Paradoxně v období platnosti německo-sovětského paktu existovala v protektorátu rozsáhlá špionážní síť, která byla napojena na
sovětský konzulát v Praze. Členy této sítě byly různé osoby vlasteneckého zaměření, komunisté v ní nehráli významnou roli. Shodou
okolností patřil do této špionážní sítě, rozbité nacisty v březnu 1941, i Vojtěch Vavrouch, rodák z Bedihoště.
Problematika místních obětí války
Antonín Komenda se řadí k osmi obětem druhé světové války z Bedihoště. Zároveň patří k třem místním mužům, o nichž lze říct,
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že padli na frontě domácího odboje. Kromě něho se jednalo o Vojtěcha Vavroucha (narozen 30. 4. 1905 v Bedihošti, popraven
20. 8. 1943 v Berlíně) a Jiřího Špičáka (narozen 17. 9. 1898 v Prostějově, v roce 1945 zemřel ve vězení ve Waldheimu), který byl
vězněn za činnost v nekomunistickém odboji. Vojtěchovi Vavrouchovi jsem již věnoval značnou pozornost ve dvou číslech Zpravodaje
obce Bedihošť (č. 36-37). A co zbývajících pět obětí? Čtyři muži zemřeli v průběhu května 1945, kdy se k Bedihošti blížily pozemní
boje. Obětmi sovětské dělostřelby a náletů na Bedihošť, v němž se němečtí vojáci drželi až do 8. 5. 1945, se stali 1. 5. 1945 Karel
Grepl, Arnošt Soukeník a Josef Staněk, dne 5. 5. 1945 zemřel Bohumil Soldán. Všichni čtyři byli již 6. 5. 1945 pohřbeni na místním
hřbitově. Osmou obětí byl Jaroslav Zahálka (ročník 1910), který zemřel v roce 1944 v Německu (údajně během totálního nasazení).
Všech osm mužů je zmíněno na místním pomníku obětí světových válek, čtyři z nich (Grepl, Komenda, Soukeník, Zahálka) jsou spolu
s Janem Bělkou z Hrubčic uvedeni také na pamětním tablu („desce“), které pochází z místního cukrovaru (tablo se nyní nachází ve
vstupním prostoru k obecnímu úřadu a mateřské škole).
O Zahálkovi toho vím nejméně, neznám ani přesné údaje o jeho narození. Podle vzpomínek mé zesnulé babičky pocházel
z bytového domu u nádraží (č. p. 67). Jestli se narodil v Bedihošti, byl spolu s Vavrouchem jedinou místní obětí, která se v Bedihošti
i narodila. Nejen Komenda a Špičák, ale ani nikdo ze čtyř obětí závěrečných bojů se nenarodil v Bedihošti: Karel Grepl
(narozen 13. 12. 1879 v Runářově), Arnošt Soukeník (narozen 25. 1. 1915 ve Vincencově), Josef Staněk (narozen 8. 12. 1929 v osadě
Pastvisko u obce Sudice), Bohumil Soldán (narozen 2. 10. 1904 v Brně).
Celkem šest obětí (možná dokonce sedm) z osmi se tedy v Bedihošti nenarodilo, ale s naší obcí jsou i tak nepochybně úzce spjatí.
Komenda, Špičák i čtyři oběti z května 1945 žili v Bedihošti v době své smrti, případně v době, kdy byli zatčeni. Obětí druhé světové
války mohl být teoreticky i někdo další, kdo se naopak v Bedihošti narodil, ale později žil jinde a tam (či jinde, např. ve vězení) zemřel
v souvislosti s válkou, aniž by se to v jeho rodné obci někdo dozvěděl. Takové případy jsem zjistil u některých rodáků z Kojetína
a Tovačova, u Bedihoště nikoliv (alespoň zatím).
Použité prameny a literatura:
- Moravský zemský archiv v Brně, fond Gestapo Brno, sign. 100-282-6 (spisy k Janu Mičkalovi)
- Národní archiv Praha, fond Okupační vězeňské spisy, sign. 101-560-6, karton 186 (na jméno Ludvík Peša, součástí je zpráva gestapa
o zatýkání komunistů na Prostějovsku na jaře 1940)
- Obecní úřad Bedihošť, matrika zemřelých v Bedihošti v letech 1923–1949 a matrika zemřelých ve Václavovicích v letech 1926–1949
(údaje k obětem z května 1945)
- Státní okresní archiv Prostějov, fond Místní národní výbor Bedihošť, inv. č. 132 (obecní kronika se záznamy z let 1890–1950)
- Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc, Sbírka matrik Severomoravského kraje, inv. č. 5652 (Matrika narozených v Hejčíně v letech
1869–1899)
- BARTOŠ, Josef: Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj v letech 1939–1945. Prostějov 1998, s. 36-42.
- Z jejich boje naše skutečnost. Prostějov 1981, s. 43-44.
- Webové stránky památníku koncentračního tábora Osvětim. Přístupné z: http://www.auschwitz.org/muzeum/informacja-owiezniach/
Mgr. Petr Jirák

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

Zábavné odpoledne pro seniory
které se koná 16. června 2018 od 14 hodin v areálu u zahrádkářů v Bedihošti.
K tanci a poslechu vystoupí skupina „Revival Karel Go “, dále žáci zdejší ZŠ se svým programem a D.J. Víťa Švec
Občerstvení zajištěno. Srdečně Vás zvou pořadatelé.
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Křest knihy Pod říšským vysílačem Donau
Dne 10. 3. 2018 se uskutečnil v kulturním domě v Čelčicích křest knihy Pod říšským vysílačem Donau autorů Zdeněk Bezrouk, Jaroslav
Dvořák a Radek Kirchner, který vydal Klub vojenské historie Dukla z.s. z Prostějova.

Slavnostního křtu, jehož oﬁciální program trval více než hodinu a byl zpestřován smyčcovým triem z Němčic nad Hanou, se zúčastnilo
téměř 250 lidí. Mezi hosty nechybělo ani 40 pamětníků, vicekonzul Ruské federace Valery Terentiev, dále velitel 601. skupiny
speciálních sil plukovník gšt. Ing. David Franta M.S., náměstek primátorky města Prostějov Bc. Pavel Smetana a také starosta obce
Bedihošť Jiří Zips.
Nejstarším pamětníkem byl 96 letý veterán jugoslávské partyzánské války Václav Tomek. Kniha, která čítá 492 stran, je zejména
zaměřena na dramatické události posledních deseti dnů konce 2. světové války pod Prostějovem. Autoři vyslovili při křtu přání, aby se
kniha brzy dočkala dalšího pokračování, které by se mělo „přesunout“ od dobrochovského vysílače mj. i do oblasti Bedihoště.
Zdeněk Bezrouk

