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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
před třemi měsíci jsem vás informoval o plánovaných rekonstrukcích,
chystaných opravách a žádostech o dotace v naší obci.
Nyní bych vás rád seznámil s plánovanou opravou silnice III/36711 v
ulici Nerudova – Palackého, což je pro mě (a věřím, že i pro vás) nyní priorita
číslo jedna. V době přípravy tohoto čísla zpravodaje je již vše zajištěno a
všechny smlouvy jsou naplněny, takže stavba již může být zahájena. Původně
byl plánován začátek stavby na 2. května 2012, ale zpoždění bylo způsobeno
ne ze strany našeho obecního úřadu, ale hlavním zdržením bylo řešení
smlouvy se Státní železniční správou v Praze. Je mi líto, že došlo ke zpoždění
započetí stavby, ale věřím, že bude letos řádně dokončena.
Jistě jste si všimli, že je hřbitov pravidelně udržován, včetně sečení
trávy a udržování hrobů, které nemají majitele. Rád bych vás informoval, že v
letošním roce budou nové smlouvy na pronájem hřbitovních míst.
Na stálé stížnosti z řad občanů a řidičů projíždějících v ulici
Komenského u školy na zaparkovaná auta před základní školou jsme reagovali
zhotovením nového parkoviště vedle školy. Současně jsme tak vyřešili
problém s černou skládkou, která zde byla. Okraje jsme osadili betonovými
obrubami a povrch byl zpevněn štěrkem. Parkoviště je určeno pro cca 10
vozidel.
Byl vypracován projekt na přechod pro chodce u autobusových
zastávek v naší obci na rušné Prostějovské ulici. Ve středu vozovky budou
umístěny betonové ostrůvky, které značně sníží rychlost projíždějících vozidel.
Přechody se stanou bezpečnějšími pro nás všechny.
Nechali jsme zhotovit studii, která se týká kanalizace v ulici
Komenského od křižovatky po říčku Valovou. Stávající kanalizace je v
kritickém stavu, betonové roury jsou popraskané a rozpadlé. Na tuto
rekonstrukci budeme žádat o dotaci, která bude vypsána na konci tohoto roku.
S tím souvisí i nový povrch silnice a výstavba cyklostezky do Kralic na Hané.
O úklid a údržbu zeleně v naší obci se starají tři stálí zaměstnanci
obecního úřadu, dále ještě sedm pracovníků z úřadu práce. S jejich prací jsem
spokojen a doufám, že vy také.
Dne 27.6.2012 jsem byl na jednání s vedoucím pracovníkem České
pošty a obhajoval setrvání pobočky České pošty v Bedihošti, jistě sami víte o
rušení mnoha poštovních poboček v celé republice. Jednání dopadlo pro
občany Bedihoště a jeho spádové oblasti dobře, jediným naším ústupkem bylo
zkrácení pracovní doby v dopoledních hodinách z dřívějších 8 - 11 hod. na 8-10
hod., toto malé zkrácení snad nebude velkou přítěží pro občany výměnou za
setrvání pobočky v obci.
Jiří Zips - starosta obce
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Redakční rada informuje
Vážení čtenáři,
v první řadě musím poděkovat všem Bedihošťským složkám za perfektní spolupráci v oblasti poskytování
příspěvků z jejich činnosti a včasné zasílání redakci zpravodaje. Jsem rád, že se tato spolupráce zdárně vyvinula do
nynějšího stavu. Pro občany a především pro obecní složky je užitečné, když se svými akcemi pochlubí nebo shrnou
své působení formou článku, který doplní fotografií a tím třeba nalákají na další svoje akce nové návštěvníky či
diváky. K tomuto faktu přispěl i kalendář akcí otištěný v minulém zpravodaji a bylo příjemným zjištěním, že se
oslovené obecní složky dokázaly vzájemně domluvit a žádné letošní akce se navzájem nepřekrývaly, jako tomu bylo
v minulých letech. Tímto zpravodajem také zahajujeme seriál a historii obce a života v ní. První článek je o obecním
hostinci a pokračovat budeme dalšími objekty, jež nesou historické dědictví do dnešních let. Velké díky patří panu
Mgr. Petru Jirákovi, jež články zpracovává.
Jsme rádi i za kladné ohlasy, týkající se nového zpracování zpravodaje, jakékoliv vaše další připomínky uvítáme
a stále se budeme snažit o vylepšování obsahu.
Pokud byste měli nápady, co ve zpravodaji zlepšit nebo naopak, co se vám nelíbí, budeme rádi za zaslání
připomínek elektronickou formou na e-mail: zpravodaj.bedihost@seznam.cz nebo sdělením některému členu
redakční rady. Zpravodaj děláme pro vás občany, a proto budeme rádi, pokud nám zašlete příspěvky na jakékoliv
téma, rádi je otiskneme.
Všem našim čtenářům přeji příjemné počtení a fajn chvilky strávené u nového čísla zpravodaje.
Za redakční radu
Jan Pospíšil

Otázky pro starostu obce
Pane starosto, kolik má obec v současné době pracovníků, případně
brigádníků starajících se o údržbu majetku a zeleně v obci?
Jak jsem již uvedl v úvodu zpravodaje, obec má stálé tři pracovníky a sedm
pracovníků z úřadu práce. Práci vykonávají svědomitě.
Nebudu asi daleko od pravdy, když budu tvrdit, že každá ruka při
údržbě obce by se hodila. Jaké jsou možnosti nabrání dalších
“dotovaných” pracovních sil z úřadu práce?
Máte pravdu, jsem stále v kontaktu s ÚP Prostějov a jejich nabídky
využívám. Stávající situace je taková, že nezaměstnaní pracují jen 20 h /
týdně a někteří z nich předkládají omluvné potvrzení od lékaře, na základě
kterého nemohou pracovat.
Nejen já, ale jistě i ostatní občané si všimli, že obec je celkově více
udržovaná a travnaté plochy takřka nestačí zarůstat, má tento stav
dopad na zvýšení rozpočtu v této oblasti?
Ano má, jen něco málo více platíme za pohonné hmoty.

Starosta obce Bedihošť, Jiří Zips

V nynějším vydání se zeptáme
pana starosty na problematiku
údržby zeleně a obecního
majetku, na další možnosti
získání pracovních sil a také na
časovou i finanční náročnost
této oblasti.

Jak se nakládá s rostlinným odpadem, respektive kam se vyváží?
Rostlinný odpad (tráva a jiná zeleň) je zdarma ukládaná na farmě Ing.
Frýborta.
Vypadá to, že se podařilo odstranit všechny černé skládky v obci a
jejím okolí, jen kolem Hastrmanky jsou nadále vidět různé
hromádky něčeho, co do přírody rozhodně nepatří, dá se v tomto
směru ještě něco udělat?
Černé skládky se nám daří mít pod kontrolou, jen v okolí Hastrmanky je
situace složitější. Na úklidu této lokality neustále pracujeme, jenže nám
sem hlavně v nočních hodinách vozí odpad převážně občané z okolních obcí.
Nádoby na tříděný odpad v obci je velké plus, většina občanů je
využívá k plné spokojenosti, jen jsem zaznamenal pár dotazů,
ohledně umístění kontejneru na vybité baterie, použité zářivky
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apod. bylo by možné takovýto malý kontejner umístit někde v obci, třeba ve sběrném dvoře?
Na sběrném dvoře je tento kontejner k dispozici již od loňského roku.
Teď se pojďme věnovat obecnímu nemovitému majetku, postupně se opravuje, mění se okna... Můžete
nám prozradit, které domy se dočkají dalších oprav?
Všechny obecní domy jsou po výměně oken. Nyní připravujeme postupnou výměnu
vchodových dveří.
Pokud se bavíme o obecních bytových domech, jaké máte zkušenosti Vy nebo obecní pracovníci s
nájemníky, respektive s tím, jak se starají o okolí svého bydliště?
Minimálně 1/10 nájemníků se k obecnímu bytu chová jako by byl jejich vlastní. Bohužel přibližně 1/3 nájemníků má
byt v katastrofálním stavu (hlavně sociální zařízení, kuchyňskou linku, podlahy a zdi). Neváží si možnosti bydlení v
obecním bytě.
Dle Vašich informací obec získala finance na vybudování parku na konci ulice Lidická. Jak je tento
projekt tedy daleko a kdy bude realizován?
Mohu Vám sdělit jen toto: O dotaci jsme požádali, ale dosud jsme neobdrželi vyrozumění, že nám byla dotace
přiznána, i když na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí je již tato dotace vyvěšena jako
přiznaná (schválená). Očekáváme písemné potvrzení.
Na závěr se zeptám, kam až obec udržuje okolí cyklostezek mezi Prostějovem a Čehovicemi?
Cyklostezku z Prostějova do Bedihoště udržuje z 1/3 Prostějov a ze 2/3 naše obec. Cyklostezku z Bedihoště do
Čehovic udržujeme od nádraží až po vlakový podjezd (most) včetně Boží muky.
Děkuji za Vaše odpovědi!
Jan Pospíšil

Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. tříd ZŠ Bedihošť na Obecním úřadě
V pátek 29.6.2012 se uskutečnilo slavnostní předání
vysvědčení žákům 9. tříd základní školy v Bedihošti.
Tohoto předání se zúčastnil pan Jahn, ředitel školy, třídní
učitel p. Franek a také p. Zips, starosta obce. Předání
proběhlo v obřadní síní místního obecního úřadu. K žákům
pronesli všichni tři pánové několik vět, které by se daly ve
zkratce shrnout jako přání k dalším studijním úspěchům.
Žáci si převzali svá vysvědčení, podepsali se do pamětní
knihy obce Bedihošť, dostali kytičku a několik
upomínkových předmětů věnovaných obecním úřadem.

