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V tomto čísle najdete:

Vážení spoluobčané,
úvodem dovolte, abych poděkoval všem voličům za důvěru projevenou
v komunálních volbách a bývalým členům zastupitelstva za jejich spolupráci, díky
níž se podařilo v uplynulém volebním období naši obec modernizovat
a zvelebovat. S projevenou důvěrou přichází ruku v ruce i velký závazek
a odpovědnost.
Začalo nové čtyřleté
období, kdy se budeme všichni snažit
dokončit plány, které
nemohly být dosud
realizovány. Mezi ně
patří především
přestavba stávajícího
prostoru bývalého
kina na bytové jednotky, další opravy
chodníků atd. Budeme
dělat vše proto, aby se
opravila pozemní
komunikace v ulici
Tovární v úseku od
železničního přejezdu
směrem ke kapli sv.
Floriána.
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Dne 19.10.2014 bylo otevřeno nové dětské hřiště v ulici L. Svobody

Jak všichni víte, v obci je neustále spousta práce, a my se budeme snažit, abyste
byli s výsledky naší snahy spokojeni.
Přeji novým členům zastupitelstva mnoho úspěchů, elánu a sil pro zdárné plnění
úkolů a plánů. Pevně věřím, že Vaši důvěru nezklameme.
Závěrem bych všem občanům a čtenářům Bedihošťského zpravodaje chtěl popřát
krásné vánoční svátky a v roce 2015 hodně štěstí, zdraví a pohody. Nový rok 2015
spolu tradičně přivítáme třicet minut po půlnoci u obecního úřadu.
Starosta obce
Jiří Zips

Dne 7.11.2014 bylo v sále kina první ustavující zasedání nového zastupitelstva
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Otázky pro starostu obce
Čtenáře by zajímalo, jaký mají význam svislé značky rozmístěné po
obci - (šedá tyč s červenými prstenci).
Tyto tyče jsou pro vodárenské účely.
Neuvažuje se o zabezpečení nového dětského hřiště v provozní době z
důvodu současného „řádění” adolescentů například kamerovým
systémem?
Tato úvaha byla, ale je problém s povolením na kamerový systém. Legislativa a
možnosti využití dávají striktní řád, jak dozorovat veřejné prostranství.
Problematiku kamerového sledování přinášíme na dalších stranách
zpravodaje. (poznámka redakce)
Jaký je termín začátků prací na hřišti za Lidickou ulicí, kdy se počítá s
otevřením?
Podle počasí se začne s výstavbou, asi v měsíci dubnu. Záleží na povětrnostních
podmínkách.

Starosta obce Bedihošť, Jiří Zips

Bude v případě odpovídajícího počasí zřízeno na školním hřišti kluziště
pro veřejnost?
Určitě ano, ale musí vyjít počasí. Mělo by být delší dobu pod nulou, tak aby se
vyplatilo hřiště nastříkat.
Před časem zaznělo, že se chystá cyklostezka směrem na Kralice a s tím
by byl vyřešen i chodník ke hřbitovu. Jaký je předpoklad realizace,
respektive je Bedihošť závislý na dokončení přípravných akcí ze strany
obce Kralice?
K otázce cyklostezky na Kralice na Hané můžu jen opakovat, že je to pouze na
zastupitelích z Kralic.
Mnoho se napsalo o domově s pečovatelskou službou u místní základní
školy, nicméně se ještě nekoplo do země. Máte pane starosto nějaké
informace o tomto projektu?
Na dům s pečovatelskou službou se čeká pouze na dotace z MMR.
Děkujeme za Vaše odpovědi!

Vánoce jsou tady a dávat pozor na svíčky se vyplatí, může vám to zachránit život
Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto i v tomto svátečním období musí jednotky
požární ochrany vyjíždět k požárům, dopravním nehodám nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy
podílí lidská neopatrnost či neznalost.
Nejčastější příčinou vzniku požárů o vánocích je bohužel lidská nedbalost – kouření, používání otevřeného ohně,
nesprávná obsluha apod.
Typickými vánočními požáry jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami (hlavně na adventních věncích) nebo
prskavkami, při nichž často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce,záclony apod.
Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů se pak každý rok množí případy vznícení
potravin při vaření. V období vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v
komínech.
Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví či škodám
na majetku, přijměte několik rad a varování.
Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce, čalounění,
záclony. Požáry v bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody, nehledě na ohrožení
životů a zdraví. Proto i o vánocích musíme maximálně opatrně zacházet se všemi zdroji otevřeného ohně.
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POZOR NA SVÍČKY A PRSKAVKY
Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Ještě ve
vzdálenosti 8 – 10 centimetrů od plamene svíčky teplota přesahuje 200 ° C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a
dalších předmětů, které doma neopatrně necháte v blízkosti hořící svíčky.
Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce
bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.).
Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko
záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese
na nábytek a zařízení bytu. Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním stromku, adventních věncích nebo jinde,
nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.
Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár. Pod
stálou kontrolou by mě la být i zapálená vonná aromalampa, u které hrozí
vyhřeznutí hořlavin přímo na podložku.
Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se svíčkou nebo prskavkou.
Pamatujte, že adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehořlavou
podložkou bránící kontaktu s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném
případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec vzplane, je velké.
Na trhu se již v minulosti objevily adventní věnce, které byly z hlediska vzniku
požáru velice nebezpečné. Byly totiž vyrobeny ze suchých dřevěných pilin, na
nichž byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky. Tyto typy věnců
jsou určeny jen pro dekoraci, ne pro zapálení.
Pamatujte, že každý prodávaný výrobek musí být opatřen návodem použití, kde
se lze dozvědět jak s předmětem bezpečně zacházet a jak ho správně používat.
POZOR PŘI VAŘENÍ A VYTÁPĚNÍ
Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení
nezkušeného „hasiče.” Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou a oheň tak udusit,
posloužit k tomu může i hasicí rouška. Než ale začnete požár hasit, jako první vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).
Mnoho požárů v domácnostech v zimním období vzniká také kvůli neopatrnému zacházení s topidly a nedbalosti v péči o
komíny. Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a
netopte např. odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky – žhavé částice odlétající z topidla
mohou velice snadno zapálit dřevo či papír uskladněný v blízkosti kamen. Komíny si nechte pravidelně čistit a kontrolovat.
Popel ukládejte na bezpečné místo.
CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?
Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví,
teprve potom majetek. Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte
hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň
nezaterasil únikovou cestu. Pozor na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny. Pokud dojde např. k požáru
vánočního stromku s elektrickými svíčkami, musí se nejprve vypnout proud a teprve pak lze hasit. A pamatujte, zařízení,
které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem.
▪ Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu
sami.
▪ Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se
stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů.
Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky.
▪ Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím
osobám).
▪ Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a
dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník).
▪ Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc
zasahujícím hasičům.
Přejeme hezký advent bez zbytečných komplikací a požárů.
zdroj: Požáry.cz
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Obecní úřad informuje
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen ve dnech:
Pondělí 22. 12. 2014 od 8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

úterý

13.00 - 15.00

23. 12. 2014 do 8.00 - 12.00

Obecní úřad je uzavřen od 24. 12. 2014 do 2. 1. 2015
(svátky a čerpání dovolené).
Obecní úřad je otevřen v pondělí 5. 1. 2015.

Platby, které mají být uhrazeny do konce roku 2014,
zasílejte, prosím, na účet obce
156 510 808/0300 do 30. 12. 2014.

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

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

Poplatek za komunální odpad a psy v roce 2015
V roce 2013 se zvedl poplatek za komunální odpad na 400Kč na osobu a rok.
Tento poplatek bude splatný v jedné splátce vždy do 30.6. t.r.
Poplatek za psa má splatnost vždy do 31. 3. t.r.
Pokud jste dosud neprovedli úhradu poplatků, proveďte tak prosím neprodleně v nejbližším termínu.

Bankovní účet obce je: 156 510 808/0300

Kulturní a společenské akce
Termín
27.12.2014
1.1.2015

Název akce
Rej čertů - turnaj ve stolním tenise
Silvestrovský přípitek (30 minut po půlnoci)

Místo konání

Pořadatel

Sokolovna

p. V. Blaha

Před OÚ

Obec Bedihošť

17.1.2015

Hasičský ples

Sokolovna

SDH Bedihošť

7.2.2015

Sokolský ples

Sokolovna

Sokol Bedihošť

14.2.2015

Dětský karneval

Sokolovna

Výbor kultury
při OU v Bedihošti

28.2.2015

Zahrádkářský ples

Sokolovna

ČZS Bedihošť

28.3.2015

Společenský večírek

Sokolovna

Klub přátel školy
Old Star Boys

(Případné změny programu a časy budou oznámeny obecním rozhlasem).
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Usnesení zastupitelstva
▪ Ověřovatelé zápisu ve složení: Ing. Jaroslav Frýbort, Alice
Opavská
8 hlasů PRO

USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Bedihošť, konaného dne 7. listopadu 2014
Zastupitelstvo obce Bedihošť po projednání:

▪ Program 1. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť dle
pozvánky
8 hlasů PRO

1.

Určilo ověřovatele zápisu p. Jiří Zipse a p. Janu Hanzelovou,
zapisovatelkou p. Jarmilu Popelkovou.

2.

Schválilo program ustavujícího zasedání.

▪ Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2014
8 hlasů PRO

3.

Určilo, v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích,
že,pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.

▪ Člena kontrolní komise pana Pavla Lenhardta
8 hlasů PRO

4.

Schválilo, že volba starosty a místostarosty bude provedena
veřejným hlasováním

▪ Člena kontrolní komise pana Petra Frantala
8 hlasů PRO

5.

Zvolilo, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích,
do funkce uvolněného starosty obce Bedihošť pana Jiřího
Zipse, bytem Prostějovská 5, Bedihošť.

▪ Člena finanční komise paní Ing. Evu Vláčilovou
8 hlasů PRO

6.

Zvolilo, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích,
do funkce neuvolněného místostarosty obce Bedihošť pana
Mgr. a Ing. Petra Vysloužila, bytem Jiráskova 472, Bedihošť.

7.

▪ Člena finanční komise pana Jana Pospíšila
8 hlasů PRO
▪ Člena finanční komise Martina Schustera
7 hlasů PRO, 1 se ZDRŽEL

Zřídilo, v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích,
finanční a kontrolní výbor. Dále zřídilo stavební výbor a
SPZO a výbor kultury. Všechny výbory budou nejméně
tříčlenné.

8.

Zvolilo do funkce předsedy finančního výboru pana Ing.
Luďka Smýkala, bytem Nerudova 529, Bedihošť.

9.

Zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru pana Martina
Pospíšila, bytem Prostějovská 5, Bedihošť

▪ Člena finanční komise pana Pavla Trampotu
7 hlasů PRO, 1 hlas PROTI
▪ Člena stavební komise pana Ing. Pavla Sokola
8 hlasů PRO
▪ Člena stavební komise pana Ing. Antonína Pospíšila
8 hlasů PRO

10. Zvolilo do funkce předsedy stavebního výboru pana Ing.
Jaroslava Frýborta, bytem Zátiší 500, Bedihošť

▪ Člena stavební komise pana Miroslava Hekeleho
8 hlasů PRO

11. Zvolilo do funkce předsedkyně SPOZ a výboru kultury paní
Janu Hanzelovou, bytem Zátiší 461, Bedihošť

▪ Člena stavební komise pana Františka Holíka
8 hlasů PRO

12. Stanovilo, v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích a v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č.
37/2003 Sb., odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 513,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 12. 2014 a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

▪ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku ze
psů
8 hlasů PRO
▪ Název nové ulice „Za hřištěm”
5 hlasů PRO, 3 se ZDRŽELI
ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE STAROSTU:

13. Stanovilo, v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích a v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č.
37/2003 Sb., odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve
výši 1 235,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne 1. 12. 2014.

Zrušit věcné břemeno s majiteli pozemků „Za Sokolovnou”
8 hlasů PRO
Zajistit dodavatele pro dílo „Přestavba kina na mezonetové
byty”
8 hlasů PRO

14. Stanovilo, v souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích a v souladu s přílohou č. 1 k nařízení vlády č.
37/2003 Sb., odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 134,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 12. 2014.