Základní a mateřská škola v Bedihošti
VÁNOCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Adventní čas jsme na naší škole zahájili každoroční soutěží v anglickém jazyce FUNNY
BUNNY. Je pořádána pro žáky prvního stupně okolních škol, letos se jich zúčastnilo
osm. Ve čtvrtek 5. prosince si děti užily „Čertovský bál“. Škola se proměnila v pekelnou
říši, kde byly k vidění všechny druhy čertů, ale promenádovali se tu i andělé a Mikuláš.
Děti přišly v maskách a plnily připravené zábavné úkoly v rámci svého vyučování
a v mikulášském duchu opravdu s nadšením. Jejich snaha byla oceněna mikulášskými
balíčky poskytnutými zástupcům nebeským i čertovským Spolkem rodičů a přátel školy.
Do adventních akcí se zapojila i školní družina. Maminky přišly pro své děti
s předstihem a vybavené vlastnoručně připravenými nejrůznějšími druhy těst. Každá
dostala skupinku dětí a už se válelo, vykrajovalo, peklo… To vše byla velká příprava na
„Voňavé Vánoce“. Maminky dětí společně s vychovatelkami v družině odpoledne děti
rozdělily do skupin a už to začalo. Jedna začala zdobením připravených perníčků, děti
v další skupině slepovaly linecké cukroví, další vyráběly zdobené svícínky z jablíček,
rozinek, gumových medvídků. Všechny skupiny se pravidelně střídaly, společně pak
všichni ochutnali tradiční český vánoční pokrm – kubu. Seznámili jsme se s přípravou
a možná se letos objeví nejen na stole paní vedoucí jídelny, která jej připravila,
ale i v rodinách některých našich žáků. Vánoční punč provoněl celou školu a maminky
spolu s dětmi nešetřily chválou. Na závěr proběhlo vyhodnocení soutěže o nejlepší
pomazánku a nejlepší bramborový salát. Všechno bylo výborné, přece jen však děti
stanovily pořadí tří nejlepších a jejich autorky byly odměněny knihami. Všechny výrobky
pak posloužily k předvánoční večeři pro děti i dospělé. Na památku maminky obdržely
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recepty a společnou fotograﬁi se všemi dětmi u stromečku.
Vyvrcholením adventního času byl školní vánoční jarmark. Letos na něj zavítalo opravdu mnoho návštěvníků. Program byl zpříjemněn
vystoupením školního sboru s vánočním pěveckým zastavením „na schodech“. Rodiče všechny vystupující odměňovali bohatým
potleskem! Na závěr jsme si všichni popřáli krásné prožití vánočních svátků, zdraví a spokojenost v novém roce a zdar při dalších
školních akcích!

„Zdravá školní jídelna“ na ZŠ a MŠ Bedihošť
V září roku 2017 byla naše školní jídelna
vybrána jako jedna z jídelen s nejlépe
hodnoceným jídelníčkem do vědecké
studie, která sleduje nutriční hodnotu
pokrmů školního stravování.
Souběžně s tímto výzkumem se jídelna
zapojila i do projektu „Zdravá školní
jídelna“, jehož cílem je vést a motivovat
děti ke správné konzumaci potravin
majících vliv na zdravý růst a vývoj.
Nebyla to lehká práce, po dobu tří
měsíců plnil kolektiv ŠJ náročné
podmínky projektu a povedlo se…
Od ledna 2018 se můžeme pochlubit
udělením certiﬁkátu „Zdravá školní jídelna“, který dosud získalo jen 71 školních jídelen z celé ČR.
Pracovnice ŠJ odvedly skvělou práci, která vychází z jejich kvaliﬁkace a přístupu k dětem, za což
jim patří velký dík.

Ve škole se rozdávaly zdravé pětky
I v letošním školním roce se žáci, tentokrát 4. třídy, zapojili do soutěže „Zdravá 5“. Do přípravy receptů se aktivně zapojilo 20 žáků
a ti, co aktivně nekuchtili, pomáhali s úklidem a umýváním nádobí. Připravili recepty slané, sladké, dokonce i bezlepkové. Našim
úkolem bylo připravit svačinku s láskou, s láskou darovat a obdarovanému vykouzlit úsměv na rtech.
Bylo krásné jarní počasí, a proto jsme spojili zdravou svačinku s ještě zdravějším pohybem a vyrazili do ulic naší vesnice, kde jsme
potkávali spoustu milých spoluobčanů. Obdarovali jsme maminku, která má bezlepkovou dietu, osamělou sousedku, sportovce na
kole, upracovaného pána, starostlivou tetu, maminku na vycházce s batoletem, paní učitelku z mateřské školy, paní zubařku a její
milou sestřičku i naši paní třídní učitelku. Je těžké obdarovat pouze jednoho člověka, protože každý z nich si to více či méně zaslouží.
Není v našich silách porovnávat. Odměnou nám byl od všech krásný úsměv a slovíčko děkuji.
žáci 4.A
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Naši žáci v okresních olympiádách letos opět bodují
Dne 14. 2. 2018 proběhlo na ZŠ E. Valenty v Prostějově okresní kolo olympiády v anglickém jazyce.
Soutěžilo se v několika kategoriích. V první části čekal na všechny soutěžící poslech anglického textu a ve druhé části museli hovořit
před zkušební komisí na dané téma.
Naši školu reprezentovala čtyři děvčata. V kategorii I. A - 6. a 7. třída ukázaly své znalosti žačky 6. A Alena Petříková a Alexandra
Molnárová. V jejich kategorii soutěžilo celkem 29 dětí ze všech škol prostějovského okresu. Alenka Petříková prokázala své výborné
znalosti anglického jazyka a umístila se s rozdílem pouze jednoho bodu na druhém místě. Saša Molnárová obsadila velmi pěkné
deváté místo.
V kategorii II. A - 8.a 9. třídy soutěžilo celkem 32 dětí. Naši školu reprezentovala děvčata z 8. A. Adéla Janotová a Hana Souralová.
Ve velké konkurenci se děvčata neztratila. Adélka obsadila 14. místo a Hanka 24. místo.
Rozdíl jednoho bodu dělil od třetího místa také soutěžící Simonu Coufalovou z 9. A v okresním kole olympiády v českém jazyce.
Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Dělí se na dvě části – mluvnickou
a slohovou. Simona měla v obou částech opravdu velmi pěkné výsledky. Mezi základními školami se umístila dokonce na druhém
místě, protože první dvě pozice obsadili soutěžící z prostějovských gymnázií.
Blahopřejeme našim žákům ke krásným výsledkům.
Mgr. Ivana Černá a Mgr. Martina Iránková
V příštím roce v Bedihošti opět 1. A i 1. B
V letošním školním roce se na naší základní škole uskutečnil zápis do 1. třídy již 6. dubna. Předškoláci z bedihošťské i čehovické
mateřské školy si přišli třídu obhlédnout již s předstihem v předcházejícím týdnu. Paní učitelka jim připravila bohatou škálu
příjemných úkolů, které byly splněny beze zbytku a s úspěchem. V pátek mohli rodiče se svými dětmi přicházet během celého
odpoledne. Bedihošťské a čehovické pak doplnili i rodiče dětí z Kralic na Hané, Hrubčic, Čelčic a nové prvňáčky budeme mít dokonce
až z Obědkovic a Skalky. Bylo zapsáno celkem 36 dětí, a podaří se tak v příštím školním roce otevřít dvě první třídy. Všechny děti
podaly skvělé výkony!
Paní učitelky se s nimi setkají znovu při tradiční Škole na zkoušku, která proběhne vždy v úterý – 15.5., 22.5. a 29.5. v době od 15:00
do 16:30. Během závěrečné schůzky 5.6. se děti budou od 15:30 věnovat činnostem ve školní družině a rodiče dostanou upřesňující
informace k zahájení příštího školního roku. Těšíme se nejen v květnu, ale i v září se všemi na viděnou!
Mgr. Ivana Černá

Dětský karneval
27. ledna 2018 členky Sboru pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Bedihošti připravily pro děti karneval. Program prováděla
agentura „CHABI“ z Uherského Hradiště. Děti soutěžily a byly odměněny malou sladkostí. Jinak každé dítě dostalo pitíčko, oplatek
a párek v rohlíku. Všechny děti se pořádně unavily a karneval byl zakončen dětskou tombolou. Vždy jsou připraveny menší dárky,
ale ve větším množství, aby vyhrálo co nejvíce dětí. Hudbu zajišťovali pan Víťa Švec a Vojta Kuchař, kteří vždy ochotně pro naše děti
a bez nároku na honorář hrají. Patří jim velké poděkování a je dobře, že oba dva jsou naši spoluobčané a máme je zde. Samozřejmě
velký dík patří také panu starostovi a zastupitelstvu obce za uhrazení nákladů z rozpočtu obce. Rády bychom karneval připravily
i v příštím roce a tak už dnes se těšíme na setkání se všemi dětmi i s rodiči na příštím karnevalu v naší sokolovně.
Členky Sboru pro občanské záležitosti v Bedihošti.
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Český zahrádkářský spolek Bedihošť
Milé čtenářky, milí čtenáři, je to první číslo našeho zpravodaje v letošním roce. Rádi bychom vás informovali, co je nového a co se
událo od prosincového čísla v naší organizaci.
V prosinci jsme vás zvali na „I. Sousedské posezení“ Všechny členky připravily to nejlepší co která umí. Z občanů se této přípravy

zúčastnili pouze dva občané, kteří dodali na ochutnání své kulinářské speciality. Zúčastnili se hlavně členové zahrádkářů a zhruba
10-12 občanů, což si myslíme, že je velká škoda. Naše obec má přes tisíc obyvatel a nechápeme proč, když se něco pořádá, je o
některé akce malý zájem. Atmosféra na sousedském posezení byla velice příjemná a byla vedená v předvánočním duchu. Budeme
zvažovat, zda tuto akci budeme letos opakovat. Jsou za tím hodiny přípravy a zájem velice malý. Uvidíme…..
V lednu jsme uspořádali tradiční ples zahrádkářů, který se velice vydařil. Pěkná návštěvnost, díky našim členkám krásně vyzdobený sál.