Jan Pospíšil
Hostinec před circa 100 lety

Hostinec na snímku z knihy Bedihošť (Mlčoch a Hudeček 1926)

Fotoarchiv SOkA Prostějov

Kulturní a společenské akce v druhém pololetí roku 2012
Termín

Název akce

Místo konání

Pořadatel

Areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

Areál mysliveckého
sdružení - remízka
Areál mysliveckého
sdružení - remízka

MS Bedihošť
- Václavovice

11.8.2012

Posezení pod lipami

12.8.2012

Střelecké závody - O pohár starosty

19.8.2012

Memoriál Josefa Daňka

25.8.2012

O pohár starosty obce, akce pro děti

Fotbalové hřiště

Jiří Zips

Zájezd do vinného sklípku
(termín bude upřesněn)

Bude upřesněno

ČZS Bedihošť

Před obecním úřadem

Sbor pro občanské
záležitosti a kulturní výbor
při OÚ Bedihošť

září/říjen
21.11.2012

Rozsvícení vánočního stromu
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MS Bedihošť
- Václavovice

Usnesení zastupitelstva
9 hlasů PRO

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 19. 4. 2012 v 18.00 hodin
na obecním úřadě

• spolufinancování obce ve výši 15 000,- Kč na pořízení,
rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
pro zásahovou jednotku SDH Bedihošť
9 hlasů PRO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :
• návrhovou komisi ve složení :
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Jan Pospíšil ml.
9 hlasů PRO

• smlouvu o příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 15
000,- Kč na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a
nákup věcného vybavení pro zásahovou jednotku SDH Bedihošť
9 hlasů PRO

• ověřovatele zápisu ve složení:
Miroslav Prokop, Martin Pospíšil, Ing. Luděk Smýkal
9 hlasů PRO

• vyhotovit smlouvu na pronájem obecního pozemku parcelní č.
1409, 1257, 1354, 1433/1, 1320, 1427, 1333, 1265, 1358, 1406,
1356/1 v katastrálním území Bedihošť o celkové výměře 3,0665
ha s firmou ZETASPOL, s. r. o. a Ing. Jaroslavem Frýbortem
9 hlasů PRO

• program 12. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
9 hlasů PRO
• rozpočet obce Bedihošť na rok 2012
9 hlasů PRO

• návrh na odkup pozemku parcelní č. 378/1 v katastrálním území Bedihošť p. Olšaníkovi za cenu 200,- Kč/m2
9 hlasů PRO

• dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Bedihošť a Ing. Plaček
PROJEKT s. r. o. : Obec Bedihošť - Oprava chodníků v ulici Prostějovské, (projekt pro přechod pro chodce v ulici Prostějovská)
9 hlasů PRO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :
• návrh usnesení
9 hlasů PRO

• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
obcí Bedihošť a Povodí Morava, s. p. : Obec Bedihošť Rekonstrukce dešťové kanalizace
9 hlasů PRO

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

• výsledek výběrového řízení na výměnu oken v bytovém domě
na ulici Lidická, č. p. 129 a uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení Mechanika Prostějov, a. s.
9 hlasů PRO

USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 21. 6. 2012 v 18.00 hodin
na obecním úřadě
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

• výsledek výběrového řízení na zhotovení díla: Obec Bedihošť Chodník a veřejné osvětlení v ulicích Nerudova a Palackého a
uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení MODOS spol. s. r.
o., Masarykova 34, Olomouc
9 hlasů PRO

• návrhovou komisi ve složení :
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Ing. Luděk Smýkal
9 hlasů PRO
• ověřovatele zápisu ve složení:
Miroslav Prokop, Martin Pospíšil, Petr Frantal
9 hlasů PRO

• výsledek výběrového řízení na zhotovení díla: Obec Bedihošť Oprava chodníků v ulici Prostějovské a uzavření smlouvy s
výhercem výběrového řízení MODOS spol. s. r. o., Masarykova 34,
Olomouc - dílo bude provedeno pouze v případě získání dotace
9 hlasů PRO

• program 13. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
9 hlasů PRO

• žádost pana Miloše Zmeškala o odkoupení pozemku parcelní č.
772/1 v katastrálním území Bedihošť v ceně 200,- Kč/m2, po
doložení náležité dokumentace; potřebné úřední náležitosti
provede budoucí nabyvatel
9 hlasů PRO

• závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2011
9 hlasů PRO
• rozpočtové opatření č. 1 – viz příloha
9 hlasů PRO

• oznámení účetního případu ZŠ Bedihošť - dodatečné schválení
sponzorského daru
9 hlasů PRO

• odkoupení pozemku od manželů Boťanských
9 hlasů PRO
• smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání
9 hlasů PRO

• jmenování zástupců obce Bedihošť do školské rady ZŠ a MŠ
Bedihošť - Mgr. Vladimír Vláčil a Martin Pospíšil
8 hlasů PRO, 1 se ZDRŽEL

• úpravu ceny na 360Kč/osoba/rok pro svoz komunálního odpadu
na rok 2013
9 hlasů PRO

• žádost projekční firmy K.V. Z. spol. s. r. o. Zlín o vyjádření k
územnímu řízení k odstranění dřevěných sloupů a položení
telefonní kabelizace do země
9 hlasů PRO

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE :
• žádost o odkoupení pozemku 696/18
9 hlasů PRO

• žádost TJ Sokol Bedihošť o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost mládeže v částce 30 000,- Kč
9 hlasů PRO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :
• návrh usnesení
9 hlasů PRO

• přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 15 000,Kč na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení pro zásahovou jednotku SDH Bedihošť

Návrhová komise : Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Ing. Luděk Smýkal
Jiří Zips, starosta obce
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Realizované investiční akce v obci

Dětské hřiště v areálu u zahrádkářů

Obecní dům p.č. 129, - výměna oken a dveří na celém objektu

Ulice Komenská - rozšíření parkovací plochy za Základní školou

Fotbalový stadion - položení nové dlažby a instalace lavic u šaten

Knihovna a informační centrum obce informuje
Je za námi první půlrok roku 2012, tak mi dovolte, abych v krátkosti zrekapitulovala a informovala vás o dění v naší
knihovně.
Čtenáři naší knihovny jsou různého věku, mohu říct, že věková kategorie je od 3 do 90 roků. Žáci, kteří navštěvují
ZŠ jsou mezi nimi také, ale mohlo by jich být daleko víc. Je vidět, že knihu nahrazuje počítač a internet. Je to velká
škoda, protože máme v naší knihovně kvalitní a zajímavé knihy pro děti a mládež. V květnu byl opět proveden tzv.
„Výměnný fond“ z okresní knihovny v Prostějově, odkud byly zapůjčeny další kvalitní knihy různého žánru. Z
uvolněné finanční částky z rozpočtu obce byla zakoupena první dávka knih, která už je k dispozici. Další nové knihy
budou v průběhu měsíce srpna.
Ráda bych vás informovala o výměně zastaralých počítačů za nové, které zajistil Obecní úřad a tímto bych ráda
poděkovala a zároveň pozvala ty občany, kteří nemají doma možnost internetového připojení, aby přišli na počítač
do knihovny. Již dříve jsme informovali čtenáře, že tato služba je bezplatná.
Na závěr mi dovolte, abych využila této příležitosti a apelovala na čtenáře, kteří mají delší dobu půjčené knihy, aby
je vrátili do knihovny a mohli si je přečíst další čtenáři – děkuji.
Dětem, ale i Vám dospělým, přeji krásné a slunečné prožití prázdnin a dovolených, abychom si všichni odpočinuli a
načerpali nové síly.
Jana Hanzelová ml. – knihovnice

Provozní doba knihovny během prázdnin: od 23.7.2012 do 31.8.2012 - ZAVŘENO
Provoz bude opět zahájen 3.9.2012
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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

330 Kč
za osobu a rok

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

Splatnost

ve dvou stejných splátkách vždy
do 31. 3. a do 30. 9.

Havarijní služba

• poplatník, který je v pořadí třetím
dítětem a každé další narozené dítě, a to
do věku 15 let žijící ve společné domácnosti se zákonným zástupcem
Osvobození

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

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

Standardní poplatek

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

chovaného v domě se dvěma
a více byty

Splatnost do

31. 3.

Osvobození

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

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

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

Cena vodného a stočného na rok 2012

V ceně vody je zahrnuto zvyšování cen vstupů a poklesy spotřeby.
Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně
usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR).

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

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

Kč/m3 s DPH 14%

33,27

37,93

stočné

30,80

35,19

celkem

64,14

73,12

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

Průměrná čtyřčlenná rodina na Olomoucku tedy od nového roku měsíčně
zaplatí za vodné a stočné o 57 Kč více. Na Prostějovsku čtyřčlenná
domácnost zaplatí na vodném a stočném o 74 Kč měsíčně více než loni. A
na Zlínsku průměrná rodina zaplatí měsíčně o 107 Kč více za vodné a
stočné než v loňském roce.

vodné

– praktický lékař

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

Cena vody zahrnuje vodné – tedy veškeré náklady spojené s výrobou
a distribucí pitné vody a stočné – náklady spojené s odváděním a čištěním
odpadních vod. Cena bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní
odběratele.

Kč/m3 bez DPH

800 184 084

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

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

Ceny pro Prostějovsko

800 22 55 77

O2: Ohlašovna poruch telefonních stanic

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

100 Kč za prvního psa

80 Kč za druhého
a každého dalšího psa

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.

Místní poplatek ze psů

60 Kč za prvního psa

840 668 668

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

• poplatník pobývající mimo ČR déle
než 6 měsíců

150 Kč za druhého
a každého dalšího psa

Voda, kanalizace: Moravská vodárenská a.s.
Plyn

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

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Společenská kronika - významná životní jubilea
Ve druhé polovině letošního roku oslaví svá životní jubilea naši spoluobčané, kterým co
nejsrdečněji blahopřejeme!

Červenec: pí. Anna Rossová

92 let

Srpen:

pí. MUDr. Marie Kudličková
p. Václav Rozsypal
p. Ing. Antonín Pospíšil
p. Bogdan Petkov

70 let
75 let
70 let
80 let

Říjen:

p. František Přecechtěl
pí. Marie Lenhardtová
pí. Josefa Grulichová
pí. Renata Sedláková
p. Vladimír Cetkovský
pí. Ludmila Vojtášková

85 let
70 let
90 let
75 let
70 let
93 let

pí. Josefa Rulfová

75 let
70 let

pí. Lucie Masláková
Prosinec: p. Josef Mrňka

pí. Vojtěška Hofmanová

Ještě jednou blahopřejeme!
Společenská kronika - zesnulí
S velkou úctou a zármutkem vzpomínáme na naše spoluobčany, kteří opustili naše řady:

pí. Marta Bébarová
p. Miloslav Bébar
pí. Marie Kouřilová

Čest jejich památce!
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Rozhovor
Redakční rada Bedihošťského zpravodaje mne
pověřila nelehkým úkolem – udělat rozhovor s
naším spoluobčanem panem Vladimírem
Vláčilem. Na splnění tohoto úkolu jsem se
dlouho připravoval, dlouho přemýšlel o čem
vést rozhovor. Moje vědomosti nesahají jak se
lidově říká „ani po kotníky“ ve srovnání se
znalostmi, vědomostmi, zájmy či koníčky pana
Vláčila a pak s tímto vědomím veďte s takovou
Osobností naší obce rozhovor…..
Nicméně po bedihošťkých hodech jsem si s
panem Vláčilem domluvil termín návštěvy na
státní svátek v úterý 8.května