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
▪ Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
8 hlasů PRO

Jiří Zips, starosta obce
Mgr. a Ing. Petr Vysloužil, místostarosta obce

Návrhová komise: Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Martin Pospíšil
Jiří Zips, starosta obce

USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 3. 12. 2014 v 17:00 hodin
na obecním úřadě
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
▪ Návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Martin Pospíšil
8 hlasů PRO
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Obecní poplatky

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Komunální odpad

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

400 Kč
za osobu a rok

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

Splatnost

v jedné splátce vždy do 30. 6. t.r.

Havarijní služba

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

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

Osvobození

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

Základní škola
Víceúčelové hřiště a tělocvična při ZŠ
Tel.: 582 368 525, e-mail: zsbed@pvskoly.cz
Mateřská školka
Tel.: 722 730 447, e-mail: skolkabedihost@centrum.cz
Provozní doba: Po – Pá 6:45 – 16:15
Pošta Bedihošť:
Tel.: 582 368 457
Provozní doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek : 08:00 - 10:00 , 13:00 - 16:00
Středa:
08:00 - 10:00 , 14:00 - 17:00

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

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

Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro
věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude
jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.
Kč/m3 s DPH 15%
42,46

stočné

34,25

39,39

celkem

71,17

81,85

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

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

Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody
a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní
síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších
technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu,
který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou.

36,92

– praktický lékař

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

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

vodné

800 184 084

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

Cena vodného a stočného na rok 2015

Kč/m3 bez DPH

800 22 55 77

O2: Ohlašovna poruch telefonních stanic

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

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

Ceny pro Prostějovsko

1239

Elektřina: E.ON, s.r.o.

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

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

840 668 668

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

Místní poplatek ze psů

Splatnost do

Voda, kanalizace: Moravská vodárenská a.s.
Plyn

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

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Obecně závazná vyhláška č.2/2014
Obecně závazná vyhláška obce Bedihošť č. 2/2014 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Bedihošť se na 25. zasedání dne 17.9.2014 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 ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává úřad obce (dále jen „správce poplatku“). [1]
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území obce Bedihošť. [2]
(2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří
měsíců.
(2)
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. [4]
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem
psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém
taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) 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.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede. [5]
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)
další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně
skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala. [6]
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)
za prvního psa
100,-Kč,
b)
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,-Kč,
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7
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. [7]
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Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. [8]
(2)
Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek
platebním výměrem k přímé úhradě. [9]
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. [10]
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích.
Čl. 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2015.

[1]

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích”)
[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[7] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[9] § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Czech POINT - znáte jeho možnosti?
Czech POINT znamená Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál. Jedná se o kontaktní místo veřejné
správy, poskytující občanům zejména ověřené údaje vedené v centrálních registrech, jako jsou rejstřík trestů, obchodní
rejstřík nebo registr živnostenského podnikání.
Jedním z cílů zavádění je zrychlit a zpřístupnit služby občanům. Proto se postupně vytváří rozsáhlá a snadno dostupná síť
poboček Czech POINTů, která odbourává někdejší zdlouhavé cestování po úřadech a sjednocuje různá vyřizování na
jedno místo.
Czech POINTy v současnosti nabízejí:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

výpis z katastru nemovitostí
výpis z obchodního rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku
výpis z rejstříku trestů
výpis z rejstříku trestů pro právnickou osobu
přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
výpis z bodového hodnocení řidiče
vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
výpis z insolvenčního rejstříku
datové schránky
autorizovaná konverze dokumentů
centrální úložiště ověřovacích doložek
úschovna systému Czech POINT
czechPOINT@office
základní registry

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky.
Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo
apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT
přímo na Rejstříku trestů).
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Volby do zastupitelstva obce 10.10. - 11.10.2014
Vážení občané, níže vám přinášíme podrobné výsledky voleb do zastupitelstva obce Bedihošť konaných ve dnech 10.10.11.10.2014. Jelikož se tyto volby konají jednou za čtyři roky a dovolím si říct, že jsou jedny z nejvíce sledovaných
„obecních událostí”, oslovili jsme zástupce všech tří stran, jež měli v naší obci sestavené kandidátky, a požádali je o jakousi
retrospektivu za proběhnuvšími volbami. Podmínkou otisknutí bylo, že se vyjádří všechny tři strany po vzoru „buď všichni
nebo nikdo”. Jsme rádi, že se z toho nikdo „nevykroutil”, a my vám můžeme nabídnou všechny tři pohledy nebo chcete-li,
názory.
Jan Pospíšil

Počet
volaných
členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

celkem

zpr.
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1

1

1

Okrsky

Kandidátní listina
číslo

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

864

552

63,89

552

4114

v%
100,00

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Hlasy

název

abs.

v%

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

1

Sdružení ODS a nezávislých kand

825

20,05

9

4114,00

20,05

2

2

KDU - ČSL

879

21,37

9

4114,00

21,36

2

3

KSČM

2410

58,58

9

4114,00

58,58
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Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát

Hlasy

poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo

věk

Navrhující
Politická
strana
příslušnost

abs.

v%

Pořadí
zvolení

1

Sdružení ODS a nezávislých kand

1

Smýkal Luděk Ing.

39

ODS

ODS

117

14,18

1

1

Sdružení ODS a nezávislých kand

4

Opavská Alice

40

NK

BEZPP

104

12,60

2

2

KDU - ČSL

2

Frýbort Jaroslav Ing.

46

KDU-ČSL

BEZPP

2

KDU - ČSL

1

Vysloužil Petr Mgr. Ing.

44

KDU-ČSL

KDU-ČSL

174

19,79

2

3

KSČM

1

Zips Jiří

55

KSČM

BEZPP

442

18,34

1

3

KSČM

2

Hanzelová Jana

58

KSČM

KSČM

330

13,69

2

3

KSČM

3

Pospíšil Martin

45

KSČM

BEZPP

325

13,48

3

3

KSČM

4

Popelková Jarmila

64

KSČM

BEZPP

228

9,46

4

3

KSČM

5

Přecechtěl Jaromír

57

KSČM

BEZPP

265

10,99

5

195

22,18

1

ODS - Ohlédnutí za komunálními volbami 2014
Letošní volby dopadly pro kandidáty ODS vcelku úspěšně. Letos byli do zastupitelstva obce zvoleni dva kandidáti a počet
členů zastupitelstva je tak stejný jako v minulém volebním období.
Když si však s odstupem dvou měsíců vzpomenu na letošní volby, jsou dvě hlavní věci, které mě napadnou, a obě pro mě
znamenají zklamání. Jednak je to onen anonym, který vzbudil tolik vášní a diskuzí. Jeho autorství je připisováno někomu,
kdo je spřízněn s ODS, ale který nás, kandidáty za ODS, v konečném důsledku poškodil. Ještě jednou bych chtěl touto
cestou zdůraznit, že nikdo z kandidátů za ODS ani členů ODS není autorem uvedeného materiálu. Všechny připomínky k
práci starosty byly řešeny na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, se svými názory jsme se nikdy netajili a nikdy
bychom se nesnížili k publikování anonymních výzev. Proč kandidujeme a co občanům nabízíme, jsme zveřejnili v
oficiálním volebním materiálu.
Tím druhým zklamáním je pro mě obrovská podpora KSČM. Nevím, jak to slovy nejlépe vyjádřit. Nevadí mi, že kandidáti
za KSČM získali nejvyšší počet hlasů, vždyť většina z nich jsou nestraníci. Problém vidím v tom, že naši spoluobčané
kandidují právě za komunistickou stranu. Kandidát, který kandiduje za politickou stranu, se přeci hlásí k idejím této strany.
Některých kandidátů za komunistickou stranu si osobně vážím, proto je pro mě nepochopitelné, že se mohou hlásit k
idejím strany, která je zodpovědná za stovky zmařených životů, tisíce zničených lidských osudů, 40 let nesvobody a
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pochroumané myšlení lidí ještě 25 let po pádu vlády této strany. Přesto věřím, že návrat komunismu si nepřejí ani
kandidáti za KSČM.
Volby skončily a nyní nás čekají čtyři roky spolupráce v zastupitelstvu obce. Doufám, že se v zastupitelstvu sešli lidé
rozumní, ochotní se podílet na rozhodování obecních záležitostí ku prospěchu obce a jejich občanů, s vědomím plné
odpovědnosti za svá rozhodnutí.
Luděk Smýkal

KDU-ČSL - Hodnocení Komunálních voleb 2014 v Bedihošti
Pokud bych měl hodnotit právě proběhlé volby do zastupitelstva obce Bedihoště jako lídr kandidátky KDU-ČSL, tak bych
v úvodu svého hodnocení v prvé řadě chtěl poděkovat vám, voličům Bedihoště, za hlasy, které jste nám kandidátům
KDU-ČSL dali. Velice si vážím vaší důvěry.
Ale zpět k samotným volbám. Poslední komunální volby se v mnohém lišily od těch předchozích. V prvé řadě mě potěšila
vysoká účast voličů převyšující celorepublikový průměr. Je vidět, že velké většině z vás není lhostejné, kdo vás bude
zastupovat ve vedení obce. Zároveň vím o mnohých z vás, kteří jste šli volit poprvé či po dlouhé době. To vše je
chvályhodné. Avšak letošní volby měly jednu velkou kaňku v podobě neférové volební kampaně. Příčinou vyhrocené
předvolební atmosféry bylo rozeslané anonymní „doporučení”, jež mělo voliči napovědět tu správnou volbu. Opak byl však
pravdou. Domnívám se, že letošní volby byly bohužel tímto velice ovlivněny. Přesto výsledek voleb potvrdil dlouhodobý,
převážně levicový charakter voličstva Bedihoště.
S výsledkem zisku dvou mandátů a postem místostarosty pro KDU-ČSL jsem ale spokojen. Za sebe mohu slíbit svým
voličům i všem občanům Bedihoště nejenom vysoký pracovní výkon, ale i potřebný „zdravý selský rozum” v nadcházejícím
čtyřletém období a budu činit vše pro další rozvoj naší obce Bedihošť.
Petr Vysloužil

KSČM - Ohlédnutí za komunálními volbami do Zastupitelstva obce Bedihošť
Redakční rada požádala zástupce stran v naší obci, které sestavily své kandidátky o písemné ohlédnutí za volbami.
Jsem předsedkyní ZO KSČM v Bedihošti, takže i naše strana měla svoji kandidátku, byť přece jen s jedním členem strany.
O to víc je potěšující, že se lidé nebrání a nebojí za naši stranu kandidovat.
Jak jistě mnozí víte, asi 10 – 14 dnů před těmito volbami koloval Bedihoštěm „pamflet” proti panu Jiřímu Zipsovi, který
také nabádal k tomu, aby voliči nevolili KSČM. Ale proč? Já osobně si myslím, že volby na úrovni naší obce by neměly být
o stranách, ale o lidech, ať už je rudý, modrý nebo oranžový. Byl to vskutku husarský kousek od pisatele (pisatelů) a autor
(autorů) tohoto pamfletu.
Jestli měl pisatel právo pošpinit p. Zipse a tím i celé minulé zastupitelstvo, je diskutabilní. Škoda jen, že se nepodepsal.
Přece má každý právo na svůj názor. Ale asi si představuje demokracii po svém.
Bylo mě z toho všeho kolem voleb smutno, vždyť žijeme v demokratické společnosti a jestli tohle bylo nutné, nevím…
Všichni dnes víme, jak komunální volby dopadly, to rozhodli samotní voliči. Věřím, že občané Bedihoště vidí a ví, kdo se
snaží pro tuto obec pracovat tak, aby se nám v ní všem dobře žilo.
Jana Hanzelová st.