Výzdoba se velice líbila a účastníci plesu ji chválili. Tombola byla velice bohatá. Chtěli bychom tímto poděkovat všem místním
podnikatelům za jejich dary. Naše poděkování patří i přespolním dárcům, SDH Bedihošť, místnímu Sokolu i panu starostovi obce.
Začátkem března jsme pro zájemce z řad našich občanů dělali již několikátým rokem domácí zabíjačku. Tato akce je oblíbená. Nechybí
u ní ani legrace a kolektiv se stmeluje. Letos se jí zúčastnili i dva členové zahrádkářů z Čelčic.
O dalším víkendu proběhla členská schůze na které se hodnotila naše práce za uplynulý rok. Pro všechny účastníky bylo připraveno i
tradiční občerstvení.
Ve velikonoční sobotu – Bílou sobotu jsme uspořádali pro děti i rodiče akci „Putování za pokladem velikonočního zajíčka“. Měli jsme
trochu obavy z počasí, ale nakonec nám i to počasí přálo. Děti měly tři stanoviště, u každého plnily nějaký úkol a celé putování
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ukončily na zahradě v našem areálu. Zde byl uschovaný celý pytel s balíčky pro děti. Každé dítě dostalo balíček se sladkostmi.
V klubovně pak měly připravený teplý čaj a poté následovala loutko-herecká pohádka. Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila a to
hlavně našim dětem.
Co nás čeká? Jarní úklid celého areálu, abychom byli připraveni na sezonu akcí, grilování, opékání a zábavy. O všech akcích budete
s předstihem informováni obecním rozhlasem a plakáty. Pokud se vám naše aktivity líbí a chtěli byste se stát našimi členy, tak není nic
snazšího než oslovit některého našeho člena a vstoupit do našich řad. Budeme rádi a každý nový člen bude vítán.
Dovolte, abychom vám popřáli krásné jaro, hodně sluníčka, pohody a lásky.
Výbor zahrádkářů.

Přátelská návštěva a setkání s klienty Lipky Prostějov
Dostali jsme pozvání na večírek od kamarádů z „Lipky“, který se konal 23. března 2018 v restauraci „U tří bříz“. Pozvání přijalo pět
našich členek. Klienti měli připraveno předtančení, které bylo úžasné a sklidilo veliký aplaus. K tanci a poslechu hrála skupina
„Předina“. Byla připravena i bohatá tombola. Atmosféra na večírku byla opravdu skvělá, bezprostřední, jako jedna velká rodina, která
se sešla a chtěla se pobavit. Se všemi se prakticky
známe již několik let, takže jsme se cítily velice dobře.
Naši kamarádi z Lipky jsou veselí a jakmile začala hudba
hrát, už byli na parketě a tancovali jako o život. Jsou to
taneční nezmaři. Svoji radost ze života si dokážou
pěkně prožít. Nezbývá než jim až závidět…
Přály bychom vám vidět tu neskrývanou radost, když
někdo vyhrál nějakou cenu v tombole.
Velký dík patří všem zaměstnancům i dobrovolníkům,
kteří tento večírek připravovali již dlouho dobu
dopředu. Před rodiči a všemi patří smeknout klobouk
a velké uznání za jejich opravdu náročnou práci
s postiženými a vlastně už dospělými „dětmi“.
Nebylo to naše poslední setkání. Sejdeme se u nás v našem areálu zase v srpnu a už nyní se moc na toto setkání těšíme.
Členky zahrádkářů

TJ Sokol Bedihošť
Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
v březnu jsme pořádali Sokolské šibřinky, spektrum masek bylo opravdu široké, od
mnicha, co měl hodně knih a nevěděl co je v nich, přes pavoučí ženu parádnici, dámu
v nejlepších letech až po šerifa, který dohlížel na pořádek v salónu.
Do jarní části fotbalové soutěže jdeme napravit propad v podzimní části, kde jsme
dosáhli na pouhých 12bodů. Přípravu jsme začali v přípravném utkání s Čechy
pod Kosířem, které jsme vyhráli 5-4. Do soutěže jsme vstoupili vítězně a to když
jsme porazili Nezamyslice B 10-1. Vstup to byl opravdu výtečný. Druhé utkání jsme
opět hráli na hřišti soupeře z Želče, kde jsme vyhráli 4-3. Takže
na začátku soutěže můžeme být spokojeni. Další pozitivní věc,
která mě těší je ta, že se mezi nás vrací naši bývalí žáci a zapojují
se do fotbalového dění !!! Takže budu rád když se nám bude
dařit, a naši fanoušci budou spokojeni s naší hrou. To je asi vše
s čím jsem vás chtěl seznámit. Děkuji starostovi obce Jiřímu
Zipsovi a zastupitelstvu obce za perfektně připravené hřiště a
novou střechu. Ještě bych chtěl poděkovat Laďovi Bednářovi za
to, jak se stará o občerstvení na hřišti.
Sportu Zdar a fotbalu zvlášť
Za TJ Sokol Bedihošť Josef Zemánek
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Vážení čtenáři,
od posledního příspěvku do obecního zpravodaje se mnohé událo. Dovolte mi
jednoduché shrnutí dění u dobrovolných hasičů.
V lednu jsme pořádali již tradiční Hasičský ples. Přípravy na tuto akci jsou náročné
a vyčerpávající a rád bych touto cestou poděkoval všem co nám pomáhali. Zároveň
musím poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli do naší tomboly, která byla
obrovská.
Nedávná akce „Slet čarodějnic“ nás překvapila hojnou účastí našich spoluobčanů.
Trošku nás to zaskočilo, ale myslím si, že jsme nakonec vše organizačně zvládli.
Na akci byla představena nová společenská hra pro děti „lidské člověče nezlob se“.
Do budoucna se musím zamyslet nad možností zrychlení hry, jelikož nám trvalo
trochu déle dohrání do konce. I letos proběhla soutěž Miss Malá a Velká
čarodějnice. Akci přálo krásné počasí a příjemný nedělní večer byl zakončen
upálením letošní čarodějnice. Závěr akce patřil ohňostroji, který se letos opravdu
povedl. Musím poděkovat obci (p. starostovi Zipsovi) za jeho zprostředkování.
Jako jednotka SDH Bedihošť letos zatím provádíme pouze údržbu na našich
zařízeních a připravujeme se na závody v požárním sportu. Společně s panem
starostou připravujeme nákup nových zásahových obleků z dotací Olomouckého
kraje.
Závěrem si dovolím doporučení ohledně nadměrného sucha. V případě pálení trávy,
větví a dalších věcí nás neváhejte kontaktovat o radu nebo dohled. Prevence
a bezpečnost především.