druhá u Vavrouchů ve dvoře na chlévy. U nás na
dvoře bylo asi na čtyřicet maďarských vozatajů.
Maďaři, kteří byli spojenci Němců měli na našem
dvoře v č.p. 28 řekněme týlové zabezpečení –
kuchyň, ve stájích dobytek a jatka. Bylo to smutné
vědomí, jak se někdo roztahuje v našem
hospodářském stavení. Díky neskonalé přízni
manželů Budíkových jsme se však mohli dočkat
svobody ve zdraví a i v relativním bezpečí.
Vzpomínám si už jako malý kluk, že Vláčilovi
patřili řekněme k „původním“ obyvatelům naší
obce. Sedíme dnes v pamětní síni rodu. Můžete
mi a čtenářům Bedihošťského zpravodaje říct
kam až sahají kořeny Vašeho rodu?
„Naše kořeny v Bedihošti jsou staré nejméně 500 let.
Dokládá to i základní kámen ve stodole položený
mým předkem panem Martinem Vláčilem. Snad po
celou dobu se rod živil zemědělstvím. Teprve po smrti
mého dědečka pana Františka Vláčila se daly polnosti
do nájmu, neboť můj otec František Vláčil neměl k
zemědělství vztah a šel pracovat k ČSD, kde se
později vypracoval až na vrchního inspektora ČSD.
Můj otec byl „písmák“ – pokračoval na vedení našeho
rodokmenu, psal rodinnou kroniku a rovněž nějakou
dobu zastával funkci obecního kronikáře.
Takže po přeskočení jedné generace jste se k
zemědělství vrátil Vy?
„Bylo to tak nějak rozhodnuto. Nájemní smlouvy
končily a já jsem byl po maturitě na Obchodní
akademii v Prostějově „totálně nasazen“ nejprve do
Lutína a později do Milo závodů v Olomouc. Po válce
jsem pak ještě absolvoval zemědělskou školu v
Novém Jičíně - Žilině. Než jsem však mohl nastoupit
studium na zemědělské škole, musel jsem mít aspoň
roční praxi v zemědělství. Tuto praxi jsem absolvoval
u mého strýce v Tlumačově. Během studia na
zemědělské škole v Novém Jičíně jsem se seznámil se
slečnou Jiřinkou. V r. 1948 jsme měli svatbu a hned
po svatbě jsme začali v Bedihošti opět hospodařit.
Sekl jsem obilí kosou, začínali jsme jezdit s kravama,
později i s koňma. Mlátičku obilí jsem si o žních z
počátku půjčoval od pana Ludvíka Nehery. Později v
souvislosti se zakládáním JZD jsme prožívali těžké
chvíle. Byly nám předepisovány nesplnitelné
dodávky zemědělských produktů….“

Pan Vladimír Vláčil se svojí ženou Jiřinkou

Ve smluvený čas mne pan Vláčil již
netrpělivě
očekával a usadili jsme se „na komoře“, která slouží
jako pamětní síň rodu Vláčilů . Vzhledem k datu moji
návštěvy jsem nemohl začít jinak, než dotazem na
bedihošťské vzpomínky z II. světové války.
Pan Vláčil vzpomíná a namátkou vybírá jednu z
mnoha vzpomínek z doby už pomalu končící
války.
„Byli jsme s Laďou Vavrouchem (pozdější autor knihy
o Bedihošti) v sokolovně v kině. Seděli jsme na
balkoně. Najednou jsme slyšeli silnou ránu, balkon se
otřásl a honem jsme vyšli ze sokolovny ven. Na
Bedihošť dopadly bomby. Vraceli jsme se tedy se
strachem opatrně domů. My jsme byli Němci z
našeho domu vystěhováni a bydleli jsme v té době ve
Václavovicích u Budíků. Šli jsme tedy domů a cestou
se stavili u Přehnálků. Mám dojem, že zde bomba
zabila našeho spoluobčana pana Grepla. Dále jsme šli
kolem našeho domu č.p. 28. Pamatuji si, že nám
chvílemi cestou pěkně ujížděly nohy, jak jsme šlapali
po rozsypaném skle z vybitých oken. Některé úseky
jsme se snad i plazili. Jedna bomba dopadla před
naším domem (dodnes mohou obyvatelé obce vidět
na našem domě pozůstatky z výbuchu bomby) a

Pamatuji si, že již jako docela malý kluk jsem k
Vám vždy shlížel s obdivem vašich technických
znalostí a jejich využití v praxi. Vzpomínám si,
že prvními traktoristy v obci jste byl Vy a p.
Ides, který jezdil s traktorem u STS, která měla
sídlo ve dvoře u „Frištenských“. Ten Váš traktor
byl tuším ZETOR s poněkud atypickou
tmavomodrou kabinou.
8

„Ano k technice jsem měl tak nějak blízko už od

oplechováním střechy mi velice pomohl zručný
klempíř pan Kocián z Otonovic. Odborně jsem se
hodně naučil od známého prostějovského „hvězdáře“
– někdejšího ředitele prostějovské hvězdárny pana
Adolfa Neckaře. Adolf Neckař se přičinil o vybudování
nové hvězdárny v prostějovských Kolářových sadech
a přemístění kopule pomocí helikoptéry ze střechy
Husovy školy v Prostějově, kde původně hvězdárna
sídlila. Prostějovská hvězdárna se totiž mohla
pochlubit jedním z nejlepších dalekohledů na světě v
oblasti lidových hvězdáren. A tak dnes tak trochu
lituji, že dříve jsem viděl a neměl techniku, zatímco
dnes mám techniku, ale už špatně vidím“.

dětství. K agrotechnice jsem si pořádně „čichnul“ v
zemědělské škole v Novém Jičíně a tak se to se mnou
nějak vleklo. Vystřídal jsem několik typů kolových
traktorů, ale v té době také populární těžké traktory
sovětské výroby typu DT, které dnes už nikde
nevidíme, snad v nějakém muzeu. Později po vstupu
do JZD jsem byl zařazen jako traktorista a ten ZETOR
s atypickou modrou kabinou si pamatuješ zřejmě již z
doby JZD“. Vlastnil jsem řidičský průkaz
s
oprávněním na všechna vozidla vyjma tramvaje.
Jinak mimo traktoristy jsem byl také určitý čas
pokladníkem družstva, skladníkem a ve finále pak
bezpečnostním technikem.

Jaké máte třeba „vzpomínky“ na svoje optické
výrobky?
„Za můj velký
úspěch považuji zkonstruování
dalekohledu, pomocí kterého jsem v době poledního
odpočinku na poli u letiště například „četl“ noviny v
okně panelového domu v Prostějově na Šárce. Snad
největším úspěchem pro mne bylo, když jsem
dalekohledem vlastní výroby pozoroval od kapličky
„u Prokópka“, zda v poutním domě na sv. Hostýně
mají otevřená okna“.
Co Váš modelářský koníček?
„K železnici a k vlakům jsem měl pozitivní vztah už od
dětství. Nakonec to vyplývalo již ze zmiňovaného
povolání mého tatínka. Tatínek byl výborný malíř a
tak už jako malému chlapci mě maloval lokomotivy,
vlaky. Vždy, když jsem cestoval někam vlakem,
prvně jsem se díval, jaká lokomotiva nás potáhne.
Odebíral jsem časopis Modelář a zde mi v jednom
čísle učarovalo velké kolejiště H. Gäringa, který měl
velké kolejiště. To mne natolik inspirovalo, že jsem se
rozhodl zhotovit si obdobné kolejiště. Již tehdy jsem
začal na mém modelovém kolejišti používat
„autoblok“, který byl u opravdové železnice teprve v
plenkách“.

Hvězdárna pana Vláčila se slunečními hodinami

Ale nejen zemědělství bylo Vaším posláním.
Jste znám jako „hvězdář“, „modelář“,
historik… Jak jste se k těmto koníčkům dostal?

Jak jste to všechno časově stíhal skloubit
náročnou práci v zemědělství a koníčka, který
se stal pořádným „koněm“?

„Snad od svých 10 let jsem se zajímal o hvězdy a
astronomii. Asi ve 12 letech jsem si vyrobil první
vlastní dalekohled. Potřeboval jsem k tomu tyto
komponenty: „popundekl“ (lepenka), černé tuše a
binokulární čočky. Mnoho informací, návodů a
nápadů jsem čerpal v tehdy velice populárním
časopise Malý čtenář. Koupil jsem si tehdy i první
soupravu – stavebnici asi za 10,- Kč.

„Sám nevím a dnes o tom často přemýšlím, jak jsem
to mohl všechno stihnout. Často jsem pracoval na
komoře na modelové železnici až do 03 hodin do rána
a ve 4 hodiny ráno už jsem zase poklízel dobytek.
Zřejmě to bylo mládím, elánem a také
houževnatostí“.
Pane Vláčile, bylo by toho ještě hodně k
povídání, k prohlížení. Chtěl bych Vám jménem
svým a zcela jistě i jménem čtenářů
Bedihošťského zpravodaje poděkovat za
rozhovor. Věřím, že se naskytne příležitost k
dalšímu pokračování, ve kterém byste mohl
představit něco z Vašich rodinných zápisů,
kronik…

Tento koníček se Vám pokud vím, stal přímo
„koněm“. Postavil jste si i vlastní hvězdárnu.
„Už sám nevím, jak jsem to všechno stíhal.
Samozřejmě, že stavební povolení nemohlo znít na
hvězdárnu, nýbrž na sklad zahradnického nářadí za
zlikvidovanou stodolu. Sám jsem si dělal nákresy,
sám jsem si dělal hrubé stavební práce. S vlastním
projektem mi pomohl pan František Holík, s

Václav Adam
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nemohl chodit, tak přijďte“!

Několik vtipů z knihy anekdot pana Vojtěcha
Vláčila:
Ve vlaku se ptá revizor: „paní, platila jste za toho
psa“? „Ne – já jsem ho dostala zadarmo“!

„Obžalovaný! Protože jste svou ženu týden po svatbě
zbil, odsuzuji vás k měsíčnímu vězení“! – „Proboha
pane soudce, vždyť nám zkazíte líbánky“!

Průvodčí povídá ve vlaku cestujícímu: „Pane vy jste
ale opilej!“ – „To nevadí, já se z toho vyspím, ale vy
jste blbej a to vám zůstane“!

„Co děláš dnes ve vinárně“? – „Oslavuji svoji
stříbrnou svatbu“! – „A kde máš manželku“? – „Ta
nynější s tím nemá nic společného“.
Policista se ptá: „Řekněte mi, jak můžete řídit auto,
když jste barvoslepý“? - „Klidně, vozím s sebou totiž
krocana, a když zahudruje, tak zastavím“.
Po pětadvacetiletém manželství si manželé udělali
druhou svatební cestu. On jel v červenci a ona v
srpnu.
Manželé odjeli na dovolenou k moři. Čtvrtý den
pobytu se na pláži ptá manželka manžela „Čeho sis
dnes při snídani všimnul“? – On „no přece tebe“! –
Ona „určitě“? On – „proč“? – Ona- „no já jsem totiž na
snídani vůbec nebyla“!