Zleva doprava: Jana Hanzelová, Jarmila Popelková, Jiří Zips, Martin Pospíšil, Alice Opavská, Luděk Smýkal, Petr Vysloužil, Jaroslav Frýbort, Jaromír Přecechtěl
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Kamerový dohlížecí systém
Poslední dobou se můžeme setkávat ve stále hojnější míře s používáním kamerových systémů v obcích. Slouží především
k ochraně veřejného pořádku, dohlížení na majetek, dopravu a zároveň pomáhají při odhalovaní pachatelů
přestupků/trestných činů. Dá se říci, že většina z nás přítomnost kamer ve svém okolí ani nevnímá, anebo že o jejich
existenci ani neví.
Poté se vnucuje otázka, je-li ještě takové monitorování občanů v
souladu s právy jednotlivců, a sice na ochranu soukromí a na právo na
ochranu před zasahováním do soukromého života. Zákon proto
poměrně podrobně upravuje způsob pořizování a nakládání s
pořízenými záznamy.
Obce samotné nejsou oprávněny provozovat kamerový systém. Mohou
být pouze zřizovateli těchto zařízení, ale provozovat na území obce je
může pouze obecní/státní policie. Zřizovatel kamerového systému pro
potřebu obecní policie zpravidla hradí veškeré náklady spojené s jeho
provozem.
Žádný právní předpis, včetně zákona o obecní policii nestanoví, jaká
konkrétní osoba může tento technický prostředek obsluhovat. Lze se
domnívat vzhledem k tomu, že v rámci jeho provozu dochází ke
shromažďování osobních údajů osob, musí se jednat o zaměstnance
obce (např. strážníka) nebo zaměstnance jiné právnické osoby zřízené
podle § 35a odst. 1 zákona o obcích, kterému vyplývá přímo ze zákona nebo z pracovní smlouvy povinnost mlčenlivosti.
Při použití kamerového systému, je nutné vyvarovat se zásahů do soukromé sféry obyvatel obce. K tomu je nutné rozlišit,
co je ještě veřejný prostor a co již soukromý prostor
Veřejný prostor je chápán jako místo, které může kdokoliv, kdykoliv, bez rozdílu a za víceméně jakýchkoliv okolností,
navštívit. Tyto oblasti jsou pod správou veřejných autorit. Patří sem například veřejné parky, obytné ulice a ulice v centru
města, parkoviště, stanice metra, sportovní prostranství.
Soukromý prostor je proti tomu specifikován jako oblast, kam je přístup omezen zákonem, to znamená, že není přístupná
všem. Moc veřejných autorit je v těchto místech omezena více než ve veřejných prostorách. Zároveň je to prostor, ve
kterém je každý chráněn proti médiím, veřejným institucím a jiným lidem. Soukromá sféra zahrnuje právo každého
jedince na vytvoření mezilidských vztahů s ostatními lidmi (zejména vytvoření, prohlubování a udržování citových
vztahů), a také na fyzický a morální vývoj jedince.
Z povahy věci vyplývá, že kontrola obyvatel je přijatelná pouze ve veřejném prostoru. Nicméně ani poté, nelze jednoduše
nainstalovat kameru na budovu obce a pustit se do sledování občanů. Je nutné rozlišovat, bude-li kamerový systém
využíván pouze v „online“ režimu, s tím, že nepořizuje žádný záznam. Anebo bude-li kamerový systém využit v režimu
offline nebo s možností ukládání záznamu. Zákon zde totiž, mimo jiné, stanoví ohlašovací povinnost pro provozovatele
záznamového kamerového sytému, vzhledem k tomu, že jde o nakládání s osobními údaji.
§4 písm. e zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: „Provozování kamerového systému je považováno za
zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou v
záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je
jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním“.
Vzhledem k možnosti narušení základních lidských práv, sledováním obyvatel kamerovým systémem. Je nutné
přihlédnout k nutnosti a přiměřenosti takovéhoto zásahu. Musí být především zachováno právo na soukromý (proto je
například nevhodné umisťovat kamery na toalety a podobná místa). Nesmí být používány diskriminačně (sledování osob
na základě rasy, pohlaví, náboženství). Veřejnost musí být navíc vždy informována o tom, že v místě na kterém se
nachází, je sledována kamerovým systémem. K tomuto může kupříkladu sloužit umístěný informační značky u
(každého!) vjezdu do obce. Lidem musí být navíc umožněn přístup k datům, která jsou o nich shromažďována, dále by
měli být informováni o tom, kam jsou data dále předávána (jakým osobám a institucím) a o účelu jejich zpracování.
Trend poslední doby je jasný, a už i malé obce se pouštějí do zřizování kamerového systému a v souvislosti s tím k
zřizování obecní policie. Vnucuje se otázka, je-li opravdu nutné ve všech případech tento systém zavádět, vzhledem k
tomu, že sám o sobě není samospasitelný.
Obec by si měla rozmyslet, nedá-li se účelu sledovaného instalováním nákladných kamer a dohlížením na občany
dosáhnout i jinak. Například lepším zázemím pro volnočasové aktivity mládeže, regulací hazardu v obci a podobnými
opatřeními vedoucím ke snížení kriminality ve městě.
Zdroje: www.mcvr.cz, www.obecnipolicie.eu
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Společenská kronika
V roce 2014 se narodilo celkem 6 dětí. Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal do života 4 nové občánky, 2 na
slavnostní vítání stále čekají. Celostátně se populace snižuje a cítíme to i v naší obci. Slavnostní vítání nových občánků
připravujeme na březen příštího roku.
V letošním roce oslavilo svá významná životní jubilea 33 našich občanů. Členky sboru tyto jubilanty pravidelně navštěvují.
Každý jubilant obdrží dárkový balíček, kytičku a podepíše se do pamětní knihy obce. Takto jim můžeme dát najevo, že
obec na ně nezapomíná, zvláště na ty, kteří se již ze zdravotních důvodů nemohou zapojovat do dění v obci. Jsou velice
milými společníky a když začnou vzpomínat, tak se návštěva u nich protáhne i na nějakou hodinku. Ti občané, kteří si
návštěvu z jakéhokoliv důvodu nepřejí, obdrží písemné blahopřání.
Jarmila Popelková

Bohuslav Pospíšil, 75 let

Miloslav Jura, 80 let

Ludmila Vojtášková, 95 let

Jarmila Jiráková, 91 let

Ještě jednou všem našim jubilantů blahopřejeme!
S velkou úctou a zármutkem vzpomínáme na naše spoluobčany, kteří navždy opustili naše řady.

pí. Přikrylová Marie
p. Dosoudil Metoděj
p. Bogdan Petkov

Čest jejich památce!
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Kulturní akce Sboru pro občanské záležitosti při OÚ
Od roku 2000 se stalo tradicí „Novoroční setkání občanů” před obecním úřadem. Tuto akci zajišťujeme s malým
občerstvením a po krátkém projevu starosty obce přivítáme Nový rok.
V příštím roce opět zajistíme „Zábavné odpoledne pro seniory”, tato kulturní akce byla seniory kladně přijata. Je to malé
poděkování za jejich celoživotní práci a chceme jim dokázat, že na ně nezapomínáme.
Potěšíme i naše děti jejich tradičním karnevalem.

Jarmila Popelková

Knihovna a informační centrum obce
Milí čtenáři, není to tak dlouho co jsme si užívali dovolených, děti prázdnin a než jsme se nadáli, máme tu opět předvánoční
čas.
Pro někoho jsou svátky stresem, jak všechno zvládnout a někteří berou vše s klidem Angličana. Pokud více čí méně
spadáte do kategorie stresujících, tak věřte, že někdy je lepší všeho nechat a sáhnout po pěkné knížce. Přijdete na jiné
myšlenky a po hodince odpočinku u pěkné knížky vám práce půjde zase lépe od ruky.
Naše knihovna vám nabízí širokou škálu knih na výběr - jak dobrodružné, detektivky, romantické romány, ale také bohatý
výběr knih pro děti i pro ty nejmenší. Taková hodinka s dětmi u pohádky v předvánočním i vánočním čase dá hodně vám,
ale hlavně vašim nejmenším, kteří ještě neumějí číst a spoléhají se na nás dospělé.
Ke konci roku se všude bilancuje, tak si dovolím napsat pár svých postřehů a ohlédnutí se za uplynulým rokem. Zdá se mi,
že zájem mezi dětmi o čtení každým rokem klesá. Chápu, že v době internetu nemají zájem si něco přečíst a raději se
posadí a brouzdají po internetu. Ale není to škoda? Knihovnu navštíví až v tu dobu, kdy se jim ve škole zadá povinná četba.
Stává se nám, že se čtenáři zaregistrují (týká se to dětí z okolních obcí), půjčí si knížky, a pak nevidíme ani děti, ani knížky.
Také se někdo z obce odstěhuje i s knihami, které nevrátí. Někdy je situace neřešitelná, poněvadž mnohdy ani nevím, kam
se tito lidé odstěhují. Budeme se muset poradit a řešit to spolu s Obecním úřadem, aby se náš knižní fond neztenčoval.
Chtěla bych tímto požádat ty čtenáře, kteří mají dlouhou dobu vypůjčené knihy, aby je vrátili do knihovny pro ostatní
čtenáře. V ojedinělých případech jde výpůjčka až na roky a na mé upomínky nikdo nereaguje.
Milí spoluobčané, čtenáři, děti, dovolte mi, abych Vám všem popřála
klidné, radostné a spokojené prožití vánočních svátků, dětem ať se
splní jejich přání, ať najdou to, co chtějí mít pod stromečkem od
Ježíška.
V novém roce 2015 hodně pohody v rodinách, úspěchů osobních i
pracovních a hlavně to nejcennější co máme – ZDRAVÍ!!

Jana Hanzelová ml.
knihovnice

Provozní doba v prosince v naší knihovně:
Knihovna bude uzavřena ve dnech 22.12., 29.12. 2014.
Otevřena bude opět 5.1.2015
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Základní a mateřská škola v Bedihošti
PODZIM NA NAŠÍ ŠKOLE
Sychravé dny nás v bedihošťské škole určitě
nezaskočily. Na žáky čekala celá řada akcí,
které jim každodenní pobyt ve škole
zpříjemňovaly. Začali jsme podzimním
dýňováním. Ve školní družině se uskutečnilo
DÝŇOVÉ ODPOLEDNE. Společně s rodiči děti
vydlabávaly, vyřezávaly, zdobily… Maminky,
babičky, dokonce i tatínkové přicházeli s
pomůckami a dál už se fantazii meze nekladly.
Dýně se začaly měnit na duchy, čarodějnice,
víly, netopýry. Vznikly tak krásné originální
výtvory, které umístěné ve vestibulu školy
vítaly odpoledne rodiče na třídních schůzkách
a všem zpříjemňovaly následující den, kdy se
žáci prvního stupně proměnili v nejrůznější
fantastické „haloweenské” bytosti. Proběhlo
totiž tematické vyučování, kdy se v
jednotlivých předmětech děti dozvídaly nejen o tradicích Dušiček. Na závěrečné zhodnocení ve školní tělocvičně
dorazili i předškoláci z mateřské školy, kteří se již těší, jak budou v příštím školním roce zapojeni do všech školních
akcí.
Jednou z nich, určenou speciálně prvňáčkům, je SLAVNOST SLABIKÁŘŮ. Že nevíte, co to je? Představte si čtení a
písmenka jako jedno velké království Písmenkov. Žije tam milý pan král se svojí dcerou, princeznou Tečkou,
statečný princ, moudrá babka kořenářka, dvorní kuchař, královský šašek, dvorní dámy, stateční rytíři…… Aby se
děti do království dostaly, musely splnit pět různých úkolů, se kterými jim pomáhali starší spolužáci ze čtvrté třídy.
Jako rádci se osvědčili dokonale, protože na závěr mohl pan král „začínajícím“ čtenářům předat velký zlatý klíč
společně se Slabikářem a pasovat je na ty „opravdové“. Brána pohádkového Písmenkova se otevřela dokořán! A co
by to bylo za slavnost bez pořádného hodování? Maminky i babičky připravily dobroty, které zpříjemnily slavnostní
den. Největší z nich byl krásný slabikářový dort. Rozkrojila ho sama „pohádková“ babička, jejíž šikovné ruce dort
upekly a nazdobily. Dobrota to byla ale opravdová!
Stejně jako BULGUR. Opět tajemství! Znáte jej? Naši žáci již záhadu
rozluštili. V rámci projektu Škola plná zdraví do bedihošťské školní
jídelny zavítal mistr kuchař David Brada. Jako šéfkuchař prošel
mnoha proslulými evropskými hotely, kde vařil nejen zdravě, ale i
chutně. Bulgurové tajemství bylo prostřednictvím činností řešených
ve dvou vyučovacích hodinách odhaleno ještě před obědem. Žáci ho
odkrývali vyhledáváním informací na internetu, ve slovnících i ve
svých učebnicích, ale také výtvarným zpracováním vlastních přestav
o této „tajuplné“ věci. Třeba, že BULGUR je planeta, kde žije
mimozemšťan Zetík. Děti kreslily, jak vypadá nejen on, ale i jeho
domov, v rámci environmentální výchovy zpracovaly projekt výsadby
zeleně na této planetě, sestavovaly mimozemský zdravý jídelníček,
tvořily myšlenkové mapy, plakáty…. Nakonec všichni žáci rozluštili
tajenku – BULGUR je obilovina, předvařená celozrnná pšenice. Může
se z ní netradičně připravit rizoto, je součástí těstovin. Jeho příprava
je rychlá, obsahuje vitamíny, bílkoviny, podporuje správnou činnost
střev. Tak jsme jej tedy všichni ochutnali – byl součástí tradiční
sekané, připravené výborně sehraným týmem školní jídelny pod
vedením pana šéfkuchaře. Všem opravdu chutnalo, dozvěděli jsme se o netradiční potravinářské surovině, udělali
něco pro své zdraví a bulgur se tak mohl stát naším přítelem – tak zněl totiž název celé projektové výuky. Do konce
kalendářního roku nás čeká ještě vánoční jarmark. Nechcete se přijít podívat? Rádi vás všechny uvítáme!
vyučující ZŠ Bedihošť
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Na ZŠ Bedihošť angličtina frčí!
Ve čtvrtek 27. 11. 2014 proběhl na Základní škole v Bedihošťi již
čtvrtý ročník soutěže v anglickém jazyce. Sjelo se 10 soutěžních
dvojic čtvrťáků a 14 dvoučlenných družstev pátých tříd z devíti
škol prostějovského okresu. Jako v předcházejících ročnících
měřili síly ve čtyřech jazykových disciplínách: čtení, psaní,
poslech a konverzace. Malí žáci prokázali v soutěži skvělé
znalosti a je vidět, že výuka angličtiny může přinést výborné
výsledky již na prvním stupni základní školy. Mezi páťáky si
nejlépe vedla dvojice Nela Mráčková a Krištof Svoboda z Vrbátek
a v kategorii čtvrtých tříd zvítězili Denis Jelínek a Dominika
Hliníková z RG a ZŠ města Prostějova. Tradice této soutěže byla
založena před
čtyřmi lety na ZŠ
Bedihošť, kde s
výukou angličtiny
začínají již v první
třídě a ne až ve třetí,
jak je to obvyklé.
„Soutěž pro tak malé angličtináře je v našem okrese ojedinělá a velmi nás těší
stále rostoucí zájem ze strany základních škol. Doufáme, že si všichni
účastníci soutěž užili a účast je povzbudí v dalším studiu cizího jazyka. To, že
začínáme s angličtinou již od první třídy má své opodstatnění,” uvedla paní
učitelka Iránková z pořádající školy. Ve stejný den byly totiž úspěšné také její
žákyně Eliška Krčová, Daniela Krčová a Eva Šubová na Konverzační a
projektové soutěži pořádané Gymnáziem ve Šternberku. V kategorii 8. a 9.
tříd obsadilo družstvo ze ZŠ Bedihošť krásné třetí místo v konkurenci
základních škol olomouckého regionu včetně gymnázií.
vyučující ZŠ Bedihošť