Za Výbor SDH Bedihošť
Ing. Vojtěch Kuchař

„Malý míček“ v pohybu
Od konce října začal opět stolní tenis a s ním druhý ročník zimní ligy za účasti 13 hráčů. Úterní večerní hry v sokolovně patřily
na čtyřech stolech v průměru 10-15 hráčům, sobotní dopolední v tělocvičně ZŠ již menšímu počtu 4-8 hráčů.
Den před vánočními svátky proběhl turnaj Vendy Cup. 14 hráčů a boj o každý míček. Vítězem se
v závěrečném pětisetovém utkání stal Heňa Molnár, druhé místo obsadil Radek Lužný.
Bronzová příčka patřila Ludevítovi Šuranskému.
S příchodem jara skončila liga stolního tenisu. Byla plná nečekaných překvapení. Výkonnost
hráčů se srovnala. A tak „papírově“ slabší hráči vyhrávali a pěkně zamotávali s průběžným
pořadím. Ještě poslední hrací den nebylo rozhodnuto o vítězi ligy. Až poslední zápas určil
konečné pořadí. Obdiv patří Heňovi, který po zranění a operaci nastoupil k posledním zápasům.
Odmítnul prohrát kontumačně – raději za stolem. Přesto poslední zápas vyhrál a tím si zajistil
první místo. Bylo zasloužené, neboť s klidem a pestrou hrou procházel pomalu ligou jako král
Ječmínek mezi lány obilí. Na letošní vítězství si brousil drápky Šelma Ludevít, který si je nakonec
tak trochu polámal právě na Heňovi a Lukym Opavským. Získal však krásné druhé místo.
O senzační překvapení se postaral Orel Ivo Škop. Svou hrou zabíjel většinu hráčů. Sám loňský
vítěz Váša Blaha to schytal a musel se spokojit s bramborovým umístěním. „Král je mrtev, ať žije
král! “ Váša předal pomyslné královské žezlo na jeden rok Heňovi. Heňa Molnár v letošní sezóně
získal „Grand Slam“ /vánoční turnaj, liga a turnaj čtyřhra/.
Jarní turnaj ve čtyřhře zakončil ročník 2017/18. Vítězným týmem se stal – Heňa Molnár a Zdeněk
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Šnajdr. Stříbro patřilo Marovi Křivánkovi
a Radkovi Lužnému, bronz brala dvojice Milan
Florýk a Ludevít Šuranský.
Poděkování za přátele malého míčku patří
– TJ Sokol Bedihošť, ZŠ Bedihošť, manželům
Kardinálovým a především všem hráčům, kteří
mají nadšení stolní tenis hrát.
Vendy

FLORYK CUP 2018
Dne 15. – 16. června se v areálu Sokolovny v Bedihošti uskuteční prémiový ročník tenisového
FLORYK CUPU, ve kterém rekreační tenisté změří síly v unikátním zápase dvou tenisových lig.
Bedikliga vedená kapitánem Milanem Florýkem přivítá na své domácí antuce výběr LTLB
(Letní Tenisová Liga Basketbalistů Prostějov) s kapitánem Ondřejem Remencem. Každý výběr
se skládá ze sedmi tenistů, hrát se bude na jednom kurtu.
V pátek 15.6. se začíná čtyřmi zápasy od 15 hod, v sobotu 16.6. již od 9 hod čeká tenisty osm
zápasů. Diváci se můžou těšit na kvalitní rekreační tenis, turnajový zpravodaj a tenisovou tombolu.
Přijďte podpořit své kamarády, sousedy nebo se jen tak podívat na tenis a zkusit štěstí v tombole.
Vstup je zdarma.
Další informace najdete na www.tenisbedik.cz.
Ondřej Remenec

Max Kašparů
Max Kašparů - O radostech lidské duše
7. kapitola – Komplex méněcennosti
Bože, dej mi pokojné srdce, abych přijímal to, co změnit nemohu, odvahu k tomu, abych změnil to, co změnit mohu a moudrost, abych
tyto věci mohl rozeznat.
(Reinhold Niebuhr)
Moji dětskou představou o tom, že všichni dospělí žijí bez trampot a bez zbytečných břemen, tedy tak, jako žijí děti, začalo otřásat
až dospívání. Do té doby jsem vůbec nic netušil o velikém problému mnoha lidí, o komplexu méněcennosti. Vědět jsem o něm ani
nemohl, protože malé dítě jím zpravidla netrpí a tudíž s ním nemá ani zkušenosti.
Přesto je právě dětství dobou, kdy se pocit méněcennosti, tento vřed hyzdící krásu života začíná tvořit.
Postupem času si dítě začíná odvozovat svoji hodnotu od toho, jak je přijímáno svým okolím. Je-li malý človíček odstrkován jako
nechtěný, nápadně divný nebo rodině stále tropící ostudu, přijme roli nemilovaného dítěte, naučí se ji hrát, přestává si sám sebe vážit
a začíná se tak nemít rád.
Pokud je vzniku tohoto komplexu uchráněn v rodině, přicházejí další bohaté zdroje takového nebezpečí a těmi jsou škola a kolektiv.
Prohlašování někoho za hlupáka, na kterém není nic pozitivního – ať už ze strany učitelů nebo dětí, může takový komplex vytvořit
nebo ještě prohloubit. Přispět dovede také nešťastná láska, která postiženého může dohnat do situace, kdy se začne dokonce
nenávidět. V nějakém směru zakomplexovaný člověk má pak často tendenci odvozovat svoji hodnotu od výkonu, který odvede.
Falešně se domnívá, že svoji vlastní cenu zhodnotí na citovém trhu tím, když okolí i sobě samému dokáže, že něco umí. Pokud se mu
daří, probíhá všechno dobře. Přesto je to nezdravě budované sebevědomí i motivace.
K radosti lidské duše patří vědomí, že duše sama má vždy a za všech okolností hodnotu nevyčíslitelné ceny. Hodnotu, kterou nemusí
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odvozovat od žádného ceníku a kterou nemusí zvyšovat žádným výkonem. Je hodnotná také tím, že za ni zemřel sám Boží Syn.
8. kapitola - Brouk Pytlík
Když se srazí hlava s knihou a zazní to dutě, je to vždycky v knize
(G.H. Lichtenberg)
„Největší myšlenky jsou jenom ty, které se rodí v mé hlavě. Kdyby všichni mysleli a uvažovali jako já, bylo by na světě minimum
těžkostí a problémů. A ty, které jsou by se hravě vyřešily. A že je svět naopak komplikovaný? Není se co divit. Nikdo mi nedává
za pravdu a nechápe mé geniální názory. Naopak, každý by do toho chtěl mluvit a pak to takhle dopadá….. A mimo to: názory vás
ostatních nejen že škodí světu, ale navíc ještě dráždí a provokují mne, dokonalého myslitele. Proto si v těch malérech zůstaňte.
Dobře vám tak, hlupáci.“
Psychologie brouka Pytlíka, všeznalce obecného a mudrce přeslavného, má mnoho společného s pocitem vícecennosti. Ten je
nevlastním bratrem pocitu méněcennosti.
Zatímco na výrobu pocitu méněcennosti má většinou zásluhu naše okolí, zdrojem pocitu vícecennosti jsme si zpravidla my sami.
Domýšlivé vystupování některého jedince může snad zaimponovat jen člověku, který se sám cítí nejistý, který si bere brouka Pytlíka
jako svůj vzor či sebepotvrzení.
Kdo s ním ale podobný dialog zažil, ví, že diskuze s takovým „mudrcem“ není možná a že je jako společník v každém směru únavný.
Neustále dává všem najevo, jakou jsou nudní, hloupí a nepoučitelní.
Na první pohled bychom se mohli dokonce domnívat, že Pytlík musí ve společnosti všech přítomných hlupáků nesmírně trpět, nudit
se a být vyčerpán poučováním a stálou nápravou těch druhých. Není tomu tak. Brouk v každé společnosti, která mu dává prostor,
pookřeje a povyroste. Potřebuje totiž živnou půdu, aby si přes druhé dokazoval svoji výjimečnost. Ostatní mu to budou trpět do té
doby, než zjistí, že srazí-li se hlava takového mudrlanta s učenou knihou, vždycky se ozve dunivý zvuk.
K radosti lidské duše patří snaha rozlišovat tóny při podobných srážkách a přiznání si, odkud ta dutost zní. Pravidlem bývá,
že schopnost rozlišování postrádají právě uši, které vyrostly na broukově hlavě. Již svatý apoštol Jakub proto v Písmu varuje, abychom
se nechvástali, protože každé vychloubání se je zlé a zatemňuje naši mysl, naši schopnost rozlišovat.
Zpracovala Jana Hanzelová