„Vy máte nemocenskou“? – „Ano“ – „Tak to vás
vlastně živí nemoc“! – „Ano, ale ne moc“!
Skot se opatrně ptá svoji manželky: „Darling, co by
sis přála k narozeninám“? „A víš, že vlastně ani
nevím“? „Manžel si zamne ruce. – „Tak dobrá, já ti
dám ještě rok na rozmyšlenou“.
Ozve se zvonek, manžel jde otevřít a za dveřmi vidí
chlapa jako horu. „Kdo jste“? „Bostonský škrtič žen“!
Manžel se rychle otočí a volá: „Bertičko, pojď sem,
máš tu návštěvu“!
Lékařka ošetří pacientovi nohu a říká: „Kdybyste zítra

Doba plastová
Co je to vlastně plast? Většina zasvěcených vám řekne, že syntetické, polosyntetické nebo dokonce polymerační
látky. Jelikož definice plastu není jednoduchá, je jasné, že to bude pěkný prevít. A taky že jo. Světová výroba plastu
za rok 2010 vzrostla o 6% na 265 milionů tun. Za stejný rok se v Evropě vyprodukovalo kolem 25 milionů tun
plastových odpadů (o 2,5% více oproti roku 2009). V recyklaci plastů se ČR v Evropě řadí na 4. místo za Švédsko,
Norsko a Německo. Ale dost bylo čísel. Jednoduše a prostě plastům patří současnost a patřit jim bude i budoucnost.
Leda že by se konečně podařilo pohnout s bioplasty.
Recyklace plastů je, mimo jiné či lépe řečeno, hlavně obchod. Jejím cílem je získat z odpadu materiál nový, který
najde další uplatnění, popřípadě je o něj zájem na trhu a stává se tak prodejním/exportním artiklem (nejčastěji do
Asie). Jelikož trh si žádá plasty kvalitní, musí se i firmy, které se recyklací zabývají, postarat, aby takový
zrecyklovaný materiál byly schopny nabídnout. Z toho důvodu se plast z kontenjerů ještě dále třídí na třídicích
linkách (například PET lahve podle barev).
Tahounem recyklace plastů je PET (tedy PET lahve). O recyklovaný PET je zájem a tak lze říci, že díky recyklaci PET
lahví je rentabilní i recyklace ostatních plastů. Někteří zpracovatelé mají zájem jen o PET. Zbytek buď dodají jako
palivo cementárnám/teplárnám nebo prodají dál někomu, kdo o ně má zájem.
Mimo to je o recyklaci plastů zájem i z jiného, skrytého důvodu. Při její výrobě se používá ropa (ovšem jen minimální
množství). Ne že by se z plastů dala ropa získat zpět. Ale využívání recyklátu snižuje její spotřebu na výrobu nových
plastů (v civilizovaných zemích).
Některé plastové obaly lze relativně dobře recyklovat. Ale plasty to nejsou jen obaly, lahve a krabičky. Jiné úmělé
hmoty (plast není nic jiného než jedna z nich) jsou naopak velmi problematické. Jedná se o různé druhy
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změkčovadel, stabilizátorů a další přísady, které de facto patří do kategorie nebezpečných odpadů.
K výrobě plastů se použijí zhruba 4% celkové produkce ropy (nepočítáme těžbu, zpracování a dopravu, protože to
je nespočítatelné).
Mnoho lidí se stále domnívá, že právě plast je ta "nejnebezpečnější látka pro životní prostředí". Není tomu tak. Ale
bezpečná také není, ale o tom třeba někdy příště.
Aby se ušetřilo místo v kontejneru je moudré až dokonce chytré obaly sešlápnout. Především PET lahve. Pokud po
lahvích nechcete šlapat, pořiďťě si lis na PET lahve. K sešlapávaní PET lahví bych vyzval především nás, občany
Bedihoště. Už jste se někdy dívaly do kontejneru na tříděný odpad, jak to tam vypadá? To, že PET lahve jsou
v původním velmi estetickém tvaru, to se dá ještě pochopit, někdo prostě nemá sílu nebo čas, aby petku zmenšil.
Nicméně to, že se v takovém kontejneru nachází spousta věcí, které tam nepatří, jako třeba sklo nebo papír, to
nepochopím, když kontejner na sklo a papír je pár centimetrů vedle.

A jak tedy třídit?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PET lahve, plastové lahve od mléčných nápoju i samotného mléka.
Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarinů, krémů.
Obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních past.
Igelitové tašky, sáčky, mikrotenové sáčky.
Fólie, ve kterých byly zabaleny různé potraviny (ne celofán).
Obaly od pracích prášků, plenek.
Obaly od bonbonů, oplatek, sušenek a dalších sladkostí.
Obaly od těstovin, pekárenských výrobků, tzv. instantních potravin.
Obaly od mycích a čisticích prostředků.
Polystyren (ten bilý bublinkový).
Polystyren tmavý: plastové nádobí, kelímky, plastová plata na vejce.
Plastové květináče, kořenáče a truhlíky (ne manžely).
Textilie ze 100% polyesteru.
Obaly od CD DVD VHS včetně samotných nosičů.

Do žlutého kontejneru nepatří:
1.
Molitan, guma, použité prezervativy, lino, plexisklo.
2.
Nic z PVC nebo novoduru.
3.
Pneumatiky, těsnění, žvýkačky.
4.
Koberce, předložky ani spojky a citoslovce.
5.
Obaly od nebezpečných chemikálií.
6.
Bioplasty (ty se likvidují jako bioodpad).
Všechny tyto odpady je možné odevzdat při pravidelných sběrech nebezpečného odpadu.
A jak je to s tzv. vícevrstvými obaly, neboli nápojovými obaly – tetrapaky? Ty správně patří do oranžového
kontejneru. Bystrý občan a čtenář ihned namítne, že v Bedihošti nic takového nemáme. Ano, je to pravda.
V některých regionech je možné tento druh obalů vhazovat do kontejnerů žlutých, a to je právě i případ naší obce.
Pro zajímavost na závěr, víte kolik zaplatí obec na svoz odpadu, jak komunálního tak tříděného? Ta částka činila za
loňský rok 494 840,- Kč. Když si spočítáte, že v obci žije nějakých 1000 obyvatel a každý zaplatí 330 Kč, pak
zjistíte, že obec svým občanům přispívá na svoz odpadů částkou cca 160 000 Kč a to nepočítám cenu za odvoz
nebezpečného odpadu, která v loňském roce činila něco málo přes 30 000 Kč. Za každého občana tak obec platí
navíc cca 200 Kč ročně z rozpočtu obec. Z výše uvedeného důvodu rozhodlo Zastupitelstvo obce na jednání dne
21.6.2012 o zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu ze 330,- na 360,- a alespoň částečně snížit dotaci obce.
To je pro tentokrát vše, pokračování příště.
Zdroj: www.trideniodapdu.cz
Luděk Smýkal
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Z historie Bedihoště - Obecní hostinec

Zájezdní hostinec v Bedihošti existoval již ve 13. století. Zmiňuje se o něm listina krále Václava I. datovaná
do roku 1249. Podle odborníků však listina vznikla o 20-30 let později. Budiš, opat kláštera Hradisko, často
vytvářel takové falzifikáty, aby podpořil majetková práva kláštera v četných sporech s městy, jež sousedila s
klášterními statky. Města disponovala mílovým právem, což mj. znamenalo zákaz provozu krčem ve
vzdálenosti jedné míle od města. Podle toho by nebylo možné, aby bedihošťská hospoda byla v provozu.
Nařízení se ale netýkalo svobodných krčem, uvedených v královském privilegiu. A mezi takové krčmy patřil
díky podvržené listině i hostinec v naší obci. Mimochodem se jednalo o zájezdní hostinec, hojně využívaný
pocestnými jedoucími většinou z východní Moravy směrem na Olomouc či naopak.
K hostinci se váže rovněž známá pověst o pobytu zámožného pocestného, kterého k ránu probudil páv
hostinského. Při svém odjezdu si na to pán stěžoval. Z jeho tvrzení „páv budí hosty“ se obci začalo říkat
Budižhost, později pozměněno na Bedihošť. Každý člověk, obeznámený alespoň trochu s historií, mně dá za
pravdu, že jde jen o pověst. Pro srovnání: nedaleký Kojetín svůj název dříve mylně odvozoval od bájného
Sámova syna Kojaty (7. století), přestože první zmínka o existenci Kojetína pochází až ze 13. století. Nicméně
o problematice názvu obce jsem již psal ve článku „Bedihošťské mýty“ (Bedihošťský zpravodaj, č. 25, březen
2011), proto to zde nebudu dále rozvádět.
Zájezdní hostinec patřil stejně jako celá obec klášteru Hradisko. Hospoda se původně rozkládala o něco
jižněji, tj. mezi dnešní hospodou a obecním úřadem. V průběhu obzvláště kruté třicetileté války (1618–1648)
byl velmi poškozen i Bedihošť. Týkalo se to také hospody, jež byla zbourána. V roce 1663 vrchnost nechala
postavit novou hospodu a sice v místech, kde stály zpustlé domy Mikuláše Kováře a Ondřeje Špačka.
V roce 1783 premonstrátský klášter Hradisko prodal hospodu Antonínu Wurmovi za dva tisíce zlatých. Až
do roku 1872 vystřídala řadu majitelů. V roce 1872 přešla do majetku obce, která ji pronajímala soukromým
osobám. O čtyři roky později byla provedena nadstavba budovy. Roku 1883 byl v patře zřízen sál. Na dvoře
hospody byly postaveny stáje, v nichž se chovali státní hřebci, poté obecní býci. Na dvoře stála též kolna, v níž
byla uskladněna hasičská stříkačka a pohřební vůz. V hostinci se jednu dobu nacházela i kuželna.
V letech 1924–1925 stavitelé Benda a Nedělník prodloužili sál hostince o osm metrů a vybudovali do něj
schodiště ze dvora. Za první republiky měl v prvním patře byt obvodní lékař MUDr. Ignác Křížek. Dne 9. 2.
1926 se na sále uskutečnilo první veřejné rádio vysílání v Bedihošti. V objektu se kdysi rovněž konaly schůze
obecního zastupitelstva. V roce 1959 byl sál v patře přebudován pro účely biografu, jenž zde byl v provozu do
roku 2005. Objekt hostince včetně přilehlých prostor nese již několik desítek let označení Kulturní dům.
Údaje o historii hostince čerpány z publikací o Bedihošti (Mlčoch a Hudeček 1926, Vavrouch 1998)

Mgr. Petr Jirák

Hostinec před circa 100 lety

Hostinec na snímku z knihy Bedihošť (Mlčoch a Hudeček 1926)

Fotoarchiv SOkA Prostějov

Hostinec publikovaný na dopisnici Bedihoště (výřez)
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Náves, v pozadí hostinec na pohlednici “Pozdrav z Bedihoště”