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i
vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez
vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
V naší mateřské škole máme dvě třídy- třídu BERUŠEK, kterou navštěvují děti 3 – 4 leté a třídu SLUNÍČEK, která děti
připravuje na vstup do první třídy ZŠ. Děti zde získají základní vědomosti, dovednosti a návyky, samostatnost a
sebevědomí. Letos půjde k zápisu do první třídy 14 dětí. Školka pracuje podle Školního vzdělávacího programu – DUHOVÝ
SVĚT KOLEM NÁS. Letos byl třídní program u Sluníček rozšířen o nové tematické celky s ohledem na požadavky pro
předškolní děti tak, aby na konci svého předškolního období byly připraveny na vstup do ZŠ.
Proto je velmi důležitá spolupráce s rodinou, která se také podílí na vzdělávání dítěte.
Přehled základních dovedností předškoláka:
- správně vyslovovat všechny hlásky a vyřídit jednoduchý vzkaz
- vydržet nad zadaným úkolem, pracovat samostatně alespoň čtvrt
hodiny a práci dokončit
- orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
- recitovat básničku, zpívat písničku
- vědět jak se jmenuje, kolik mu je let, kde bydlí, znát dny v týdnu
- počítat po jedné do deseti
- držet správně tužku, netlačit, kreslit, aby tužka lehce klouzala po
papíru
- umět vybarvovat jednoduché tvary, nepřetahovat, dokázat vystřihnout jednoduché tvary
- samostatně se oblékat, zapínat knoflíky, vázat kličku
- dodržovat hygienu, jíst příborem
- umět pozdravit, poprosit, poděkovat
Pro školní rok 2015/2016 se zápis do 1. třídy na Základní školu a mateřskou školu Bedihošť uskuteční
16. ledna 2015. Těšíme se s Vámi na viděnou!
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Z historie obce - Václavovice - nedílná součást Bedihoště s vlastní historií
Bedihošť patřil dlouhá staletí klášteru Hradisko u Olomouce. Klášter byl v roce 1784 zrušen. Jeho majetek převzal
Náboženský fond. Většina pozemků bedihošťského dvora byla sice rozparcelována, ale o některou panskou půdu neměli
usedlíci zájem. Z toho důvodu byli k obdělávání pozemků v rámci raabizace povoláni noví osadníci. Bývalý průhon pro
dobytek se stal návsí nové osady. Po obou stranách byla vyměřena místa pro celkem 40 usedlostí zvaných familie.
Raabizace byla souběžná poddanská a pozemková reforma, jejímž cílem bylo zlepšit zemědělskou výrobu a zvýšit
porodnost. Získala označení podle dvorního rady F. A. Raaba, který ji navrhl. Vrchnostenské statky byly rozděleny mezi
sedláky, kteří byli na pozemku v dědičném nájmu. Místo roboty odváděli vrchnosti peněžité, případně naturální dávky
(v osadě založené u Bedihoště ročně dva zlaté domovní činže, 16 zlatých pozemkové činže, měřici ječmene). Vznikly tak
malé statky, jejichž velikost odpovídala potřebám jedné rodiny.
Osada, založená při Bedihošti, se nejprve jmenovala Václavík –
podle posledního opata kláštera Hradisko. Později se pro ni
používalo pojmenování Václavice, poté Václavovice. Na počátku
existence osady každý nový usedlý dostal čtyři měřice polí a dvě
měřice luk. První domy byly postaveny v letech 1784–1787. Na
pečetidle osady z roku 1788 byla zobrazena radlice, která je
obsažena i v dnešním obecním znaku Bedihoště.
Na přelomu 18. a 19. století vzniklo v Čechách a na Moravě
několik set familiantských obcí a osad, založených většinou na
půdě zrušených dvorů. Na Prostějovsku se k nim řadí rovněž
např. Otonovice, Sajlerov (později přejmenován na Kraličky),
Nové Tvorovice (nedílná součást obce Tvorovice) či Vincencov.
Vzdálenost Václavovic od Bedihoště byla od začátku zcela
zanedbatelná. Dnes je za „hranici“ považována železniční trať, jež
však byla vybudována až roku 1870. Ještě za první republiky
obyvatelé řadili dnešní Komendovu ulici jednoznačně k Bedihošti.
Nejstarší část Václavovic představují dnešní Nerudova
a Palackého ulice.
Katastrálně náležely Václavovice vždy pod Bedihošť. Měly však
své vlastní rychtáře a pudmistry. Prvním rychtářem byl Jan
Beránek. Po zrušení roboty a poddanství v roce 1848 došlo ke
správním změnám, mj. vznikly obecní úřady. Václavovice byly
spojeny s Bedihoštěm v jednu politickou obec, staly se součástí
Obecního úřadu Bedihošť. V rámci tohoto obecního úřadu
Václavovice alespoň disponovaly vlastním obecním
představenstvem. Václavovice usilovaly dokonce o odloučení od
Bedihoště a vytvoření vlastního obecního úřadu, ale moravský
zemský sněm to usnesením z 13. 12. 1887 zamítl.

Úvodní strana pamětní knihy Václavovic z 19. století.
SOkA Prostějov

V roce 1945 byly obecní úřady nahrazeny místními národními výbory (na rozdíl od obecních úřadů se nejednalo
o samosprávu, ale přenesenou státní správu – fakticky šlo o nejnižší stupeň státní správy). Václavovice spadaly pod Místní
národní výbor (MNV) Bedihošť, který měl pouze jedno plénum a jednu radu. Václavovice neměly na rozdíl od období
Obecního úřadu Bedihošť žádný vlastní orgán v rámci MNV. Nadřízené úřady na to reagovaly roku 1983, když Václavovice
zrušily i jako místní část Bedihoště. Tento krok však nikomu nebrání nadále používat označení Václavovice, oficiálně ale
„naše“ Václavovice neexistují (nejsou uvedeny v Územně identifikačním registru ČR jako místní část Bedihoště a dokonce
ani jako základní sídelní jednotka). Název bývalé familiantské osady nalezneme v pojmenování místního mysliveckého
spolku (Myslivecké sdružení Bedihošť – Václavovice). K Václavovicím se rovněž hrdě hlásí několik lokálních patriotů,
k nimž patří např. Václav Adam, publikující ve Zpravodaji obce Bedihošť pod přízviskem Václav z Václavovic.
Ve Státním okresním archivu Prostějov jsou ve fondu Archiv obce Bedihošť uloženy též dokumenty týkající se výhradně
Václavovic, mj. pamětní kniha z 19. století nebo protokolární kniha osady z let 1910–1941.
Z historie Václavovic lze uvést řadu zajímavých událostí. V roce 1834 byla vybudována zděná kaple sv. Václava, jež
nahradila dosavadní dřevěnou zvonici. V 19. století osadu postihlo několik požárů. Dva z nich dokonce proběhly ve dvou po
sobě následujících dnech – 2. 10. 1865 (shořelo 16 domů) a 3. 10. 1865 (zničeno sedm obydlí). V roce 1884 Václavovice
slavily 100 let existence. V Kralicích na Hané byla sloužena mše svatá za zemřelé předky, po ní proběhla veselice.
Od začátku 20. století několik desítek let existoval Čtenářský spolek Václavovice, jenž též pořádal divadelní představení.
V hospodě Jakuba Vymětala byl od roku 1927 umístěn biograf. O pár let později byl přesunut do bedihošťské sokolovny.
Roku 2003 byla opravena kaple sv. Václava. V roce 2012 byla hlavní silnice vedoucí přes Václavovice vyasfaltována, což
byl krok, který si místní obyvatelé přáli velmi dlouho. Kolaudace nové silnice proběhla 5. 12. 2012. U kaple sv. Václava je
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dokonce umístěn pamětní kámen, jenž informuje o tomto
záslužném kroku, provedeném za starostování Jiřího Zipse.
V tomto roce si připomínáme 230 let od založení Václavovic
(1784) a 180 let existence kaple sv. Václava (1834).
Poznámka: Kratší verze článku vyšla 5. 1. 2013 v regionální
příloze deníku Právo jako součást seriálu Toulky regionem.

P. S. Pod městys Kralice na Hané patří i Vítonice a Kraličky.
Kraličky rovněž vznikly před necelým čtvrt tisíciletím jako
familiantská osada. Kraličky (stejně jako Václavovice) nebyly
nikdy samostatnou obcí. Vítonice však byly samostatnou obcí až
do roku 1950, kdy se teprve staly součástí Kralic na Hané.
Do roku 1945 měly Vítonice obecní úřad a v letech 1945–1950
existoval Místní národní výbor Vítonice. Na rozdíl od Kraliček
či Václavovic nevznikly Vítonice jako familiantská osada,
nejstarší písemná zmínka o Vítonicích spadá do roku 1131
(nejstarší písemná zmínka o Kralicích na Hané se váže k roku
1225). V Územně identifikačním registru ČR však nalezneme
jako části Kralic na Hané pouze Kralice na Hané a Kraličky,
Vítonice jsou vedeny alespoň jako jedna ze základních sídelních
jednotek Kralic na Hané.
Pod Hrubčice patří Otonovice, které jsou v Územně
identifikačním registru ČR vedeny jako část Hrubčic i jejich
základní sídelní jednotka. Otonovice byly stejně jako Václavovice
a Kraličky založeny na konci 18. století jako familiantská osada.