Zadáno pro ženy (i muže)
Milé čtenářky, milí čtenáři!
Velikonoce – svátky jara máme za sebou. Jaro máme za sebou a a nežli se nadějeme, budou tu první třešně.
Do té doby by bylo dobré podívat se do spíže, podrobit ji jarnímu úklidu a připravit ji na novou úrodu. Pokud naleznete v zásobách
i kompotované ovoce, které není od pohledu v dobrém stavu, tak ho vyřadíme a ti kteří sbírají později ovoce na slivovičku ho potom
můžeme dát do kvasu. Třešně jsou jediným skorým ovocem, ale také tolik námi milované jahody. Už nyní vidím ty jahodové knedlíčky,
jahodovou bublaninu, jahodový koktejl, jahody s cukrem (cukr není moc zdravý, tak třeba s medem), nebo jen tak bez ničeho.
Že máte také chuť?
Víte vůbec co jahody obsahují? Jsou výrazným zdrojem
vitamínů, minerálních látek, stopových prvků a organických
sloučenin. Jsou také výrazným zdrojem tekutin, protože
obsahují přes 90% vody. Jsou zároveň vhodné pro různé druhy
diet pro jejich nízkou kalorickou hodnotu. Hubnutí s jahodami
pomáhá i to, že je v nich snadno rozpustná vláknina a nízký
obsah sacharidů. Z vitamínů obsahují jahody velké množství
vitamínu C, který posiluje imunitní systém, preventivně chrání
cévy, podporuje vstřebáváním železa a tím předchází
chudokrevnosti, je potřebný pro metabolismus aminokyselin,
chrání buňky a podporuje růst. Dále pak vitamíny A, B a E. Tyto
zmiňované vitamíny působí jako silné antioxidanty. Další velmi
důležitou složkou jahod je kyselina ellagová, která působí
preventivně proti různým druhům rakoviny. Pozitivních
a ochranných účinků lze dosáhnout již při konzumaci asi 20 ks
jahod denně. Tak nečekejte a hurá na ně!!!
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Nyní, jak už je zvykem mám pár receptů z jahod a třešní, aby bylo něco dobrého ke kávě, poněvadž sluníčko nás začne lákat na
posezení s přáteli, tak budeme připraveni na návštěvu.
Začnu jedním českým příslovím:

„Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí.“
Závin s třešněmi:
l balíček listového těsta, 75 gramů rozpuštěného másla, 2 hrsti strouhaných
piškotů, 75gramů nahrubo nastrouhaných ořechů, třešně (v zimě může být
i kompot) 1 sáček vanilkového cukru, 1 lžíce krupicového cukru, mletý cukr
na posypání upečeného závinu.
Listové těsto rozválíme na obdélník, potřeme částí rozpuštěného másla,
posypeme piškotovou strouhankou, kterou opět svlažíme rozpuštěným
máslem. Posypeme polovinou ořechů, naneseme vypeckované třešně,
které dochutíme vanilkovým cukrem a krupicovým cukrem a poté zasypeme
zbytkem ořechů. Plát pak zavineme, dáme na plech spojem dolů. Potřeme
zbylým máslem a pečeme při teplotě 180st cca 25-30minut.
Rychlá bublanina s třešněmi:
2 hrnky polohrubé mouky, 1 sáček prášku do pečiva, 3 vejce, ¾ hrnku krupicového cukru, 1 vanilkový cukr, ¾ hrnku mléka, ½ hrnku
oleje, třešně, tuk a hrubou mouku na formu.
Polohrubou mouku smícháme s práškem do pečiva, vmícháme žloutky s oběma cukry, mléko a olej. Nakonec lehce vmícháme sníh z
bílků. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy. Poklademe třešněmi, které lehce obalíme v polohrubé mouce, aby neklesly na
dno. Pečeme na 180st cca 25 minut.
Jahodové tiramisu:
½ kg jahod nakrájíte na plátky, 250ml smetany vyšlehejte do tuha. Přidejte
250gr tvarohu a 250gr mascarpone. Zapékací formu vyložte dlouhými
cukrářskými piškoty a pokapejte je kávou. Na ně navrstvěte jahody a krém
(podle velikosti mísy a množství surovin, mřeme vrstvit), krém vám musí
vyjít nahoru. Dezert posypeme kakaem.
Smetanový koláč s jahodami:
220gr polohrubé mouky, 1 sáček kypřicího prášku, 5 PL (polévkových lžic)
mletého cukru, 1 vejce, 100ml mléka, 200ml zakysané smetany, 2 PL oleje,
sádlo a hrubou mouku na vysypání formy, množství jahod podle vašeho
uvážení, (v zimě lze použít kompotované jahody).
V míse smícháme mouku s práškem do pečiva a cukrem. Potom přidáme vejce, mléko, smetanu i olej a vymícháme těsto. Nalijeme do
vymazané a vysypané formy, poklademe jahodami, které trošku obalíme v hrubé mouce, aby neklesly ke dnu. Pečeme na 180st
cca 30 minut. V závěru pečení proveďte zkoušku špejlí, zda je koláč upečený.
Jahodová bublanina:
2 hrnky krupicového cukru, 1 balíček prášku do pečiva, 1 balíček
vanilkového cukru, 4 vejce, 1 hrnek vody, 250gr másla nebo hery, 3 hrnky
hladké mouky.
Máslo si rozehřejeme, do másla vmícháme všechny ostatní suroviny
a důkladně promícháme. Jahody překrájíme dle potřeby. Vyšší plech
vymažeme a vysypeme moukou a rovnoměrně vylijeme těsto, které
poklademe jahodami. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180st a pečeme
cca 30 – 40 minut. Upečenou bublaninu pocukrujeme.
Máme tu máj, lásky čas a tak můžeme udělat něco, co naši chlapi „můžou“!
Jestli si myslíte, že chlapa ulovíte na různé cizokrajné speciality, jakými jsou
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například zapečené francouzské toasty s bešamelem, nadívaná křepelčí vejce atd, jste na omylu. Když mu budete servírovat kdovíjaké
speciality a budete vymýšlet nová a nová jídla, stejně vám jednou se vši parádou řekne, že chce obyčejný guláš, pečený bůček, starou
dobrou houbovku s knedlíkem, nebo řízky se salátem a v salátu hodně majolky, ne žádný jogurt….. Prostě je to tak! Chlapa na jídle
nikdy neošidíte. A pokud mu po jídle naservírujete i pivo, tak je váš.
Takže teď nějaký ten receptík pro ty naše drahé polovičky. A v koutku duše budeme doufat, že naši muži, ale i děti nezapomenou,
že v květnu mají svátek všechny maminky na světě, snad dostaneme alespoň malou kytičku za naši celoroční péči o naše rodiny.
Slovenský guláš:
600gr masa, 80gr slaniny, 200-300gr cibule, 4 zelené papriky, 250gr
rajčat, sůl, mletá paprika. Použijeme hovězí nebo vepřové maso,
přidá se i kousek jater.
Na rozpuštěné slanině opečeme nakrájené maso a na ně dáme cibuli
a nakrájenou zelenou papriku (slovenskou), přidáme rajčata.
Zeleniny dáme hodně a guláš vůbec nezaprašujeme. Šťáva
je zahuštěná právě množstvím zeleniny. Kořeníme paprikou. Tento
guláš se podává s těstovinami.
Zloduchova koule:
400gr bůčku, 50gr jater, mletý pepř, 4 stroužky česneku, sůl, 2 rohlíky, mléko, 1 vejce, sádlo do pekáče a kmín.
Maso i játra umeleme, přidáme pepř, česnek a sůl. Vymačkáme namočené rohlíky v mléce a přidáme spolu s vejcem a důkladně
propracujeme. Navlhčenýma rukama děláme koule (asi velikosti vajíčka) a rovnáme do vymaštěného pekáče. Povrch koulí posypeme
kmínem. Podlijeme vývarem nebo vodou a upečeme do červena. Podáváme s knedlíky a dušeným kysaným zelím.
Vepřová rychlovka:
Množství masa si určete podle počtu strávníků. Maso nakrájíme na kostky, osolíme, opepříme a promneme s hořčicí, zalijeme olejem
a necháme hodinku uležet. Do vymazaného pekáče vrstvíme kousky masa, kolečka cibule, kolečka salámu, plátky slaniny a to vše
podle množství surovin. Mírně podlijeme, přikryjeme a pečeme v troubě až je maso měkké. Podáváme s bramborem nebo s chlebem.
Uzené maso zapečené s křenem:
500gr uzené krkovičky, 3 cibule, 1 krenex, 250ml smetany, trochu oleje.
Na rozpuštěném oleji osmažíme cibuli nakrájenou na kolečka. Když začne růžovět, vybereme cibuli z pánve (bez oleje) a rozložíme
ji do pekáče. Na oleji co nám zbyl na pánvi prudce osmažíme plátky masa z obou stran. Pak je naskládáme na pekáč k cibuli. Ve
smetaně rozmícháme krenex a zalijeme tím maso. Dáme do vyhřáté trouby a zapečeme.
Příloha: Brambory nebo bramborová kaše.
Zdravé koleno:
3 větší cibule, 2 paličky česneku, sůl, kmín, a 1 – 2 vepřová kolena.
Cibuli nakrájíme a polovinu rozložíme do pekáče. Česnek nadrobno
nakrájíme nebo posekáme. Kolena nařežeme, prosolíme a vpravíme
do nich česnek i na ně. Položíme do pekáče a zasypeme kmínem
a zbytkem cibule. Přiklopené pečeme asi 1,5 hodiny na 190st.
Pak kolena odklopíme a pečeme dalších asi 30 minut. Kolena
vyndáme, na dno pekáče dáme scezené kysané zelí a kolena na ně
obráceně položíme. Pak už jen asi 30 minut dopečeme.
Příloha: houskový nebo bramborový knedlík.