Bedihošť na konci druhé světové války
V noci z 29. na 30. dubna 1945 bylo obyvatelstvo obce vyrušeno prudkým náletem sovětského letectva na Bedihošť. Bomby
dopadly většinou jen na volná prostranství – do parku či do ulic. Důvodem náletu zřejmě bylo rušení pohybů německého vojska.
V důsledku náletu bylo přetrháno sekundární vedení, od té doby byla obec bez světla. V průběhu 30. 4. značně zesílilo dunění děl,
byl slyšet i rachot z kulometů. Obyvatelstvo se pomalu přesouvalo do krytů, jež byly s předstihem vybudovány většinou úpravou
sklepních prostor v řadě domácností. Nejživěji bylo ve školním sklepě, kde byly postele, železná kamna i dostatek potravin.
Ve sklepě našlo útočiště okolo osmdesáti osob. Další z větších krytů se nacházel v cukrovaru (34 osob), v krytu u pana Uličného se
dokonce narodilo dítě.
Fronta se začátkem května 1945 přiblížila nadosah, prudké boje probíhaly v okolí Klenovic na Hané a Čelčic, kde se uskutečnila i tanková bitva mezi německými a sovětskými stroji. Němci se opevnili na vrcholku nad obcí Skalka. Pozemní boje mezi
wehrmachtem a Rudou armádou byly zaznamenány dokonce i v sousedních Čehovicích.
V Bedihošti Němci umístili větší množství vojenské techniky – děl, minometů a samohybných děl (rozmístění zbraní
v obci k 6. 5. 1945 viz obrazová příloha). Sovětská dělostřelba opětovala palbu směrem od Klenovic a okolí. Na silnici
u školy dopadly bomby, jejichž výbuch roztříštil všechna okna školy. Těsně před tímto výbuchem způsobeným náletem opustila
školu německá vojenská nemocnice, která tam pobývala již od 3. 9. 1944. Jednalo se o tzv. Kranken Revier prostějovského
letiště, který obýval druhé a později i první poschodí školy. V přízemí školy bylo umístěno německé vojsko. Vyučování ve školním
roce 1944/1945 probíhalo na jiných místech: často pouze v domácnostech, od listopadu 1944 byli žáci umístěni do škol
v Čehovicích, Čelčicích a Kralicích na Hané.
Dne 2. 5. 1945 opustil školní kryt Bohumil Soldán, aby si prohlédl své hospodářství ve Václavovicích. Při zpáteční cestě byl
v důsledku sovětského náletu usmrcen. Ve školním sklepě několik dní pobývala rovněž německá telefonní služba, spojující
pozorovatele s baterií. Za náletů bylo zničeno několik domů, zejména v blízkosti školy a ve Václavovicích,
a některé objekty v cukrovaru. Hodně utrpěla i školní budova, kromě zničení oken byla zasažena protipancéřovou střelou ve
východní části, šrapnelovými úlomky byla poničena střecha, omítka byla otlučena, hlavní dveře byly roztříštěné.
Ve školní zahradě byly dva velké krátery po výbuchu granátů, zahrada byla poničena též pohybem německého vojska, konkrétně
pásy německých tanků a traktorů, které zanechaly stopy až 80 cm hluboké. Kromě Bohumila Soldána byli za náletů a dělostřelby
zabiti Karel Grepl, Arnošt Soukeník a Josef Staněk. Nejednalo se o jediné oběti války z naší obce. Jiné osoby zemřely již dříve jako
oběti politické perzekuce (Antonín Komenda, Jiří Špičák, Vojtěch Vavrouch). Osmou obětí byl Jaroslav Zahálka, který zemřel
v době, kdy byl totálně nasazen v Německu.
V noci z 8. na 9. 5. 1945 počala střelba slábnout, byl slyšet pohyb vojsk přes obec. Němečtí vojáci pobývající ve školním krytu
také odešli. Asi o půl jedné v noci se směrem od Čehovic ozvala reprodukovaná hudba oznamující kapitulaci německé armády.
Obyvatelé vyšli v noci do ulic a slavili konec války. Od té doby táhly obcí několik dní kolony sovětské i rumunské armády –
pěchota, jízda, autokolony. Němci zanechali v Bedihošti sedm částečně poškozených tanků (většinou pojízdných
a natankovaných!), které v polovině května sovětští mechanici odvlekli či s nimi odjeli.
Koncem války přijeli do obce odbojáři z Prostějova, kteří v Bedihošti oznámili sovětským vojákům skutečnost,
že Němci opustili Prostějov. Jednalo se o spojky Josefa Knolla (1912–1984), který za války spolupracoval s řadou odbojových
i partyzánských skupin na Moravě.
Bedihošť utrpěl během bojů od konce dubna do 8. 5. 1945 škody ve výši 12 milionů korun, z čehož 7 milionů připadlo
na škody v cukrovaru. Se škodami v Čelčicích, Klenovicích či Skalce, kde byly zcela zničeny desítky domů a ostatní byly značně
poškozeny, to ovšem není možné srovnávat.
Již 9. 5. 1945 převzal správu obce místní národní výbor. O dva dny později na ustavující schůzi se složení výboru ustálilo.
Předsedou byl zvolen Ing. Karel Braun, cukrovarnický úředník a účastník protinacistického odboje (totéž platilo
o několika dalších členech výboru). V neděli 13. 5. 1945 se konala oslava vítězství. Obcí prošel mohutný průvod na sokolský
stadión, kde promluvili Jan Janďourek, ředitel školy, a Vojtěch Kovařík, člen partyzánského oddílu Jermak – Volkov (Porošin).
Použité prameny:
Státní okresní archiv Prostějov: fond Místní národní výbor Bedihošť, inv. č. 132 (obecní kronika z let 1890–1950)
Státní okresní archiv Prostějov: fond Střední škola Bedihošť, inv. č. 112 (kronika měšťanské školy za období 1919–1948)
Použitá literatura:
FÄRBER, Leopold: Vzpomínka na bojovníka proti nacismu – Josefa Knolla z
Přerova. Nové Přerovsko, 11. 5. 2001, s. 8.
PŘÍVAL, Vojtěch: Prostějovsko za války. Prostějov 1948

Mgr. Petr Jirák

Žena s dítětem u německého tanku v Komenského ulici. Zdroj: Obecní úřad Bedihošť

Znázornění postavení německých zbraní v Bedihošti k 6. 5. 1945. Zdroj: SOkA Prostějov
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Vzpomínka na bedihošťskou tragédii v roce 1962

V dnešním čísle Bedihošťského zpravodaje bych chtěl připomenout našim čtenářům tragickou událost, která
otřásla obcí na jaře před 50 lety - byť tato vzpomínka měla být spíš v jarním čísle.
Bylo jarní odpoledne, na zahrádkách i předzahrádkách domů vrcholily jarní práce, vyhrabovala se suchá tráva,
připravovaly se záhony, zkrátka pěkný jarní den. Nic nenasvědčovalo tomu, že se v odpoledních hodinách rozletí
naší obcí i okolím neuvěřitelná zpráva, že na zahradě dnešního zdravotního střediska vybuchla munice, která
zasáhla dvě děti. Vesnice zmlkla a já jako 14 letý chlapec jsem nechápal k jaké tragedii došlo. V domě dnešního
zdravotního střediska bydlela rodina Kadlčíkova. Měli tři děti – Zdeničku, Alenku a Petra. Pokud si vzpomínám,
Zdenička s Alenkou zde spolu s tatínkem vyhrabovaly suchou trávu a listí, které hned pálily. Zřejmě spolu s
vyhrabaným listím a trávou se zde objevila nevybuchlá munice, která při shrábnutí do ohně explodovala a jednu z
děvčat usmrtila okamžitě a druhá zemřela krátce na to na následky zranění, které se neslučovaly se životem. Byla
to hrozná událost a do smrti mi zůstane v paměti reakce jejich prarodičů, kteří bývali nedaleko našeho bydliště,
jakož i jejich tety, která bydlela přímo v naší ulici ve Stromovce. Těžko si dnes asi můžeme představit, co prožívali
jejich rodiče… Nevím, zda se tato tragédie vyšetřila. Domnívám se, že se těžko mohlo jednat o zapomenutou munici
z 2.světové války, neboť od té doby byla zahrada již mnohokrát přehrabována… Každopádně to byla myslím
nejhorší a největší bedihošťská tragédie v poválečné době.
Vzpomínám si i na pohřeb Zdeničky a Alenky 13. dubna 1962, kdy jsme jako starší spolužáci vynášeli rakve z
domu, posléze do kaple sv. Floriána a nakonec ukládali do hrobu. Byl to zřejmě nejsmutnější moment dětství všech
nás hochů, kteří jsme se aktivně podíleli na průběhu smutečního rozloučení, ale zcela jistě i dalších spolužáků a
občanů Bedihoště. Vzpomeňme proto na obě děvčata a při návštěvě našeho hřbitova se zastavme u jejich hrobu a
třeba zapálením svíčky na hrobě vzpomeňme této události. Jejich hrob je vpravo od hlavního kříže.
Václav z Václavovic
P.S. Chtěl bych poděkovat svému kamarádovi Pepovi Sekaninovi, který mi tuto smutnou událost připomněl a
zapůjčil z vlastního archívu i autentické fotografie.
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Základní a mateřská škola • Klub přátel školy
Malí návštěvníci v základní škole
Po tři odpoledne zavítali do Základní školy v Bedihošti malí hosté. Byly to děti, které od 1. září 2012 usednou do
školních lavic. První setkání proběhlo 3. května a neslo se v duchu poznávání. Budoucí žáčci se rázem proměnili v
průzkumníky a poznávali vše, co se jen ve škole poznat dá. Jako mávnutím kouzelného proutku odhodili obavy,
strach a stud a sebevědomě přijali roli samostatných osůbek, které se musejí obejít bez maminky. Kromě poznávání
školy jsme poznávali sebe navzájem. Pomohly nám k tomu zajímavé hry. Jak už to ve škole bývá, mohli žáčci
ukázat, co v nich dřímá. Rozhled a znalosti si ověřili v pracovních listech, které si nakonec odnesli domů.
Druhé setkání následovalo již za týden. Naše první kroky směřovaly do družiny. Tam jsme si pohráli s hračkami
i s opravdovými školáky. V nabitém programu se konečně dostala na řadu interaktivní tabule. Žáčci si vyzkoušeli
své vědomosti a šikovnost. Každý měl možnost doplnit úkol nebo vybarvit obrázek. Interaktivní tabule sklidila
obrovský úspěch a žáčci se na ni mohou těšit už od září. Protože se blížil svátek maminek, nemohli jsme opomenout
si o něm něco povědět. Děti byly moc šikovné a samostatně si vyrobily přáníčka pro maminku. Moc se podařila!
Při posledním setkání jsme zavítali i do tělocvičny. Zahráli jsme si s míčem, hry na auta a na čápa. Děti se báječně
odreagovaly a uvolnily.
Stihli jsme si i vyzkoušet, jak nám půjde psaní. Zjistila jsem, že příští rok budu mít ve třídě šikovné děti, se
kterými bude radost pracovat. Už teď je na některých vidět, že jsou to „malé“ osobnosti, které toho hodně dokáží.
Všichni jsme odcházeli domů spokojeni a plni dojmů. Děti už vědí, že se nemusí ničeho bát a že společně všechno
hravě zvládneme.
Mgr. Světlana Ambrožová

Bedihošť očima dětí 4. třídy ZŠ Bedihošť
Zajímalo by vás, jak vypadá vaše obec očima dětí 4. třídy? Nyní máte jedinečnou možnost to zjistit!
V hodině slohu jsme probírali téma Náš kraj a vzhledem k tomu, že se ve třídě strhla vášnivá debata o pohledu dětí
na jejich obec, rozhodla jsem se využít jejich básnický potenciál, který již předvedly ve velikonočních autorských
básních a zadala „bojový úkol“ - Napsat chvalozpěv na obec, ve které žáci žijí.
A jak to dopadlo? To můžete posoudit sami z následujících básní. Soudím, že si vedli velice dobře. Co vy na to?
Mgr. Radka Faltýnková
Veronika Petříková

Vojtěch Trampota

Filip Opavský

Daniel Smýkal

Není to město ani les,
je to zkrátka ves.
Psi a kočky žijí v míru,
máme tady strom i lípu.