Kaple sv. Václava okolo poloviny 20. století.
Archiv Petra Jiráka
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Malá vzpomínka na jubilejní Václavovské hody
Můžu-li to tak napsat, letos se slavily václavovské hody již
po 180. Myslím, že tentokrát při nás stál i sám sv. Václav,
když nám po deštivých dnech zajistil krásné počasí a
mohli jsme si toto výročí připomenout za krásného počasí
na prostranství u kapličky sv. Václava. Díky tomu, že se
slavnostní bohoslužba slavila poněkud netradičně
odpoledne, mohl jí předcházet i slavnostní průvod v čele s
kapelou Pavla Strouhala, jednotkou místních hasičů ve
slavnostních uniformách a hasičským praporem v čele.
Díky vstřícnosti manželů Čmelových byla slavnostní
bohoslužba sloužena na prostorném pódiu vedle kapličky.
Kromě duchovního správce P. Jana Pacholka z Kralic n.H. a
jáhna Mgr. Karla Valtra z Prostějova jsme mohli přivítat i
„třetího” muže olomoucké arcidiéze - generálního vikáře
mons. Josefa Nuzika. Domnívám se, že tak vysoký
církevní hodnostář olomoucké arcidiecéze zavítal do
Václavovic vůbec poprvé. Myslím, že spolu s desítkami
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účastníků hodové bohoslužby můžu konstatovat, že se
připomenutí tohoto jubilea vydařilo a na závěr jsme si mohli
společně zazpívat opět Českou státní hymnu, jakož i
Svatováclavský chorál. Nezbývá, než poděkovat všem ženám i
mužům, kteří se podíleli na přípravách důstojné oslavy tohoto
významného výročí. Myslím, že nakonec i děti si dostatečně užily
pouťových atrakcí, které vždy k václavovským hodům patřily.
Budiž tedy dík i manželům Přecechtělovým a personálu prodejny
„večerky“ ve Václavovicích.
U pozdního hodového oběda jsem pak měl možnost neformálně
hovořit s generálním vikářem mons. Josefem Nuzikem, kterému
se u nás oslava svátku české státnosti a sv. Václava velice líbila. V
rámci hodového posezení se generální vikář mimo jiné ptal, zda
kaple sv. Václava a potažmo i kaple sv. Floriána je ve správě
církve či obce. Byl velice mile překvapen, že obě kaple jsou v
majetku obce a přitom jsou ve velmi dobrém stavu. (Po kapli sv.
Václava v r. 2004 byla v letošním roce opravena, vymalována a
nalíčena i kaple sv. Floriána). Velice mne potěšilo, že si této
skutečnosti generální vikář všiml. Je to dobrá vizitka vedení obce,
zastupitelst
va obce v čele se starostou obce, za což se sluší poděkovat a doufat i
v další přízeň ve vztahu k těmto stavebním sakrálním památkám.
Za sebe a věřím, že i za řadu dalších občanů bych se chtěl obrátit k
novému zastupitelstvu obce, zda by se dala na příští období dát do
plánu i oprava socha Panny Marie u cesty mezi školou a hřbitovem.
Jak jsem se zmínil v minulém čísle obecního zpravodaje, tato socha
„slavila” v minulém roce 100. výročí od instalace a posvěcení. Určitě
by si zasloužila restaurování. Druhou památkou, která bohužel
zmizela a měla by se podle mého názoru obnovit, je kříž, který stával
u silnice do Výšovic, v místech u bývalého „hliníku“. Kříž byl poničen
Němci při končící II. světové válce v r. 1945, v r. 1948 byl znovu
opraven a v r. 1968 zřejmě při likvidaci háje a celého „hlíníku“ zatím
bez náhrady opět zničen… Deska z tohoto kříže je uložena v kapličce
ve Václavovicích.
Myslím, že kolorit nejen měst, ale i obcí a
jejich okolí vytváří zejména církevní
památky a je dobře, že se o ně i v Bedihošti
staráme….
Pěkné prožití Adventu, jakož i Vánočních
svátků přeje všem občanům Bedihoště a
Václavovic
Václav z Václavovic
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Český zahrádkářský svaz
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás v kostce informovali o činnosti naší základní organizace.
O všech akcích, které pořádáme, jste během roku průběžně informování prostřednictvím našeho zpravodaje. Naše
činnost je snad dostatečně pestrá ve všech směrech, jak pro dospělé, tak i pro děti. Touto cestou patří dík všem členům
organizace za jejich celoroční práci, někdy i na úkor rodiny a svého volného času. Od letního zpravodaje uplynul už nějaký
čas.
V září jsme připravili výstavu ovoce, zeleniny a květin. Na výstavě
bylo zajištěno i objednání brambor na uskladnění za příznivou cenu
přímo od pěstitele s dovozem až do domu. Od jiného pěstitele byl
zase prodáván velice kvalitní česnek, o který byl z řad občanů rovněž
velký zájem. Chtěli bychom naši výstavu vždy o něco obohatit nejen
již o tradiční
ochutnávku salátů, kompotů,
pomazánek a
koláčů z ovoce
či zeleniny.
Potěšila nás
velká účast
občanů a také hojná účast žáků z naší školy. Spolupráce s naší ZŠ je
velmi dobrá a všem učitelům patří naše poděkování. Žáci se
pochlubili svými pracemi, které na výstavě prezentovali.
Vkusně naaranžovaný koutek měla i místní firma ZETASPOL pod
vedením ing. Jelínkové. Pracovníci prodejny profesionálně vše
naaranžovali a bylo se na co dívat. Za jejich spolupráci jim také patří
naše poděkování a těšíme se na další společné akce.
Uspořádali jsme sběr železného šrotu za pomoci pracovníků OÚ p. Khýra a Měřičky, kteří nám pomohli sesbírat sběr na
obecní AVII a odvézt jej do sběrny. Je dobře, že p. starosta obce umožní, aby místní organizace mohly využít obecní
nákladní automobil na podobné akce. Naopak se zase snažíme vyhovět potřebám OÚ a pomoci, jsme-li o to požádáni.
V sobotu před první adventní nedělí se v naší klubovně uskutečnila
beseda s promítáním obrázků, nazvaná „Za krásami přírody“ z cest
manželů Adamových. Poutavé a zajímavé vyprávění k daným
snímkům bylo velice pěkné. Pro přítomné bylo připraveno i malé
pohoštění. Manželům Adamovým patří poděkování za pěkné již
takřka adventní sobotní odpoledne. Škoda, že se této zajímavé
neformální besedy nezúčastnilo víc našich občanů.
Nyní budeme mít chvíli odpočinek v naší práci a budeme se
připravovat na nejkrásnější svátky v roce – na Vánoce.
Po novém roce se opět sejdeme a budeme připravovat náš „Tradiční
zahrádkářský ples” na který si vás dovolujeme již nyní co
nejsrdečněji pozvat. Uskuteční se 28. února 2015 v prostorách
místní sokolovny.

Blíží se kouzelný vánoční čas,
Ať ho ve zdraví prožije každý z vás,
Ať čekají vás ty nejhezčí dny,
A vyplní se i ty nejtajnější sny.
Silvestr ať vyklouzlí úsměv na tváři,
A v Novém roce 2015 se vám vše vydaří.
Svým členům ZO, ale i všem spoluobčanům Bedihoště ze srdce přejí členové výboru zahrádkářů.
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Zahrádkáři radí
Milé čtenářky, čtenáři, tak jako my se začínáme balit do tlustých svetrů a kabátů, i naše rostliny potřebují ochránit před
štípajícími mrazy.
V tuto dobu máme již své květiny a rostliny pěkně zazimovány aby nám na jaře dělaly zase radost a zkrášlily naše obydlí.
Venku zůstávají akorát trvalky. Aby v pořádku přežily zimu, přikryjeme je „kabátkem“. Nejjednodušší a nejúčinnější
ochranou je vrstva spadaného listí. Výborně izoluje, je vzdušná a nedovolí mrazu proniknout ke kořenům Podobné
vlastnosti má i chvojí, jen dosahuje o něco menší účinnosti, protože propouští vlhkost. Zato chrání dobře rostliny před
ostrými zimními slunečními paprsky a před příkrovem těžkého mokrého sněhu, který by mohl rostliny polámat.
Lýkové rohože a jutová pytlovina se výborně hodí na ochranu vzrostlých keřů, případně korun stromů.
Také folie má dobré izolační vlastnosti, snižuje nebezpečí promrznutí a chrání před vlhkostí, ale za
slunných dnů funguje podobně jako skleník, kumuluje množství tepla a podporuje předčasné rašení
pupenů, které pak vlivem dalších mrazů mrznou. Proto je používáme jen v kombinaci s dalšími
materiály, jako např. dřevitá vlna, papír, sláma a další.
Věřte, že péče o rostliny, které máme na zahradě se nám během jara a léta odvděčí krásným růstem a
květenstvím.
Zahrádkáři

Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
informuje občany o jeho dění na konec roku 2014. V letošním roce proběhly oslavy 120. výročí založení sboru v Bedihošti.
Tyto oslavy proběhly důstojně za podpory hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřím Rozbořilem , senátorkou Boženou
Sekaninovou a zástupcem statutárního města Prostějova primátorem Miroslavem Pišťákem.
V letošním roce jsme měli tři výjezdy vyhlášeny IZS Olomouckého kraje. Jednalo se o požár
na zahradě, technická pomoc na odvodnění komunikace a záchrana kotěte ve studni. Můžu
konstatovat, že jsme vždy vyjeli v časovém termínu.
Také u hasičů proběhly volby do vedení, kde se funkce starosty sboru vzdal z důvodu
pracovní vytíženosti Jiří Zips. Tento má zastávat funkci místostarosty okresního starosty
výkonného výboru v Prostějově. Jiřího Zipse nahradí ve funkci starosty sboru Miroslav Hýbl.
Jednatele sboru bratra Františka Jablunku nahradí Klára Kopincová, který také odstupuje a
velitel sboru byl zvolen Vítězslav Švec.
Také bych Vás rád pozval na náš tradiční Hasičský ples, který se bude konat v místní
sokolovně v sobotu 17. ledna 2015 od 20:00 hodin.
Podrobnější informace o činnosti našeho sboru dobrovolných hasičů se můžete dozvědět na
našich webových stránkách www.sdhbedihost.estranky.cz
Závěrem bych Vám chtěl do nového roku popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti jak v osobním, tak i v pracovním životě.
Jiří Zips
starosta SDH Bedihošť

TJ Sokol Bedihošť
Milí čtenáři a přiznivci sportu
Jsem rád, že Vás opět můžu seznámit s činností v naší tělovychovné jednotě Sokola Bedihošť. Naši žáci začali hrát novou
soutěž OFS 7+1. Po podzimní části skončili na krásném 3. místě. I když tam byly zápasy, které jsme mohli vyhrát, a tím
pádem jsme mohli pomýšlet na ty nejvyšší příčky. I tak musíme klukům poděkovat za přístup a bojovnost, kterou se celou
podzimní částí prezentovali!! Přes zimu budou kluci trénovat v místní sokolovně, kde budeme pilovat fyzickou kondici a
techniku.
Teď zhodnotím mužstvo, A které po podzimní části 3. třídy skončilo na 14. místě. Nepíše se mi to moc dobře ale to, že
budeme na posledním místě jsem vůbec nečekal!!!! Kádr se přes léto stabilizoval a přišly i dvě posily. První zápas jsme
hráli u favorita soutěže v Němčicích a podali jsme velmi dobrý výkon. V základní hrací době jsme s favoritem remizovali
1:1 a pak prohráli na penalty až 9 serií penalt. Byla to škoda, protože soupeř vyrovnal až v 90.minutě. Ale to je fotbal.
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Bohužel, tak dobrý výkon se nám už v průběhu sezóny nepodařilo zopakovat a s 9 body a skórem 32:55 jsme skončili
poslední. Aspektů, proč se nám nedařilo, je hodně. Nebudu to řešit přes tenhle článek. Doufám, že kluci si to sami uvědomí
a přístup k zápasům se zlepší a jaro bude pro nás úspěšnější. To je tak asi vše, co se týká fotbalu.