Tak milí čtenáři, nyní už nezbývá než popřát vám dobrou chuť.
Přeji vám krásné jaro, hodně pohody a sluníčka.
V letním čísle se na vás těší vaše Jana Hanzelová
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Tipy a triky na každý den
Moly: ze skříně snadno odstraníme i přírodní cestou a to čerstvou větvičkou rozmarýnu vloženou do šatníku.
Mandelinka bramborová: sázíte v tuto dobu brambory? Tak nedejte mandelinkám šanci. Do řádků s bramborami zasejte kopr
a uvidíte, že bude po starostech.
Pemza: opotřebovanou pemzu snadno znovu zdrsníte hrubozrným brusným papírem
Vařečky: dřevěné vařečky a obracečky nasáté tukem a pachem povařte chvilku v horké vodě, pak je vydrhněte drátěnkou
a opláchněte. Nesušte je v příliš velkém horku, mohly by se zkřivit.
Ručníky: tvrdé, drsné ručníky nemá nikdo rád. Aviváž není tím nejvhodnějším řešením, protože po ní ručníky ztrácejí savost. Lepší
je namočit ručníky přes noc do octové vody a poté vyprat.
Fixy: z rukou jdou velmi špatně umýt.. Zkuste smíchat trochu jedlého oleje s cukrem. Směsí pak jako peelingem ruce vydrhněte.
Hliněný květináč: ničí ho voda i hnojiva, která na něm zanechávají různé mapy. Než do něj něco zasadíte, zbavte ho všech nánosů
pomocí klasického rýžového kartáče. Poté ho ještě spařte horkou vodou. Pokud to nepomůže, naložte ho do octové vody.
Smetáky a kartáče: vyčistíte vodou s trochou mýdla a čpavku. Pozor – pere se vlas a ne dřevo!!!
Okna: pokud vám došel čisticí prostředek, použijte šampon na vlasy rozmíchaný ve vodě. Uvidíte, že okna budou krásně čistá a lesklá.
Aviváž: je antistatická, pokud jí dáme pár kapek na hadřík a utřeme jím televizní obrazovku či monitor počítače, nebude vám na ně
sedat prach.
Zpracovala Jana Hanzelová