Ta naše ves
krásná jest.
Když na zahradě pípá kos,
tak tam strkám také nos.

Náš kraj je divný,
protože v polích roste kvítí.
V zahradě rostou hrušky,
připomínající pušky.

Vedle cesty hustý keř,
napravo štěká pes.
V rybníce plavou ryby,
neodejdeš z něj nikdy.

Když ráno probouzí se ves,
slyšíme, jak štěká pes.
Dnes je máj, krásný den,
je to jako krásný sen.

Máme rádi naši ves,
vyje nám tam velký pes.
A to je Bedihošť,
nemáme ho stále dost.

Máme tu školu a park.
Ve vzduchu létá bílý mrak.
Je to Bedihošť - krásná ves
a život tu není PES!

Vrabec na stromě zpívá,
mýval se v lese umývá.
Ves je to velmi hezká,
u nás doma kočka mňouká.
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Nakresli co slyšíš
Milí čtenáři,
dovolte mi, abych se s vámi podělila o několik zážitků z nedávných dnů. Jmenuji se Zuzka a chodím do deváté třídy
na ZŠ Bedihošť. Jednoho únorového dne nám paní učitelka výtvarné výchovy sdělila, že nás čeká něco
neobvyklého. A skutečně neobvyklé to bylo – měli jsme při poslechu jedné Dvořákovy symfonie namalovat, co
slyšíme. Nejdříve šok, jsem mladá holka, vážná hudba mi nic neříká. Ale pustila jsem se do toho. První tóny nic moc,
ale nakonec se mi podařilo předat na papír něco, co bych ani nevěřila, že v sobě mám. Výkres putoval do
stejnojmenné soutěže „…namaluj, co slyšíš…..“, která byla uspořádána jako doprovodná akce prvního ročníku
Hudebního festivalu Haná. No nic, říkala jsem si jedna výtvarka za mnou, jde se dál. Jaké bylo moje překvapení,
když mi byly předány dva lístky na koncert houslisty Pavla Šporcla, konaného právě v rámci tohoto festivalu, s
oceněním mého výtvarného díla! Budu sice blízko významného umělce, ale zase ta vážná hudba, filharmonie!
Dojela jsem s maminkou do Čelčic, kde se zahajovací koncert konal. Nabitý sál, členové Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín začínají ladit své nástroje. Zazní první tóny předehry k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Jak
to, že mě to nenudí? Jak to, že poslouchám se zatajeným dechem? Pak nastává okamžik příchodu virtuosa - mladý,
sympatický muž, šátek, modré housle. A následující hodinu jakoby sál oněměl, všichni sledují, poslouchají, aby po
závěrečném finále vytryskl ohlušující potlesk! To jsem ještě nezažila! Běhá mi mráz po zádech! Mému vytržení ještě
není konec. Diplom mi předává sám Pavel Šporcl, který také, jak jsem se dozvěděla, oceněná díla sám hodnotil a
vybíral. Neopakovatelný zážitek! Přesvědčila jsem se, že není hudba populární, vážná, folk, rock a já nevím, co
ještě. Je jen hudba dobrá a špatná. I když se asi pravidelnou návštěvnicí takových koncertů nestanu, jsem ráda, že
se Hudební festival Haná konal, že jsem mohla prožít takový pro mě neobvyklý večer a myslím, že už se budu těšit
na další ročník a umělce, kterými nás překvapí. Teď už ale bez obrázku, je ze mě „velká holka“, základka se mi brzy
uzavře a já budu asi i s trochou dojetí vzpomínat na jeden vlastně obyčejný březnový den a neobyčejné pocity,
které ve mně vyvolal poslech „vážné“ hudby.
Zuzana Hrubanová, ZŠ Bedihošť
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Společenský večírek Klubu přátel školy a OSB se vydařil
Když čtete tento článek je již léto v plném proudu, přesto pojďme ještě dodatečně zhodnotit společenský večírek,
který zorganizovali rodiče sdružení v Klubu přátel školy a Old star boys. Konání takového večírku předchází dlouhé
přípravy, ale také nervozita, jak to všechno dopadne. Zvláště, když děláte takovou akci poprvé. Alespoň rok předem
je třeba domluvit hudební skupinu, která bude celý večer zpříjemňovat, a zamluvit termín v sokolovně. Pak se
dlouho neděje nic. Zhruba dva měsícem před akcí vypuknou přípravy naplno. Je třeba rozdělit úkoly. Těch je celá
řada, počínaje vytvořením pozvánek, přes zajištění občerstvení, sponzorských darů až k lístkům do šatny. Zkrátka,
je toho opravdu dost a všem, kteří letos s přípravami pomáhali, patří velké poděkování.
A jak to vlastně probíhalo? Večírek se nesl především v duchu příjemné zábavy. Velký podíl na tom měla hudební
skupina Martina Dostála, kterou můžete znát i z plesů bedihošťských zahrádkářů. Mezi hosty večírku měla obrovský
úspěch taneční skupina Druhý dech. Jedná se o skupinku seniorů z Kralic na Hané, které nebaví jen tak sedět doma.
V průběhu večera nám něco ze svého tanečního umu předvedla Dominika Jelínková s partnerem Karlem Vlachem a
krátce po půlnoci jsme rozdali více než šedesát cen.
Děkujeme všem, kteří se večírku zúčastnili, věřím, že byli spokojeni a strávili příjemný večer, a doufám, že příští rok
opět přijdete.
Výtěžek z večírku bude po domluvě s panem ředitelem použit na nové učebnice angličtiny pro děti pátých tříd a
dřevěnou didaktickou hračku pro děti z mateřské školky.
Luděk Smýkal
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Sbor pro občanské záležitosti při OÚ
Již tradičně patří ke květnovému programu Sboru pro občanské záležitosti při OÚ v Bedihošti akce “ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE PRO SENIORY”, které se letos uskutečnilo 12. května 2012.
Program byl zahájen besedou s poručíkem G. Valáškovou z Policie Prostějov, která předala našim seniorům cenné
informace a rady, jak lze čelit nástrahám každodenního života, kterými jsou nejvíce ohroženi právě občané vyššího
věku. Svými scénkami přijela obohatit náš program divadelní společnost “VĚTŘÁK” z Pivína. O hudební produkci se
postarala hudba “VENKOVANKA” z Vřesovic, která přispěla k dobré náladě i tanci.
I přes drobnější změny v programu věříme, že se tento všem zúčastněným líbil.
Děkujeme všem seniorům, kteří se i přes nepřízeň počasí přišli pobavit mezi své známé spoluobčany.
Jarmila Popelková

Český zahrádkářský svaz
Příchodem jara začala pro zahrádkáře, ale nejen pro ně, nýbrž i pro všechny, kdo mají kousek zahrádky, sezóna.
Jako každým rokem jsme provedli jarní úklid celého areálu, klubovny, tak i zahrady.
Jak jste si již někteří všimli, zvláště mladé maminky s dětmi, vybudovalo se na naší zahradě dětské hřiště. Pro děti
je tam skluzavka, houpačky a velké pískoviště. O tento koutek se zasloužil Obecní úřad a jeho pracovníci. Jak jste již
byli informováni, z parku se dětské hřiště odstranilo z důvodu devastace dorůstající mládeží. Nyní se na noc hřiště
uzamyká, aby opětovně nedocházelo k jeho ničení.
31. března jsme připravili spolu s místními hasiči akci nazvanou „Velikonoční a jarní vazby“ ve spolupráci s paní
Janou Sadílkovou z prodejny „U dvou kopretin“ v Bedihošti. Dovezla s sebou spoustu materiálu potřebného na tyto
vazby, které si mohli zájemci zakoupit přímo na místě. Chtěla bych jí touto cestou poděkovat za její velikou ochotu.
V tento den si vzala na starost kulturní referentka SDH paní Lenka Vičarová děti, se kterými v základní škole s paní
učitelkou Strouhalovou vyráběly keramiku. Děti si tak mohly vyzkoušet práci s hlínou, a tak se na chvíli stát malými
umělci. Díky tedy patří i paní Vičarové a paní učitelce Strouhalové za jejich ochotu a spolupráci s naší organizací.
Ústředním výborem Českého zahrádkářského svazu byl
vyhlášen 19. ročník výtvarné soutěže na téma „Ovoce na
naší zahrádce“. Oslovili jsme ředitele zdejší ZŠ p. Mgr.
Jahna, zda by se žáci ZŠ nebo MŠ do této akce nezapojili.
Pan ředitel byl velice vstřícný a přislíbil v této soutěži účast.
Bylo vybráno 10 prací, které byly zaslány do Prahy. V měsíci
květnu proběhlo v Praze vyhodnocení všech zaslaných prací
z celé ČR. Práce hodnotila komise v čele s akademickým
malířem p. Vošáhlíkem. Dnes už je nám známo, že bohužel
ani jeden výkres našich žáků se neumístil do 15.místa, ale i
tak děkujeme dětem ZŠ a učitelům, že se zúčastnili. Vždyť
není přece důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Doufáme, že to
nebyla poslední naše spolupráce se základní školou.
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Pro naše děti se uskutečnila v našem areálu 30.
června 2012 akce jako v loňském roce „Hurá
prázdniny“.
Dne 11. srpna od 20.00hod. pořádáme pro dospělé
„Posezení pod lipami“, které se v loňském roce
opět probudilo k životu. V případě nepříznivého
počasí se akce přesune do prostor klubovny.
Naše organizace se snaží pořádat různé akce, aby
se kulturní dění v Bedihošti stále víc a víc
zlepšovalo.
Chtěli bychom tímto všem popřát krásné léto,
mnoho zahrádkářských a pěstitelských úspěchů
a nezapomeňte, že se zima zeptá, co jste dělali v
létě! Takže své výpěstky zavařujte, sušte a
konzervujte!