6. prosince jsme pořádali Mikulášskou nadílku pod vedením p. Kardinálové. Sobotního odpoledne se zúčastnilo přes 70
dětí, které si akci i se svými rodiči náležitě užily. Tímto bych chtěl poděkovat místním sponzorům za dary, bez kterých by se
tato nadílka neobešla.
Tímto Vás všechny zvu na REJ ČERTŮ! 27. prosince pořádá p. V. Blaha každoroční vánoční turnaj ve stolním tenise v místní
sokolovně. Vánoce a Nový rok uzavíráme každoročně fotbálkem v místní sokolovně.
To bude asi tak vše s čím se vás chtěl obeznámit. Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům obce a starostovi Jiřímu Zipsovi
za podporu, bez které bychom se neobešli. Chtěl bych vám za celou tělovýchovnou jednotu Sokola Bedihošť popřát
KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Za TJ Sokol Bedihošť
Starosta Jednoty Josef Zemánek

Tenisová liga podruhé
Uspořádání loňské tenisové ligy na antukových dvorcích sokolovny bylo úspěšné, a tak můžeme směle napsat, že toto
sportovní klání se i letos stalo samozřejmostí pro místní borce.
Počet neregistrovaných tenistů se rozrostl na dvanáct a ligu dokončilo o jednoho méně. Všichni účastníci odehráli, i přes
deštivý srpen, celkem 66 zápasů, což čítalo 242 setů.
Cílem ligy je především stmelení tenistů a zdravé soupeření,
přerůstající v osobní cíle hráčů jako je vlastní zlepšení, dohra bez
zranění, obhajoba,….no prostě každý ji chápe po svém, ale vše je
motivováno láskou k tenisu. Právě obhajoba titulu je, jak známo,
nejtěžší, a proto si každý brousil zuby na loňského šampiona
Luďka Zdráhala. Na kurtu fyzicky a psychicky nevyčerpatelný
Pavel Neoral předvedl, že pro dlouhodobou soutěž je potřeba si
udržet dlouhodobou formu, proto prošel turnajem bez jediné
porážky, a sesadil tak loňského vítěze z trůnu. Na slavnostním
vyhlášení, kterému předcházel přátelský turnaj ve čtyřhře, mu
byl za zvuku bubenických salv, které obstaraly děti hráčů, předán
pohár pro vítěze soutěže. Stříbrnou placku si vybojoval Roman
Grochol a bronz získal Luděk Zdráhal.
Co dodat na závěr, třetí ročník je před námi - král je svržen, ať žije
král!
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Zamyšlení
Po zdevastovaném dětském hřišti v místním parku jsme my,
maminky a babičky, marně toužily po vybudování dětského hřiště
pro nejmenší děti, abychom nemusely se svými ratolestmi jezdit za
těmito „atrakcemi” do sousedních obcí.
V neděli 19.10.2014, při slavnostním otevření a předání dětského
hřiště do užívání našim dětem, jsme se díky úsilí vedení obce,
konečně dočkaly.
Příznivé podzimní počasí nám dovoluje využít každé volné chvilky k
návštěvě tohoto pěkného zařízení, ze kterého máme my i naše děti
nesmírnou radost.
Jenže….
Jelikož toto zařízení je určeno převážně dětem předškolního a mladšího školního věku, nemůže tedy vydržet „zátěž”
čtyř i více – byť jen čtyřicetikilových adolescentů. Zvláště pérová houpadla, která jsou jimi přímo ověšena a ohýbána až k
zemi. Přestože bylo pamatováno i na starší mládež, mající k dispozici „orbitrek”, lanovou dráhu a běžce (zátěž až 120kg),
tito odhánějí vulgárními výrazy malé děti z kolotoče, houpadel a průlezky. Lanovka díky jejich neuváženému chování
dostála újmy již po 10 dnech užívání.
Nemístné je i skákání a honění se po stolkách a lavičkách v domečku, který má sloužit spíše k oddechu a případnému
občerstvení.
Dalším nešvarem je kouření na dětském hřišti (i dospělých). To je věc zcela nepochopitelná i přes ceduli „zákazu kouření”.
Asi to pro některé neplatí.
Chtěla bych tímto apelovat na rodiče, aby svým dorůstajícím dětem vysvětlili, jak se mají na hřišti chovat a všechny
kolemjdoucí požádat, aby tyto děti napomenuli.
Pokud se uskuteční nainstalování kamerového systému v obci, potom se viník zničeného zařízení na dětském hřišti snadno
najde.
Čím dál víc se mi vnucuje myšlenka, že zařízení devastují záměrně, jako předchozí houpadla a prolézačky v místním
parku. Možná jim nedochází, že vybudování hřiště nebylo levnou záležitostí.
Nebylo by dobré se nad tímto problémem zamyslet?
čtenářka Jarmila

Všimla jsem si...
Každým rokem přijímá starosta obce sezónní pracovníky z Úřadu práce.
Mnozí z nás to berou jako samozřejmost, ale jejich práce je na vzhledu naší obce poznat. Uklizené chodníky, krajnice
vozovek, shrabané listí a v neposlední řadě vždy uklizený hřbitov, místo posledního odpočinku našich nejbližších.
Někdy jsou nepříznivé povětrností podmínky a tito lidé pracují
bez ohledu na počasí. Někdy je mi jich až líto, když fouká vítr,
nebo jen poprchá na záda. Kolikrát za den musí ohnout záda a
pak jdete a vidíte, tam pohozená PET láhev, obaly od
cukrovinek, od cigaret, psí exkrementy. Ale toho už bylo ve
zpravodaji tolik napsáno!!! Jen bych se opakovala. Myslím, že
tito pracovníci si zaslouží naše uznání a poděkování za jejich
odvedenou práci v naší obci a přála bych jim co nejméně „nás
bezohledných občanů”.