Zahrádkáři radí
Exotickou krásnu orchidejí byl uchvácen už nejeden pěstitel. Pokud jste jim také
podlehli a přejete si se z nich radovat co nejdéle, nastává právě nyní ten
nejvhodnější čas poskytnou jim dostatek pozornosti.
V tomto období je třeba věnovat orchidejím velkou péči, protože jsou po zimě,
kdy bohatě kvetou velmi vysílené. V březnu nebo v dubnu začněme přihnojovat a
činit tak budeme zhruba do začátku září, kdy začnou rostliny nasazovat
květenství a připravovat se na další vlnu kvetení.
Použijte proto speciální hnojivo pro orchideje, které je univerzální pro všechny
druhy těchto úžasných rostlin. Je ovšem důležité dodržovat správnou koncentraci
hnojiva a s přihnojováním to moc nepřehánět. Tím bychom ničemu nepomohli,
ba naopak. Nemají rády mnoho sluníčka. Ideálním místem je na okně, ale na
východní nebo severní straně. Zcela optimální teplota je okolo 20st.
Též pro přesazování je vhodná doba na jaře po odkvětu, resp. od března do konce
srpna.
Vyndejte květinu i s kořenovým balem ze starého květináče, očistěte ji od starých
listů i poškozených starých kořenů a nachystejte si větší květináč (plastový
s otvory), aby odtékala přebytečná voda, tu totiž orchideje nemají rády. Na dno
květináče vyskládejte nějaké větší hrubé kousky (kůru, keramzit, nebo kousky
polystyrenu). Pro přesazování orchidejí je ideální speciální substrát, složený
z kousků kůry, perlitu a rašeliny. Takto namíchaný substrát lze zakoupit
v zahradnictvích. Rostlinu dobře usaďte do květináče a zasypte substrátem.
Takto máte rostlinu připravenou na několik dalších sezón.
Dopřejte exotickým kráskám na jaře vše, co potřebují. Jedině silné a zdravé rostliny vás potěší fascinujícími květy.
Výbor zahrádkářů
Zpracovala Jana Hanzelová
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Bylinky - známé i neznámé 6. část
Jedno staré přísloví praví: „Není na světě bylina, aby na něco nebyla.“ Je škoda, že na některé bylinky zapomínáme. Příroda nám totiž
zanechala vše, co pro naše zdraví a krásu potřebujeme. To jen my jsme z pohodlnosti přestali využívat její sílu. Pojďte se to pokusit změnit
a připomenout si, jaké poklady nám příroda nabízí. Jistě víte, že bylinky se využívají nejen v kuchyni, ale i v kosmetickém
a farmaceutickém průmyslu.
PAMPELIŠKA - z pampelišky využíváme všechny části, tedy kořen, listy i květ. Podporuje činnost jater, slinivky a působí také
žlučopudně. Výborný je med nebo sirup z květů pampelišky, který se používá při nachlazení, kašli a onemocnění průdušek hlavně
u dětí.
PŘESLIČKA POLNÍ - byla v lidovém léčitelství využívána pro léčbu chorob ledvin, ale i nádorových onemocnění. Dnes ji používáme
hlavně jako prostředek k získání krásných vlasů a pevných nehtů. Při sběru je nutné dávat pozor, abychom přesličku polní nezaměnili
s ostatními druhy přesliček, které jsou jedovaté!
JITROCEL - již naši předci znali jitrocel kopinatý a jeho účinky při stavění krvácení a dezinﬁkování ran. Listy stačí omýt, rozmělnit
a přiložit na postižené místo. Výrazně snižuje riziko zanícené rány a urychluje regenerace postižených tkání. Pozitivní účinky má i při
léčbě kožních lišejů a ekzémů.
ALOE - lékař v květináči. Aloe vera má své pevné místo v léčitelství i kosmetice mnoho tisíc let před naším letopočtem. Zdroj léčivých
vlastností této liliovité rostliny je právě uvnitř listů – uklidňující gel a průzračná šťáva. Používá se při léčbě popálenin či omrzlin,
k redukci otoků a zánětů dásní, k léčbě akné, svalových bolestí, výrony či oděrek. Stále silnější postavení získává i v pleťové a vlasové
kosmetice.
HEŘMÁNEK - naše babičky na něj nedaly dopustit. Také máte rádi heřmánkový čaj? Pijte ho dál, může totiž působit i jako prevence
rakoviny. Účinky žlutobílých květů proti všem možným neduhům jsou známé už po staletí. Staří Egypťané heřmánek spojovali se
sluncem. Dnes na něj neprávem zapomínáme. Jedna řecká studie mu přitom přisuzuje také preventivní protirakovinné účiny, hlavně
štítné žlázy. Tato léčivka také uklidňuje pocuchané nervy, zklidňuje zkažený žaludek, velmi často se používá na kožní i jiné problémy.
Velký význam má heřmánek jako uklidňující prostředek na hojení ran, známé jsou sedací koupele u dětí s plenkovou dermatitidou. Má
antibakteriální účinky, pomáhá léčit i špatně hojící hnisavé rány – mírní bolest, ochladí a rány se dříve vysuší. Pozor, může u některých
jedinců vyvolat alergickou reakci. Proto ho nejdříve vyzkoušejte na malou plochu kůže. Opatrné by měly být na heřmánek těhotné
a kojící ženy, u dětí to s konzumací také nepřehánějte.
SEDMIKRÁSKA - roste na každé zahrádce bez našeho přičinění. Něžná, hezká a naprosto nenáročná vytrvalá bylina. Vykvétá bez
ohledu na roční dobu, stačí trochu sluníčka. Skrývá v sobě mnoho léčivé síly. Obsahové látky tvoří silice, ﬂavonoidy, saponiny, inulin,
organické kyseliny (jablečná, vinná, šťavelová aj.), hořčiny, třísloviny a sliz. Obsahuje i látky které prospívají pleti. Používá se na lepší
hojení ran včetně bércových vředů, na podlitiny, pro regeneraci pokožky a vaziva, na kloktání a při zánětech v ústech. Působí také
vnitřně, patří mezi očistné byliny, které podporují metabolismus a používá se při poruchách funkce jater, ledvin, žlučníku či sleziny.
Pomáhá při odkašlávání, v rekonvalescenci po zápalu plic i bolestivé menstruace či revmatismu. Při bolestech hlavy se doporučuje
sníst čerstvé květy sedmikrásky obecné. V kuchyni využijeme květy bez stopky a mladé lístky, které napřed důkladně promyjeme
a nakrájené přidáváme k jiným bylinkám do polévek, nádivek, pomazánek a kvítky navíc rozzáří a rozsvítí zeleninové saláty.
MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ - oranžové hlavičky rozsvítí každou zahrádku. Tuto léčivku měly v oblibě už naše prababičky. Měsíček však není
jen vděčný, krásný, má rovněž blahodárné účinky. Pomáhá při popáleninách, hojí dětské opruzeniny, zklidňuje špatně se hojící rány
a je dobrou prevencí proti zánětům všeho druhu. Z měsíčku si můžete vyrobit mast nebo olej, který pomůže zahojit spoustu nejen
dětských bolístek, Má totiž dezinfekční účinky, antibiotické.
LEVANDULE - voňavá kráska, kterou máme spojenou s Francií, je synonymem klidu. Levandule totiž zklidňuje tělo i mysl. Silice z této
rostliny mám hojivé a antibakteriální účinky a poradí si i s problematickou pletí se sklonem k tvorbě akné. Levandulové oleje uvolňují
a zklidňují pokožku a jsou skvělé na masáže, ale i jako noční krém na unavenou pleť.
ČERNÝ BEZ - bezinky, kozičky, kobzinky, smradinky a jiné - to všechno jsou lidové názvy pro jednu rozšířenou a pro nás dostupnou
rostlinu. Jistě ne náhodou se říká a staré přísloví praví: „Před lipou smekni, před bezem klekni“. Právě koncem května začíná kvést
a končí na přelomu června a července. A to je nejvyšší čas vyrazit do přírody, která nabízí plnou náruč voňavých nažloutlých květů.
Květy černého bezu obsahují především silice, třísloviny, rutin (ten zvyšuje pružnost cév, působí jako silný antioxidant, zvyšuje účinek
vitamínu C). Odvar z nich je močopudný, dokáže snížit horečku, vyvolat pocení nebo dokonce zmírní nepříjemný dráždivý kašel.
Proto by neměly sušené bezinky chybět v žádné domácnosti. Připravit si můžete kloktadlo, mast, ale z čerstvých květů také lahodnou
limonádu či sirup. Samozřejmě léčivé účinky mají i zcela zralé bobule černého bezu. Taktéž se z nich dají vyrobit sirupy, likér, přidat
je můžete i do marmelády. Meze naší fantazii se v tomto případě nekladou. Již naše prababičky říkávaly, že je to všelék. Tak vyrazte
do přírody, rostou doslova na každém rohu.
Věřím, že jsou mezi námi čtenáři, kteří využívají dary matky přírody a využívají aspoň část z toho, co nám nabízí. Pokud máte recept na
výrobu nějakého produktu z bylin a rostlin, který se vám osvědčil, podělte se v příštím čísle o něj s našimi čtenáři. Rádi ho uveřejníme
v příštím čísle, které bychom chtěli věnovat vyzkoušeným sirupům, čajům likérům apod.
Vaše Jana Hanzelová
24

Tříkrálová sbírka 2018
Stejně jako v loňském roce, tak i letos proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, která vznikla před lety z popudu olomoucké arcidiecéze
a jejímž organizátorem je Charita. V naší obci byly do sbírky zapojeny podobně jako v minulém roce dvě skupinky – jedna byla
v Bedihošti a druhá ve Václavovicích. Výsledek letošní sbírky byl oproti loňskému roku lepší asi o 2.500 Kč.
V Bedihošti bylo do zapečetěné tříkrálové pokladničky
vloženo dárci celkem 4.083,- Kč a ve Václavovicích 6.341,Rádi bychom tímto poděkovali VŠEM dárcům za jejich dary.
Poděkování patří i malým koledníkům, kteří prakticky
u každého domu ze všech sil a s radostí zpívali tříkrálovou
koledu, díky které rozzářili úsměv na tváři dárců. Mají tak
velký podíl na úspěchu sbírky v naší obci. V mnoha případech
kromě ﬁnančního daru si vykoledovali i sladkou odměnu.
Naše obec byla letos pochválena i v prostějovském tisku, že se
od minulého roku po letech určité stagnace zapojila opět do
této bohulibé akce.
Celostátní výtěžek letošní Tříkrálové sbírky je
úctyhodných 112, 325.004,- Kč, což je rekordní výsledek
za celou dobu pořádání těchto sbírek. Z celkové sumy byla
nejaktivnější právě naše – olomoucká arcidiecéze, kde bylo
vybráno více než 28 milionů, dále brněnská diecéze s více než
26 miliony, ostravská diecéze 17milionů, pražská arcidiecéze
7milionů…
V našem prostějovském děkanátu bylo vybráno celkem 1,065.794,- Kč, v konickém děkanátu pak více než půl milionu Kč.
Z okolních obcí jen pro informaci bylo vybráno v Kralicích přes 35.000, v Čehovicích přes 5.000 Kč, v Hrubčicích více než 15.000 Kč atd.
Rozdělení výtěžku sbírky je následující:
Z celkového výtěžku pomáhá Charitě 65 % přímo v našem – tedy prostějovském regionu, 15 % využívá na své projekty naše
olomoucká diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.
Jménem všech koledníků děkujeme ještě jednou všem dárcům a budeme se těšit na vaši štědrost při Tříkrálové sbírce 2019.
Václav z Václavovic