Výbor ČZS Bedihošť
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Český zahrádkářský svaz v Bedihošti
pořádá
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které se uskuteční

11. srpna 2012 ve 20.00 hod.
v areálu u zahrádkářů
K tanci a poslechu hraje “Duo Magnet Olomouc”
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se bude zábava
konat v prostorách klubovny.

Srdečně zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé.

Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Dne 19.5.2012 se ženské družstvo SDH Bedihošť zúčastnilo soutěže 13. okrsku v
Ivani na místním fotbalovém hřišti. Disciplínami byl štafetový běh 4X100m, kdy
každý ze soutěžících musel na svém úseku překonat různorodé překážky, jako
například běh po kladině či skok přes bariéru. Jako druhá disciplína samozřejmě
nesměl chybět požární útok. Ten naše hasičky zvládly výborně a po sečtení časů z
obou disciplín se umístily na 1. místě. Tudíž se probojovaly na Okresní hasičskou
soutěž,která se konala 16. 6. 2012 v Prostějově, v areálu místního gymnázia.
Opět zde byl k vidění požární útok, štafetový běh 4x100m a nově i běh 100m
překážek jednotlivců. Sešel se zde úctyhodný počet 24 družstev žen i mužů z
celého okresu. Po diskvalifikaci ze štafety, se ženám z Bedihoště podařil pěkný
útok a po vyhodnocení časů za běh na 100m jednotlivců skončilo naše "ženstvo"
na pěkném 5. místě.
Dne 2. 6. 2012 se v odpoledních hodinách konal na fotbalovém hřišti Dětský den.
Patronem a sponzorem dětského dne se za pomoci paní Yvety Keremidčievové
stala pojišťovna Generali. Děti nejprve u vchodu dostávaly kartičky, na které
sbíraly razítka z jednotlivých stanovišť po splnění úkolů, kterými je provázely
členové SDH Bedihošť. Skákání v pytli, kreslení na tabuli a slalom na kolobežce je
pouze malým výčtem. Po dokončení úkolů na děti čekal skákací hrad, obrovský úspěch mělo malování na obličej a i
vtipné vystoupení klauna Huberta. Pojišťovna Generali přichystala bohatou tombolu jak pro děti, tak i pro rodiče.
Za SDH Bedihošť L. Hrudová

Den dětí na fotbalovém hřišti
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II. Bedihošťský slet čarodějnic
28. dubna 2012 se uskutečnil již II. slet našich malých i velkých čarodějnic.
Seřadiště čarodějnic bylo opět před cukrovarem na parkovišti. Jako v loňském roce, tak i letos jsme všichni šli
průvodem od cukrovaru Prostějovskou ulicí a dále pak Husovou ulicí až do myslivecké remízky. Počasí nám přálo a
do pochodu nám hrála kapela pana Pavla Strouhala.
Patrony této akce byl Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Obecní úřad a výbor kultury při OÚ v
Bedihošti.Pro všechny přítomné děti bylo zdarma připraveno občerstvení ve formě párku na opékání, oplatku v
čokoládě a ovocný nápoj. Pro nás dospělé zajistili
občerstvení hasiči a každý si mohl zakoupit z nabízeného, na
co měl chuť. Myslivci zase připravili velký táborák a po
zkušenostech z loňského roku i menší oheň, u kterého si děti
opekly párky bez rizika úrazu.
K poslechu, ale i k reji čarodějnic hrála diskotéková hudba
pana Vítka Švece.
Toto odpoledne se opravdu vydařilo, dospělí účastníci si
poseděli i zatancovali až do pozdních nočních hodin.

II. Bedihošťský slet čarodějnic v myslivecké remízce

Takže milé malé i velké čarodějnice, těšíme se na Vás a
nashledanou za rok!!
Lenka Vičarová – kulturní referent SDH
Jana Hanzelová st.

TJ Sokol Bedihošť
Vážení čtenáři a příznivci sportu
V úvodu mého příspěvku vás seznámím z umístěním našich mužů a žáků ve fotbalových soutěžích. Začnu u
mužského družstva, tam jsme po podzimní a jarní části odehráli 26 utkání, z toho bylo 11 výher, 3 remízy a 12
proher, s celkovým skóre 63:66. Začátek podzimní sezóny nebyl dobrý, ale bylo to tím, že se kádr mužstva obměnil.
Někteří hráči byli zranění, někteří přestupovali do jiných mužstev. Vstup do jarní části už byl daleko lepší a mužstvo
se po několika výhrách v řadě uklidnilo a hrálo vcelku dobrý fotbal. Tímto musím pochválit dvojici kormidelníkůPavla Neorala, ale hlavně Luďka Šuranského, bez kterého si nedovedu představit fungování mužského družstva.
Také ale musím upozornit na přístup hráčů. Hodně se mě nelíbí tréninková morálka našich hráčů, kdy někteří na
tréninky nechodí vůbec, a ostatní, jak se komu chce, a pak si myslí, že to na hřišti půjde samo. Bohužel to tak není a
výkony některých hráčů jsou špatné. Dále musím ještě upozornit na přístup všech členů naší jednoty a jako příklad
uvedu: Pořádáme ples a doslova musíme prosit naše členy, aby přišli pomoci s organizací. Je to smutné, ale je to
tak. Naše mladší přípravka hrála celkově 22 zápasů, kde získala úctyhodných 18 bodů. Musím naše čtenáře
upozornit, že to byl velmi dobrý výkon našich žáčků. U těchto dětí musím vyzvednout bojovnost a obětavost, se
kterou do zápasu šly, i když někdy to byl nerovný boj jak se soupeřem, tak i s rozhodčím. Tímto bych chtěl
poděkovat jak samotným žáčkům, tak i rodičům, kteří nás
celou sezónu podporovali. Starší přípravka se zúčastnila 3
turnajů v Laškově, Kobeřicích a jeden jsme pořádali v
Bedihošti. Z těchto turnajů jsme získali 10 bodů, což nám
zaručilo střed tabulky. Do nového ročníku jsme naše mladší a
starší žačky spojili do jednoho mužstva a přihlásili jsme je do
okresního přeboru mladších žáků. Hrávat budeme v neděli
ve 13 hodin na místním hřišti. Muži budou opět hrávat v
neděli v 10 hodin. To by bylo asi tak vše, s čím jsem vás chtěl
seznámit, a doufám, že v novém ročníku fotbalových soutěží
budeme více úspěšní. Také doufám, že morálka v našem
kolektivu se zlepší a budeme více spolupracovat. Sportu zdar
a fotbalu zvlášť.
Za TJ SOKOL BEDIHOŠŤ
Josef Zemánek
Družstvo žáků TJ Sokol Bedihošť
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Václav z Václavovic
Malé ekologické ohlédnutí
Ekologie nás dnes provází na každém kroku a podobně i představy ekologické katastrofy ve formě zaplavení Země
plastovým odpadem. Poprvé jsem si tu plastovou i jinou katastrofu začal uvědomovat na počátku devadesátých let,
když jsem občas vyjel jako průvodce se zájezdy do španělských či italských letovisek. Zdejší „továrny na turismus“
– obrovské hotely, produkovaly denně desítky tun odpadů a mě jaksi tehdy ještě nedocházelo, že se tento problém
dotkne i naší vlasti. Bohužel, už je to tady…..
V naší obci máme rozmístěné kontejnery na tříděný odpad – papír, plasty, sklo. Chválím a je to dobře. Třebaže se
nemohu s řadou věcí smířit a hlavou zeď neprorazím, snažím se aspoň chovat podle selského rozumu a vlastního
svědomí. První ekologické myšlení v oblasti třídění odpadu jsem získal někdy před deseti lety při návštěvě
Rakouska (pokud pominu sběr plastových tub od zubních past ještě jako žák místní obecné školy). Byli jsme
ubytováni v Alpách v penzionu. K pobytu v penzionu nám bylo vysloveno přání, abychom se tu chovali jako doma a
cítili jako doma – se vším všudy. Znamenalo to, že si budeme sami vařit, uklízet, zkrátka jako doma. K tomu
chování jako doma, patřilo pro nás ještě nezvyklé, že budeme třídit odpad. Za tím účelem byly umístěny ve sklepě
nádoby s označením – „plech“, „papír“ „bílé sklo“ „barevné sklo“ „plasty“. Bylo nás v onom penzionu víc, kromě
Rakušanů také Holanďané a Němci. První dny jsme vše jen okukovali a obdivovali. V nádobách byly plasty i sklo
řádně vymyté, bez zbytků obsahu. Odpověď byla jasná – doma do kredence dáváme také jen čisté nádobí. Po
skončení pobytu bylo nepsanou povinností tyto roztříděné odpady odvézt do sběrného dvora a roztřídit do
příslušných kontejnerů. Všichni tak činili, všude byl pořádek a nikdo tam nevykonával žádný dozor. Tak jsem si na
to nedávno vzpomněl, když jsem třídil odpad do kontejnerů u nádraží. V modrém kontejneru na papír byla
vyhozena shnilá jablka a odpad ze zahrady, domovní odpad a kdoví co ještě. Mnoho našich lidí si ještě nezvyklo na
to, že do žlutých kontejnerů na plasty patří kromě vypláchnutých kelímků od jogurtů i tetrapakové obaly od mléka či
džusů atd. Měli bychom si uvědomit, jak je naše Země těžce zkoušená ekologickými nešvary. K těm nešvarům patří
jistě i novodobé používání plastových lahví nejen na minerální vody, ale-světe div se, i tradiční český nápoj jakým je
pivo se balí do dvoulitrových plastových lahví! Staří sládci a nakonec i vinaři se zcela jistě v hrobě obrací, když vidí
tyto novodobé formy distribuce tradičních nápojů. Byl jsem kdysi na jednání v jednom velice renomovaném
pivovaru, který zakoupila jedna z velkých nadnárodních společností ze země, kde výroba piva nemá či neměla
žádnou tradici. Manažeři oné společnosti začali zdejším odborníkům diktovat,
jak mají vařit a distribuovat pivo. Vrchní sládek toho pivovaru dal raději
výpověď, než by přistoupil na tuto metodu. A tak si na tu příhodu vždycky
vzpomenu, když si uvědomím ten dnešní hrozný pivovarský nesmysl,
adjustování kvalitního chmelového moku v plastu. Podobně je tomu i s vínem v
plastových či tetrapakových obalech. Nedávno jsem poslouchal nějakou relaci,
kdy byla řeč o olivovém oleji. Odborník na potraviny zde upozorňoval
spotřebitele, že renomovaný výrobce olivového oleje by kvalitní olivový olej –
zejména panenský, nikdy neplnil do plastových lahví. Dlouho jsem kupoval i
minerální vodu ve skleněných lahvích. Byl jsem poučen zástupcem firmy
stáčejících minerální vody, že voda ve skleněném obalu zachovává svoje
hodnoty a nepřijímá žádné negativní látky, což se nedá tak dobře říct o
minerální vodě distribuované v plastu. Nakonec cenu plastové lahve máme
stejně zahrnutou v ceně. A tak se ptám pivařů, jak jim asi chutná pivo z onoho
plastu druhý den? Nepředpokládám totiž, že se dá dvoulitrová plastová láhev
vypít po obědě….