Jana Hanzelová
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Zadáno pro ženy (i muže)
Milé čtenářky (čtenáři), čas neúprosně ubíhá, rok se sešel s rokem a opět připravujeme pro své rodiny vánoční pohodu,
cukroví, dobré jídlo a našim nejmenším překvapení pod stromeček a to jsou dárky od Ježíška.
Vánoce pomalu přichází do našich domovů. Ať už patříte k těm, kteří se na ně těší od září, nebo k těm kteří tyto svátky moc
rádi nemají, nic s tím neuděláte, je to prostě tak. Pro nás ženy je to čas, abychom si připravily těsta na vánoční cukroví a
napekly to, co je u našich blízkých nejoblíbenější. Původně bylo cukroví považováno za dobrotu s tajemnou schopností,
která údajně mohla chránit rodinu, dům i domácí zvířata před temnými silami. Lidé z těsta tvarovali kolečka a kuličky,
vykrajovány se vykrajovala zvířátka.
Kolečko mělo a stále má o vánocích symbolizovat slunce, zvířátka pak zvířata ze chléva. Cukroví se věšelo do stavení,
chlévů, na stromy, zkrátka všude, kde jen to bylo možné. Věřili, že do domu to přinese štěstí, ovoce se bude rodit a zvířata
budou prospívat. Vánoční cukroví bylo také častým dárkem. Historie pečení vánočního cukroví se v některých zdrojích
datuje až od šestnáctého století, jinde zase najdeme, že historie cukroví je stejně stará jako tradice vánočního stromečku,
což je začátek 19. století.
Cukroví, které známe dnes, se však vůbec nepodobá tomu původnímu. V chudých oblastech lidé pekli cukroví nejčastěji z
toho, co dům dal. V majetnějších rodinách k pečení používali vzácná koření, ale i pepř nebo česnek. Zvláštní suroviny pro
přípravu cukroví – nemyslíte? Taková samozřejmost jako je cukr, bílá mouka, byla v tehdejší době velkou vzácností.
Cukroví se tedy vyrábělo ze sušeného ovoce, ořechů a medu. Podle tradice by na stole mělo být sedm nebo třináct druhů
vánočního cukroví. Za nejznámější vánoční pečivo je považována vánočka, ke které se váže řada pověr. Vánočka se
spletla z devíti pramenů, přičemž čtyři spodní znamenaly slunce, vodu, vzduch a zemi. Tři prameny uprostřed
symbolizovaly rozum, cit a vůli. Vrchní dva prameny představovaly lásku a moudrost. Při pečení vánočky si hospodyně
měla vzít bílou zástěru, šátek a při hnětení těsta nesměla s nikým hovořit. Při kynutí těsta měla skákat hodně vysoko, snad
proto, aby těsto naskočilo. No, nedovedu si představit, jak v dnešní době bychom měly skákat při kynutí těsta!!! Trochu
vtipná předehra. Někdy se do vánočky zapékala mince a ten, kdo ji našel, zajistil si zdraví a hojnost po celý další rok.
Pokud se prý vánočka při pečení připálila, či přetrhla, nevěštilo to nic dobrého. Co se týče námi oblíbených perníčků, tak
svoje místo měly dokonce už v Antice a jejich název vznikl od pepře, protože se do něj dávalo velké množství tohoto
dochucovadla. Původní název tedy není perník, ale peprník a údajně obsahoval tolik pepře, že by byl pro nás již těžko
poživatelný. (Také němčina má pro perník výraz „Pfeferkuchen” – neboli pepřový koláč).
Takže milé čtenářky, ale i čtenáři, ať už upečete sedm nebo třináct či více druhů cukroví, určitě si členové rodiny
pochutnají. Prožijte svátky tak, jak je vám příjemné.
Je to čas setkávání. Proto se setkávejte, jestli chcete.
Je to čas štědrosti. Ta tak buďte štědří, jestli chcete.
Je to čas rozjímání. Tudíž rozjímejte, jestli chcete.
Je to čas otevírání srdcí. Nu otevírejte je, jestli chcete.
Je to čas televizních pohádek. Sledujte je, jestli chcete.
Je to čas i velkých nákupů. Nakupujte, jestli chcete.
Na štědrovečerním stole má být smažený kapr, jezte ho jestli chcete.
Prostě si udělejte Vánoce, jaké jsou vám milé. Nic nedělejte násilím, nebo přes vaše zdravotní možnosti, abychom
neskončili v nemocnici.
Teď, jak je mojí tradicí, přispěji vám několika recepty, které možná vyzkoušíte. To už nechám na vás.
Vím, že některé čtenářky, které jsou samy a už jim například tak neslouží zrak, aby pekly drobné cukroví. Mám pro ně pár
tipů na vynikající koláče na plech, kterými určitě okouzlí své přátele, rodinu, kteří přijdou na návštěvu o vánočních
svátcích.
Perníkový jablečný koláč.
4 celá vejce, 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek oleje, 1 hrnek krystalového cukru, 1 kávová lžička skořice, 1 kávová lžička
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kakaa, 1 kávová lžička jedlé sody, 1 čokoláda na vaření (nasekat) 2 hrsti nasekaných ořechů, 6 -10 jablek nakrájených na
kostičky.
Všechny tyto suroviny promícháme, vylijeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme asi 45minut na 180st. (podle toho
jak komu peče trouba.
Řezy „ESKYMO”
2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek krupicového cukru, 1 prášek do pečiva, 1
vanilkový cukr, 2 vejce, 1 hrnek mléka, ½ hrnku oleje, 2 polévkové lžíc
kakaa.
Suroviny na těsto smícháme a vylijeme na vymazaný a vysypaný plech
(nebo vyložíme pečícím papírem). Dáme péct do vyhřáté trouby na cca
180st. Pečeme 25-35 minut, necháme vychladnout.
Krém:
400ml mléka, 2 balíčky kokosového pudinku, 125g másla, 1 zakysanou
smetanu (může být i trochu víc).
Uvaříme pudink, který necháme vychladnout. Mezitím vyšleháme máslo
s cukrem. Do másla zašleháme po lžících pudink i zakysanou smetanu.
Tímto krémem natřeme vychladlý korpus a nakonec pocákáme čokoládou, abychom vytvořili efektní zdobení. Koláč
necháme pořádně ztuhnout.
Rychlé šlehačkové řezy (výborné)
3 vejce, 1 hrnek cukru krupice, ½ hrnku oleje, 1 hrnek mléka, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do
pečiva, 1 sáček strouhaného kokosu (200gr) 15 dkg mletého cukru, 2 kelímky smetany ke šlehání.
Smícháme vejce, cukr, olej, mléko a pak postupně přisypáváme mouku rozmíchanou s vanilkovým cukrem a práškem do
pečiva. Vzniklou hmotu nalijeme na vymazaný a vysypaný plech. Na syrové těsto nasypeme kokos smíchaný s mletým
cukrem.
Pečeme necelou půlhodinu a na HORKÉ!!! Opatrně nalijeme neušlehané smetany. Krásně vsáknou a vznikne skvělá
dobrota.
Kefírové řezy
½ litru kefíru, 250gr. mletého cukru, 150gr hladké mouky, 200gr. polohrubé mouky, 2 lžíce mletých ořechů, 9lžic oleje, 1
vejce, 2 lžíce kakaa, 1 polévková lžíce jedlé sody.
Všechny tyto suroviny smícháme dohromady, přidáme rozinky namočené v rumu, nasekané ořechy, čokoládu na vaření.
Dáme péct a po vychladnutí koláče ho potřeme jahodovou nebo meruňkovou marmeládu a nakonec rozetřeme polevu.
Poleva: 1 čokoláda na vaření, 1 zakysaná smetana (200gr). Čokoládu rozehřejeme ve vodní lázni – nebo v mikrovlnce a
promícháme se zakysanou smetanou.
Perníkový štrúdl
600gr hladké mouky, 200gr mletého cukru, 4 vejce, 2
polévkové lžíce medu, prášek do pečiva, povidla, 200gr
nasekaných ořechů, 2 kg jablek, 150gr cukru.
Ze všech surovin (vyjma povidel a ořechů) vypracujeme
těsto, které necháme přes noc odpočinout. Na druhý den
rozdělíme těsto na čtyři části a z každé vyválíme plát.
Každý plát potřeme švestkovými povidly, na která
naklademe nastrouhaná jablka promíchaná s cukrem a
ořechy. Kdo má rád, může přidat rozinky namočené v
rumu. Štrúdly zavineme a pečeme při 170-180st cca 30
minut.
Věřím, že tyto koláče si oblíbíte tak jako já. Jejich příprava
není náročná a chuť a požitek je vynikající. Tyto koláče na
plech stačí nakrájet na menší čtverečky a na talířích je dozdobíme šlehačkou, ale není třeba – záleží na vaší chuti.
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A co si budeme namlouvat o vánocích hřešíme nejen cukrovím, ale také pořádným „dlabancem” z masa ať už je to
vepřové, hovězí nebo drůbeží. Prostě kus masa. A protože již několik let nalézáte ve zpravodaji tuto rubriku, tak podle
mého zvyku ještě nějaký receptík od masa. Doufám, že si z nich určitě některý vyberete a obohatíte tak celé období
vánočních svátků až do nového roku.
Řízky v sýrové omáčce
4 – 8 ks kuřecích řízků (podle počtu osob), 300gr strouhaného eidamu, 1 šlehačka, sůl, mléko a hladká mouka = těstíčko.
Maso naklepeme, obalíme v těstíčku a osmažíme na pánvi, pak naskládáme vedle sebe do pekáčku, posypeme
strouhaným sýrem a zalijeme šlehačkou. Dáme zapéct do trouby. Jako přílohu podáváme nejlépe vařené brambory.
Filé po německu
3/4kg rybího filé, 200gr schwarzwaldské šunky, 50gr sušených rajčat, 100gr tvrdého sýra, olej, sůl
Filé necháme mírně rozmrazit a potom rozložíme na olejem vymazaný pekáč. Mírně osolíme a nahoru na filé rozložíme
plátky schwarzwaldské šunky. Na plátky šunky dáme kousky sušených rajčat a dáme do trouby zapéct na 20minut.
Vyndáme z trouby, nasypeme nastrouhaný sýr a zapečeme ještě asi 10 minut. Jako přílohu podáváme vařené brambory.
Vepřová játra KOLIBA
600gr vepřových jater, špetka pepře, trocha oleje, 200gr vepřové šunky, 2 zelené papriky, 2 středně velké cibule, trocha
soli, šlehačku podle chuti.
Odblaněná játra nakrájíme na nudličky a zprudka orestujeme (nesolíme, jen popeříme).
Šunku a papriky nakrájíme na kolečka, cibuli na půlkolečka a vše orestujeme na oleji, osolíme a opepříme. Hotovou směs
dáme na talíř na orestovaná játra, která jsme trochu osolili. Ozdobíme šlehačkou. Jako přílohu podáváme rýži nebo
hranolky.
Králík na celeru
1 králík, trocha soli, 2-3 cibule, 1 středně velký celer, 2 skleničky
kečupu.
Králíka omyjeme, naporcujeme a osolíme. Oloupeme a nakrájíme
cibule a nahrubo nastrouháme celer. Na dno větší pánve s vyšším
okrajem dáme cibuli, na ni rozložíme naporcovaného králíka a
posypeme ho strouhaným celerem. Potom ho zalijeme kečupem a
vodou. Necháme do druhé dne rozležet v chladničce. Na druhý den
naloženého králíka dusíme na mírném ohni asi necelé dvě hodiny. Jako
přílohu podáváme houskový nebo bramborový knedlík.
Záhorácký vepřový závitek
1kg vepřového bůčku, 200gr sterilovaného zelí, 50gr slaniny, 1 větší
cibule, 1 lžíce sádla, 1 lžíce hladké mouky, sůl, kmín, pepř a česnek – dle chuti
Očištěný bůček bez kůže vykostíme, nakrájíme na plátky, naklepeme paličkou, osolíme, opepříme a potřeme utřeným
česnekem.
Na sádle osmahneme na drobno nakrájenou cibuli a rozkrájíme slaninu, přidáme překrájené sterilované zelí, osolíme a
okořeníme drceným kmínem. Touto směsí naplníme plátky bůčku, zavineme je, upevníme párátkem a obalíme v mouce.
Poskládáme na vymaštěný pekáček a v troubě zprudka zapečeme. Pak polijeme vodou a dozlatova upečeme. V průběhu
pečení závitky přeléváme vypečenou šťávou a obracíme.
Po upečení odstraníme párátka a servírujeme. Jako přílohu doporučuji vařené brambory nebo chléb.
Milé čtenářky (i čtenáři), letošní rok se nám krátí, blíží se do finále a zase budeme o rok starší. Ale … k životu patří dobrá
nálada a úsměv. Naštěstí je vždy nablízku někdo, kdo i v nás udržuje optimismus, úsměv, dobrou náladu a pak se i ty
nakupené problémy, které nám život přináší, řeší snáze. Proto vám všem přeji krásné, klidné vánoční svátky a v Novém
roce 2015 co nejméně trápení, bolu, nenávisti, problémů a co nejvíce lásky, úspěchů v práci i v osobním životě a to co si
nikdo nekoupí ani za miliony a to je zdraví.
Vaše Jana Hanzelová
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Zajímavosti o mahónii
V období dušiček a váno se hodně využívá mahónie do věnců a kytic. Je to rostlina, kterou mnozí z nás mají na zahradě.
Je krásně zelená a někdy i barevně rozrostlá, ale také pěkně píchá, takže pracovat s ní musíme pouze v rukavicích.
A víme po kom se mahónie jmenují???
Mahónie se jmenuje podle irského zahradníka Bernarda Mc Mahona (17751816), který se v době konfliktů mezi Iry a Angličany odstěhoval do USA.
Emigroval v r. 1796 a nejdříve pracoval pro noviny. V letech 1802-3 si ve
Filadelfii v Pensylvánii založil školku a semenářství a začal vydávat první katalog
zahradních rostlin v USA. Katalog začínal se 720 druhy a varietami semen. V
roce 1804 už obsahoval asi tisíc druhů a variant semen. Mc Mahon sbíral
americké rostliny a do Evropy posílal jejich semena. O rostliny se zajímal i
prezident T. Jefferson a s Mc Mahonem si dopisoval.
Než se v letech 1803 – 1806 na Jeffersonův podnět vydala k pobřeží Tichého
oceánu expedice vedená Lewisem (1774 – 1809) a Clarkem (1770 – 1838), Mc Mahon pravděpodobně pomáhal cestu
plánovat. Cílem expedice bylo poznání přírodních podmínek, rostlinstvo, geologie, osídlení domorodými kmeny. Znalosti
měly usnadnit expanzi bílých osadníků. Jedním z výsledků expedice byla sbírka rostlin, pro jejíž uchování a zpracování se
stal Mc Mahon jedním z kurátorů sbírky. Staral se také o rozesílání semen z expedice.
V r. 1806 publikoval The American Gardener´s Calendar – po měsících uváděné návody co dělat v zahradě. Publikace
vycházela i po jeho smrti. V r. 1808 Mc Mahon zakoupil ve Filadelfii pozemek, na kterém založil botanickou zahradu a na
počest Linného je pojmenoval „Upsal Botanic Garten“. Po jeho smrti převzali zahradnictví jeho žena a syn. V r. 1818
americký botanik T. Muttall (1786 – 1859) na jeho počest pojmenoval rod Mahonia z čeledi dřišťálovitých.
Zpracovala Jana Hanzelová

Tipy a triky na každý den
▪ Mandle a ořechy můžeme opražit v mikrovlnné troubě, rozprostřeme je na talíř, vložíme do
trouby a zapneme na 3 minuty.
▪ Tvaroh můžeme lehce nastavit nastrouhanými vařenými bramborami, tvarohu přibude a
bude jemnější.
▪ Prášek do pečiva pomůže i karbanátkům a sekané, budou po něm nadýchanější. POZOR!
Stačí ho špetka!!
▪ Máslo rychleji utřeme do pěny, když ho necháme změknout a přidáme na špičku nože
mouky.
▪ Ryby – novou chuť a vůni smažených ryb získáme, kdež je místo ve strouhance obalíme ve
směsi sušených bylinek, kari koření nebo sušeného chilli.
▪ Typického rybího pachu se zbavíme tak, že jednotlivé porce kapra naložíme na dvě hodiny do lehkého bílého vína.
▪ Mascarpone – nikdy nešleháme elektrickým šlehačem, vždy ho s danými přísadami pouze ručně utřeme.
▪ Tvaroh – přimícháme-li do odtučněného tvarohu trochu perlivé minerální vody, bude velmi lehký a získá
smetanovou chuť.
▪ Palačinky – se nebudou chytat na pánvičku, když do těsta vmícháme trochu rozpuštěného másla.
▪ Maso – při pečení tužšího masa přidáme trošku rumu, maso rychleji změkne.
Jana Hanzelová

Babské rady mnohdy pomůžou při vánočním úklidu
▪ Na skvrny od rzi použijte obyčejnou citronovou šťávu se lžičkou soli – dejte tomu půl hodiny a skvrna je pryč.
▪ Spáry u kachliček vybělíme pomocí prášku do pečiva a starého zubního kartáčku.
▪ Bílý povlak od vodního kamene na kohoutcích a vodovodních bateriích stačí potřít rozkrojeným citronem nebo pomerančem.
▪ Na ucpaný odtok pomůže prášek do pečiva, který zalijete kolou – následná chemická reakce trubky pěkně protáhne.
▪ Na skvrny na světlém koberci použijeme okenu, skvrnu postříkáme a pak dočistíme vlhkým hadříkem.
▪ Radiátory dobře očistíme sprejem na čištění pečící trouby. Žebra radiátorů zbavené prachu otřeme vlhkým hadříkem
a potom postříkáme sprejem a utřeme.
▪ Zrcadlo v koupelně se vám nebude tolik zamlžovat, když ho občas umyjete pěnou na holení a poté vysušíte ručníkem.
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▪ Barvy na starém koberci osvěžíme kartáčkem, který namáčíme do octové vody. Před tím ale, koberec důkladně
vyluxujeme. Tento postup můžeme použít i při čištění čalounění.
▪ Mahagonovému a dubovému nábytku vrátíme lesk teplým pivem – nábytek jím zlehka potíráme a nakonec přeleštíme.
▪ Zašlé rámy na obrazech oživíme směsí ze čtyř dílů bílku a jednoho dílu soli. Rámy tak snadno zbavíme i mušinců.
Jana Hanzelová