Sedmdesátý křížek
Pro ty, kdo si myslí, že budou věčně mladí.
Přistál mi na krku 70 křížek a často na to myslím. Roh ulice je dvakrát dál než býval. A přidalo se tam stoupání, kterého jsem si dřív
nevšiml. Musel jsem přestat dobíhat vlak, protože vyjíždí z nádraží nějak rychleji než dřív. Jsem přesvědčený, že jednotlivé stupně na
schodišti jsou teď nějak vyšší. A všimli jste si jak malými písmeny nyní tisknou noviny? Prosit lidi, aby mluvili nahlas a zřetelněji, není
k ničemu. Všichni mluví nějak potichu, že jim není skoro rozumět. A oblečení se teď vyrábí nějak těsné, hlavně v pase a zejména na
stehnech je to hrozně nepříjemné. I mladí se změnili. Jsou mnohem mladší, než kdy jsem byl v jejich věku já.
A na druhé straně lidé mého věku jsou mnohem starší než já. Tuhle jsem potkal jednu starou známou, tak strašně zestárla, vůbec mne
nepoznávala. O tomhle jsem včera přemýšlel, když jsem se ráno myl. Dneska už se nedělají tak dobrá zrcadla jako před padesáti
lety!!!!
Podle knihy AŤ SE TI ŽIVOT POVEDE od Guy Gilberta se inspiroval Václav z Václavovic
(Vydalo nakladatelství Portál v r, 2012)
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Postřehy od nás a z okolí...
Už v několika předchozích zpravodajích jsme prosili naše čtenáře aby nám napsali co se jim na našem zpravodaji líbí, co by tam uvítali,
ale bohužel bez odezvy… Pro celou redakční radu je více než potřebné mít zpětnou vazbu od čtenářů a podle toho se snažit o další
zlepšení našeho občasníku. Opětovně si vás čtenáře dovolíme oslovit o vaše názory, případně o vaše zážitky, vzpomínky na život
v obci, co se vám v obci líbí, nebo co by stálo za zlepšení atd. Nejlepší příspěvky odměníme malou odměnou.
V minulých dnech jsem se setkal s mým vrstevníkem, který se ještě
v mladém věku s rodiči odstěhoval mimo Bedihošť. Musel jsem se
„proznámit“ - hned mne nepoznal. O to bylo naše setkání
příjemnější. Říkal, že rád čas od času zavítá do své rodné obce,
projde se obcí, zajde na hřbitov a nikdy nezapomene se zastavit na
Obecním úřadu, aby si vyzvedl náš zpravodaj. Velice chválil jeho
úroveň a děkuje všem, kteří se na tvorbě zpravodaje podílí.
Všimli jste si, že na našem hřbitově byla po zimním období mimo
provoz pumpa? Díky pracovníkům OÚ za opětovné uvedení do
provozu. Dokončení výstavby první etapy cyklostezky k místnímu
hřbitovu přispěje jistě i k bezpečnosti chodců a celkové dopravy.
Dík patří organizátorům akcí zejména pro naše děti – jako rozsvícení
vánočního stromu, karneval, hledání velikonočního pokladu atd.
Hojná účast dětí je tou nejlepší odměnou pro organizátory
a inspirací pro pořádání dalších akcí. Velký dík patří všem
organizátorům, zejména pak našim zahrádkářům.
Sledovali jste jistě, že v minulých dnech byla vlaková doprava po dva
dny opět nahrazena autobusovou dopravou. Pracovníci SŽDC
prováděli „úklid“ náletových dřevin kolem železniční trati. Jakou
doslova hrůznou metodou to provedli si jistě všimli všichni, kteří
využívají cyklostezku do Prostějova. Myslím, že stádo bobrů
by tento zásah provedlo lépe. Je to neúcta k přírodě. Vzhledem k
tomu, že je to již na katastru Prostějova, měli by si stav kolem trati
zkontrolovat pracovníci příslušného odboru Magistrátu statutárního
města, byť se jedná o pozemky dráhy. Dělá to špatnou reklamu
našemu regionu.
Ještě jednou k cyklostezce. Při jarních polních pracích kolem
cyklostezky došlo v jednom místě na hranici katastru k dost
razantnímu poškození jejího povrchu. Předpokládám, že ten kdo
tuto škodu způsobil by se měl co nejdříve postarat o její nápravu
dřív, než dojde k nějakému úrazu cyklisty či bruslaře.
O to víc si važme práce pracovní čety naší obce, která se opravdu
snaží o pěkný vzhled naší obce i jejího okolí.
Kvituji spolu s dalšími spoluobčany možnost přijímat hlášení
obecního rozhlasu formou SMS. I když jsme mimo domov, či máme
v zimním období zavřená okna, neslyšíme hlášení. Díky této službě tak můžeme být informování o aktuálních zprávách kdykoliv
a kdekoliv. Kdo ještě tuto službu nemáte, neváhejte a přihlaste se k odběru ať už formou SMS nebo e-mailu.
Občany by jistě zajímalo, co bude se skládkou „bioodpadu“ za Václavovicemi. Není dobrou vizitkou a současně se sem postupně
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shromažďuje množství odpadu, který patří do sběrného dvora či na řízenou skládku. Mimo jiné, všimli jste si třeba při procházce jak
řádí bobři kolem „malého potoku“ u silnice směr Výšovice či v blízkosti objektu našich myslivců. Jenže bobři jsou chránění živočichové
a tak nezbývá než použít staré „babo raď“…...
V uplynulých dnech proběhla v naší obci revize kanalizačních tlakových nádob. Měl jsem možnost krátce hovořit s pracovníkem
provádějícím kontrolu. Nešetřil chválou, jak dobře se o toto zařízení stará příslušný pracovník vodárenské společnosti. Je to podle něj
zcela ojedinělý jev. V jiných obcích prý je stav slušně řečeno zejména vinou provozovatele velice špatný. Bedihošť ležící na rovině je prý
ideální pro použití této technologie. Vzpomněl jsem si, jak z počátku byla k tomuto systému řada připomínek a velká nedůvěra.
Všimli jste si také něčeho? Napište nám. Budeme se těšit na vaše postřehy, připomínky.
Své postřehy a další od našich spoluobčanů sesbíral Václav z Václavovic

Služba - Elektronické hlášení rozhlasu
V naší obci již nějakou dobu funguje elektronické hlášení rozhlasu. Jak tato služba funguje? Zprávy Hlášení rozhlasu občanům
přicházejí prostřednictvím e-mailů, SMS nebo sociálních sítí, podle jejich výběru. Tak mají občané aktuální informace z obce, i když
jsou mimo domov. Posílají se tak i různé pozvánky na akce a letáčky s množstvím informací, které byste si po vyslechnutí rozhlasu
nestačili všechny zapamatovat. Takto se k uloženým informacím můžete stále vracet, dle své potřeby. Stačí jen kliknout na „odebírat
hlášení“ a vybrat si, jaký typ informací chcete dostávat.
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Obrazem
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