Dejte si pozor na darování „Zážitkových vánočních dárků”
Fenomén internetového nakupování vstoupil i do naší domácnosti. Letos na jaře jsme si poprvé zkusili a nakupovali na
„SLEVOMATU”. Vybrali jsme zde si 6 denní pobyt v jednom z vyhlášených krkonošských hotelů. Nabídka to byla velice
lákavá i co do ceny. Snad byla opravdu o avizovaných 50% nižší než normálně. Nebudu dělat hrdinu, přece jen trochu obav
tu bylo, zda nekupujeme „zajíce v pytli”. Nejprve jsme se před zaplacením poukazu v onom hotelu telefonicky informovali,
zda avizované podmínky jsou skutečné a zda nehrozí třeba „zavření” hotelu či něco podobného ještě před naším
plánovaným příjezdem. Byli jsme ujištěni, že vše je v pořádku.
Poukaz jsme tedy přes internet zaplatili a dohodli si dubnový termín. Den před odjezdem jsme dotaz do hotelu, zda vše
platí, opakovali. Byli jsme opět ujištěni, že vše je v pořádku. Do Harrachova jsme přijeli v daný den v odpoledních hodinách
a opravdu vše bylo tak, jak se slibovalo. Hotel snad trošku staršího data ale jinak vše dle avizovaných služeb. Plná penze,
snídaně a večeře formou bufetu, obědy servírované. Dvoulůžkový pokoj s TV a s příslušenstvím s výhledem na skokanské
můstky. V restauraci byl k dispozici i přístup na WI-FI. Byl tu k volnému využití i avizovaný wellnes – Římské lázně.
Jen ten sníh chyběl. Ale to byl ostatně problém celé minulé zimy. Dělali jsme pěší túry, zavzpomínal jsem na dobu takřka
před 40 lety, kdy jsem sem byl služebně přidělen. Prostě spokojenost. Hotel byl prakticky plně obsazen. Všiml jsem si ale
chování jednoho manželského páru, který spokojenost moc nesdílel. Snad druhý či třetí den pobytu jsme měli to „štěstí“
že si k nám přisedli u večeře ke stolu (zřejmě hledali spřízněné duše) a začali naříkat, jak jsou nespokojeni se stravou,
ubytováním, wellnesem atd. Doslova nás šokovali, když nám povídali „my jsme se vrátili minulý týden z Thajska a to se
nedá srovnat!! Tento pobyt nám daroval syn k vánocům a to se mu tedy velmi nepodařilo. Zítra odjíždíme předčasně zpět
do Prahy a pojedeme lodí po Vltavě a Labi do Německa”. V ten moment nám ta poslední sousta hotelové večeře přestala
chutnat. Slušně, ale rychle jsme se s oním párem rozloučili a šli to rozchodit po harrachovských stezkách….
Myslím, že u nás budeme podobný případ těžko hledat, ale přece jen, chcete-li darovat zážitkový dárek, tak si to před tím
rozmyslete….
Václav z Václavovic

Hanáci z Václavovic na Dachsteinu….
Na stránkách prosincového Bedihošťského zpravodaje, který budete číst v teple domova a naše zahrádky třeba budou pod
vytouženou sněhovou peřinou, bych se s Vámi chtěl podělit o dojmy z letní dovolené, kterou jsme prožili v rakouských
Alpách. Tentokrát jsme si jako cyklistickou „ouverturu” zvolili několikadenní pobyt v oblasti Bad Gasteinu. Využili jsme zde
nabídky mnoha cyklostezek krásnými gasteinskými údolími. Jenže cesta do této oblasti nedaleko známého
Grossglockneru či střediska v Zell am See je od nás dlouhá několik stovek kilometrů a tak jak je naším zvykem, cestou
jsme navštívili některé pamětihodnosti či další přírodní zajímavosti Rakouska. Naši rakouskou cestu jsme začali v Zwettlu,
který je známý cisterciáckým klášterem, který byl založen
počátkem 12.století, dále jsme pokračovali do Artstettenu, kde
je pochován Ferdinand de´Este se svoji českou manželkou Žofií
Chotkovou. Ve večerních hodinách jsme pak dojeli do krásného
města Gmunden ležícího na
krásném jezeře Traunsee v
oblasti Solné komory. Mezi
nejvýznamnější pamětihodnosti
patří určitě radnice se
zvonkohrou z keramických
zvonků. Gmunden je nazýván
často městem keramiky.
Dále stojí za zmínku vodní
zámek Seeschloss Ort (vodní
zámek), což byla původně
pevnost, spojená s pevninou
28

mostem, dlouhým 123 metrů a také zámecká vila Toscana, kde se dnes nachází kongresové centrum. Nad městem se pak
tyčí mohutný, 984 metrů vysoký Grünberg, kam lze přímo z města vyjet kabinovou lanovkou Grünbergseilbahn.
Docela v pozdních večerních či spíš již nočních hodinách jsme
opustili krásný Gmunden a vyjeli směrem na Salzburg.
Vzhledem k pokročilé hodině jsme nakonec zaparkovali na
dálničním odpočívadle v blízkosti Salzburgu. V autě jsme
strávili zbytek noci v naději krásného příštího dne. Bohužel po
ranním probuzení tomu bylo jinak. I když se jednalo o srpnové
ráno, probudili jsme se do silně mlhavého, vlhkého a
chladného rána. Ranní káva nás sice postavila trochu na nohy
a internetový pohled z webkamery na vrcholu Dachsteinu
sliboval přece jen nadějnější vyhlídky. Vydali jsme se tedy
směr Ramsau, abychom dál pokračovali po vysokohorské
cestě k lanovce Dachsteinsüdwandbahn.
Kabinková lanovka Dachsteinsüdwandbahn umožňuje rychlý a
pohodlný přesun od chaty Türlwandhütte (1680 m.n.m.)
přímo na vrcholek Hunerkogel (2689 m.n.m.). S využitím
lanovky se pak stávají snadno přístupné ledovce Schladminger
Gletscher a Hallstätter Gletscher a samozřejmě i samotný
vrchol Hoher Dachstein se svými takřka 3000m. I když se
počasí oproti rannímu pohledu z webkamery na Dachsteinu
zhoršilo, přesto jsme se rozhodli k výjezdu na Hunerkogel.
Vzhledem k nepřízni počasí jsme s výjezdem nahoru neměli
problém. Jinak je tu vždy veliký nával a bez předchozí
rezervace se nemusíte zejména v dopoledních hodinách do
lanovky ani dostat. Nastupujeme do kabiny a po dobu asi
8minut jízdy vidíme jen mlhu… Hlavní „atrakcí” pro kterou
jsme sem mimo jiné vážili cestu je od července minulého roku
visutý most, který je nejvyšším mostem Rakouska.
Pohled z prospektu vs. realita

Velice zajímavým místem je v závěru minulého roku zprovozněná vyhlídková plošina, která nese název Treppe ins Nichts.
To v překladu znamená „schody do ničeho” nebo chcete-li „schody nikam”. O tom, že je název naprosto trefný, se můžete
přesvědčit na fotografii.
Na vyhlídkovou plošinu s proskleným dnem jsme sestoupili po
14 schodech a ocitli se tak ve volném prostoru pod úrovní
visutého mostu ve výšce necelých 3000m. Zapomenete zde
na velké množství železa kolem vás, které by vám dodávalo
pocit jistoty a bezpečí. Po obvodu i pod vámi je jen sklo. Díky
mlze byl náš adrenalinový prožitek poněkud zmírněný…
Samostatnou kapitolou je pak ledový palác přímo v nitru
dachsteinského ledovce. Při vstupu do tohoto paláce nás
upoutaly ledové sochy medvěda, ledový zámek s trůnním
sálem, ledový dóm a spousta dalších ledových soch
vytesaných v ledovci. Byl to úžasný zážitek a procházkou
touto ledovou krásou jsme tak nějak zapomněli na mlhavou
nepřízeň počasí….
Po lehkém občerstvení v samoobslužné restauraci jsme se
vydali lanovkou dolů. Je tu jedna zajímavost, a sice, že si
můžete zvolit, zda chcete cestovat uvnitř kabiny nebo si
stoupnete na terasu na střeše kabiny a prožijete si sjezd
poněkud s nádechem adrenalinového sportu.
No když už jsme
tu možnost měli,
tak jsme ji i
napříč nepřízni
počasí využili…
Bylo to docela
„husté” dnešní
mluvou….
Z Dachsteinu jsme se vydali do dalšího plánovaného cíle v Dorfgasteinu, kde
nás čekaly cyklotrasy gasteinskými údolími. Ale o tom třeba zase někdy
příště.,…
Václav z Václavovic
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Trocha legrace nikdy neuškodí
Trocha silvestrovského humoru (nejen) pro děti.
Paní učitelka se zlobí: „To už je potřetí co tento týden nemáš udělaný domácí úkol. Co tomu bude říkat tatínek?”
„Prosím on s tím taky nemůže hnout”.
Turista v Beskydech se ptá: „Prosím Vás, jak se dostanu nejrychleji k té horní salaši?“ „Když za vámi pustím našeho
psa.”
Večer čte otec detektivku. Tu k němu přistoupí jeho syn. „Co chceš synu?” ptá se otec aniž zvedne oči od čtení.
„Padesátikorunu zítra na kino. Nebo ti řeknu, kde je pachatelem.”
Syn se ptá otce: „Táto, jestlipak víš, kolik je zubní pasty v jedné tubě?” „No to nevím!” „Tři metry šedesát.”
„Máte lžíci na boty?”
„Ne my boty nejíme”.
V Praze na letišti se ptá syn tatínka: „Táto, když je to letadlo tak veliké, jak ho může někdo unést?” Tatínek mu
fundovaně odpoví: „Copak nevíš, že když vyletí nahoru, stane se takhle malinkým?”
Kapitán Titaniku se obrátil k posádce: „Mám pro vás dvě zprávy – jednu dobrou a jednu špatnou. Kterou chcete
slyšet první?” „Tu špatnou.” „Potápíme se.” „A dobrá?” „Získáme jedenáct Oskarů”.
Polykač nožů se večer vrátil domů celý uplakaný. Hned po návratu spustil na svoji ženu: „Naposledy ti říkám, abys
přestala mými noži krájet cibuli.”
Policista zastavil auto a říká řidičovi: „Pane řidiči, už popáté jsem vás zastavil a popáté vám opakuji, že vám z vozidla
teče voda!” „A já vám už popáté opakuji, že tohle je kropicí auto”.
Na hraničním přechodu je rodina podrobena celní kontrole. Celník se ptá řidiče „Jaké zboží si dovážíte z ciziny?”
„Žádné, jen pár drobností”. Do řeči skočí malý synek a povídá: „Tati, ale vždyť jsi kupoval ten veliký fotoaparát!”
Maminka se podívala Honzovi do žákovské knížky. „No to je hrůza!” Tatínek na to: „Co zas vyvedl?” „Nevyvedl nic, ale
dostal pětku ve škole.” „A co pak zase nevěděl?” „Nevěděl, kde je Afrika.” „Afrika?” říká táta. „To musí být někde
blízko, protože k nám do práce jezdí černoch na kole.”
„Víte jaké má ryba oko?“ „Vodotěsné.”
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”
Jdou dva myslivci v lese, najednou jeden z nich upadne do bezvědomí. Druhý myslivec vytáhne mobil a zavolá na
záchranku: „Pomoc! Můj kamarád je mrtvý”.
V telefonu se ozve odpověď: „Klídek, nejdřív se ujistěte, jestli je dotyčný opravdu mrtvý”.
Chvíli je ticho a potom se ozve výstřel se slovy: „A co dál?”
Lupič vykrádá barák a přitom slyší jak někdo říká: „Ježíš tě vidí.”
Lupič se poohlédne kolem sebe a pokračuje v loupení.
Za chvilku se ozve znovu: „Ježíš tě vidí.”
Zloděj zahlédne papouška a řekne mu: „Zavři zobák, ty mě vůbec nezajímáš.”
Lupič krade dál a znovu se ozve: „Ježíš tě vidí.”
Chlap jde naštvaně na papouška.
Ten dodá: „Ježíš je náš pitbul.”
Řezník má těsně před zavíračkou a zůstalo mu jedno kuře, kterého by se před víkendem rád zbavil. Najednou
doběhne chlapík a jakoby zázrakem se ptá: „Máte kuře?”
Řezník: „Ano, samozřejmě.” A vytáhne kuře z chladničky, hodí na váhu: „Kilo a 20 deka. Může být?”
Chlapík: „A o něco větší nemáte?”
Řezník vrátí kuře do chladničky, vytáhne to samé, troška ho otočí, nenápadně přitlačí na váhu a říká:”Kilo sedmdesát.
Může být?”
Chlapík: „Super! Vezmu si obě!”
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Rozsvěcení vánočního stromu
Již tradičního rozsvěcení vánočního stromu 27. listopadu se zúčastnilo přes dvě stovky spoluobčanů. Jelikož počasí oproti
minulým letem „přálo” a nebylo tolik potřeba spěchat domů rozmrznout, program se natáhl na bezmála hodinku a půl. Jak
je již dobrým zvykem, o hudební produkci se postaral pan Prokop, kterého svým nezaměnitelným způsobem doprovodily
zpívající děti. Zábavu obstarával taktéž šašek Viky, jenž děti nenechal ani na chvíli vydechnout, což bylo jedině dobře,
alespoň jim nebyla zima. Následovalo rozdání sladkých adventní kalendářů nejmenším a jako tečka programu posloužil
několikaminutový ohňostroj odpálený samotným starostou obce.
Jan Pospíšil

Pf 2015
Příjemné a klidné prožití vánočních svátků,
mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví
v novém roce přeje
Obecní úřad
a Zastupitelstvo obce Bedihošť
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