Převzato z materiálů kampaně pivovaru Bernard

Víte kdy a kde jsem si naposled pochutnal na výborném pivě? Před několika
lety v rakouském Salzburgu v augustiniánském pivovaře. Pivo je zde točeno z
klasických dubových sudů „samospádem“,
tedy bez bublinek a do
keramických půllitrů nebo do „tupláků“. Zastávám názor, že klasické nápoje
patří do klasických obalů. Snažme se nepoddávat se bezmyšlenkovitě tvrdým
pravidlům byznysu!!! Je to vše honba za ziskem, co nejvíce prodat i za cenu
nižší kvality zboží a na úkor nás spotřebitelů.

A tak na zdraví všem občanům Bedihoště i Václavovic připíjím chmelovým mokem ZE „SKLA“ !!
Václav z Václavovic
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JUDr. Arnošt Přikryl: Důchodová reforma a její důsledky
Téma důchodů, jejich valorizace a životní úroveň důchodců jsou vysoce důležitými skutečnostmi, jimiž se
musí každá demokratická společnost trvale věnovat a zejména včas přijímat opatření k zajištění hmotných
rezerv na důchodovém účtu. Jen v r. 2011 bylo saldo na tomto účtu -40 mld.Kč.
Tento příspěvek se nezabývá příčinami dlouhodobého negativního vývoje (odborníci jich uvádí asi 10), ale
snaží se jen informovat občany o současném stavu a nejbližším vývoji důchodového zabezpečení občanů.
Ale po pořádku. Od 30.9.2011 nastala účinnost nové úpravy výpočtů důchodů, která se negativně dotkne
lidí s osobním vyměřovacím základem (tj. měsíčním průměrem příjmů) od 10.886.- do 34.000.- Kč. Tak např.
člověk, který odejde do důchodu v r. 2015 bude mít proti výpočtu z r.2010 nižší důchod až o 500.-Kč
měsíčně.Lidé s příjmem do 10.886.-Kč se změna nedotkne. Polepší si tedy lidé s příjmem nad 34.000.-Kč.
Touto úpravou reagovala nynější vláda a poslanecká sněmovna na nález Ústavního soudu, dle něhož se má v
takto přiznávaných důchodech částečně odrazit princip zásluhovosti občana s vysokým příjmem na odvodu
do důchodového účtu.
Věk odchodu do důchodu je dnes velmi diferencovaný podle věku pojištěnce a podle pohlaví. Nejvyšší věk
pro odchod do důchodu se nyní týká lidí narozených po roce 1968 – u mužů a žen bez dětí nebo s jedním
dítětem – 65let, a u žen s více dětmi 62let (alespoň 4 děti), 63let mají-li 3 děti a 64let mají-li 2 děti.
Novela zákona se nedotkla lidí narozených do r.1955 a starších. Od ročníku 1956 se však bude věk odchodu
do důchodu postupně zvyšovat až nad 65letou hranici. Ze zákona plyne, že lidé narození v r.1977 (muži i ženy)
již budou odcházet do důchodu jednotně v 67 letech.
U lidí narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví tak, že k věku 67 let se přičte počet kalendářních
měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977.
Pokud se někdo rozhodne odejít do předčasného důchodu měl by si to dobře rozmyslet, neboť podmínky se
zpřísnily snížením jeho procentní výměry u lidí, kteří mají do dosažení důchodového věku více jak jeden rok. V
současné době probíhají jednání o tzv.předdůchodech, neboť je zřejmé, že zejména těžce pracující se
nebudou moci zúčastňovat procesu po věku 65let.
Dnešní státní systém důchodového zabezpečení je označován jako povinný, průběžný, státem
garantovaný a v praxi označován jako 1.pilíř důchodové reformy.
Tzv. velká důchodová reforma zavádí od ledna 2013 zcela nový 2.důchodový pilíř – důchodové spoření v
investičních fondech, které se budou dělit podle míry investování na :
a)
fond českých státních dluhopisů
b) konzervativní fond
c) vyvážený fond
d) dynamický fond
Tyto fondy však při své činnosti mohou přijít do ztrát. Spoření do těchto fondů je vlastně nová varianta jisté
části 1. pilíře.
Účastníku, který se dobrovolně rozhodne pro vstup do některého důchodového fondu, budou na jeho účet
vyvedeny každý měsíc 3% sociálního pojištění z hrubé mzdy o něž se poté sníží povinný odvod do 1.pilíře
(státního). V důsledku tohoto postupu se pak účastníku 2.pilíře v budoucnu sníží jeho důchod z 1.pilíře a to
nejméně o 10-15%. Účastník 2.pilíře bude však muset ještě každý měsíc spořit další 2% ze své hrubé mzdy
na svůj účet (více ani méně nelze).
Tento 2.pilíř je určen hlavně pro mladé lidi a lidi s vyššími příjmy. Do 2.pilíře nemůže účastníku přispívat
zaměstnavatel.Účastníci 2.pilíře nemohou také obdržet státní příspěvek ani daňové úlevy. Ke svým penězům
se účastník dostane až při vyplacené penzi po dosažení důchodového věku. Vstup do 2.pilíře se musí
uskutečnit smluvně a předčasné ukončení smlouvy nebude možné. Do 2.pilíře mohou vstoupit lidé nejpozději
v roce , v němž dosáhnou 35let. Starší lidé mohou vstoupit jen do 30.6.2013. Nezaměstnaní k 1.1.2013
mohou vstoupit do 2.pilíře do 6 měsíců poté, co začnou vydělávat a platit pojistné. S penězi ve 2.pilíři budou
hospodařit soukromé důchodové fondy. Již dnes vyvěrá řada otázek, kdy účastník ztratí práci atd.
V nové podobě bude od ledna 2013 realizováno doplňkové penzijní spoření – 3.pilíř, které bude navazovat na
dosavadní penzijní připojištění se státním příspěvkem a možností daňových úlev. Dnes využívá tohoto spoření
na 4,5 milionu lidí. Zákon od 1.1.2013 upravuje výši měsíčního státního příspěvku tak, že dosud spořícím
občanům 100 a 200.-Kč měsíčně již neposkytuje žádný příspěvek, spořícímu 300.- - 500.-Kč příspěvek sníží o
30.-Kč a naopak zvýší příspěvek těm, kdo spoří 700.-Kč a více (nejvíce 230.-Kč měsíčně) ročně 2.760.-Kč.
Toto opatření vlády je diskutabilní, neboť zvýhodňuje solventní (majetné) účastníky spoření. Zvýšení
měsíčních úložek je nutné provést osobně dle pokynů penzijních fondů, nejlépe do konce října 2012.
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Jistou výhodou doplňkového penzijního spoření (3.pilíře) oproti spoření ve 2.pilíři budou :
garance nezáporného zhodnocení úložek spoření
zaměstnavatel může účastníku 3.pilíře poskytnout jednorázový vklad
účastník si může po 15letech spoření provést výběr až ½ vkladů
účastník pobírá státní příspěvek a má daňové úlevy
po dosažení 60let (spořil-li 5let) lze jednorázově vyplatit
jednorázová výplata určeným osobám při úmrtí přes dědictví
předčasné ukončení smlouvy ,přičemž spořil-li alespoň 2 roky dostane všechny naspořené peníze, ale bez
státních příspěvků
Dosavadním účastníkům penzijního připojištění, kteří se stanou účastníky transformovaného fondu zůstanou
všechny výhody, např. nárok na výluhovou a pozůstalostní penzi. Pokud však během r.2012 přejdou do jiných
investičních fondů pak o své výhody přijdou.
Od r.2012 je valorizace důchodů již pevně stanovena zákonem.Nově by se tedy měly důchody upravovat
každý rok od ledna. Výše zvýšení důchodů se stanoví podle růstu indexu spotřebitelských cen a podle 1/3
růstu reálné mzdy. Valorizace se týká všech typů důchodů a o úpravu se nežádá.
Co říci závěrem? Řada expertů na důchodovou problematiku již dnes upozorňuje na reálnou možnost
snižování podílu státu (v 1.pilíři) na výši důchodů, zmrazení či snížení výše valorizace důchodů, snižování
státních příspěvků v 3.pilíři a zvyšování věku pro získání nároku na důchod. Proto lze dnes jen doporučit, aby
si zejména mladí občané spořili na důchod především v doplňkovém spoření – 3.pilíři, kde je zatím realizován
státní příspěvek
Stávající zákony se však dají změnit jen tehdy, dojde-li ke změně ve složení poslanecké sněmovny. A na to by
občané neměli zapomenout ve volbách.
Přeji občanům, aby se ve zdraví dožili důchodového věku a mohli důchod také slušně užívat.

Zpracoval
JUDr. Arnošt Přikryl

Informace o kvalitě života seniorů
Česká společnost stárne. Zatímco v r. 1989 žilo v ČR 1 707 000 příjemců starobních a Kombinovaných
penzí, k 31.12 2010 to již bylo 2 263 015, tj. 21,5 % populace. S ohledem na zvýšený nárůst předčasných
penzí, lze očekávat, že letos počet příjemců všech penzí přesáhne počet 2,300.000 . KSČM se snaží na tyto
složité otázky nalézat odpovědi.
Jaká je úroveň sociálního zabezpečení?
Český penzijní systém je průběžně financovaný. Příjmy z penzijního připojištění ze státního příspěvku, do
něhož je zapojeno cca 4,5 milionu lidí, jsou zanedbatelné (průměrně se naspoří 45.000.-Kč).
Ze sociálních dávek mohou senioři využívat (pokud nevychovávají závislé děti) příspěvek na bydlení,
asi 4.300 seniorů s důchody okolo 3.126.-Kč (!) má možnost žádat o dávky hmotné nouze. Starší senioři,
závislí na pomoci jiné osoby, mohou pobírat příspěvek na péči. V r. 2007 pobíralo 20,1 % starobních důchodců
příspěvek na bydlení a 60,5 % příspěvek na péči. Tyto údaje však od r.2012 neodpovídají skutečnosti, neboť
vlivem Nečasovy reformy došlo k výraznému poklesu !
Systém sociálních služeb je uspokojivě rozvinut jen ve větších městech. Pro seniory jsou provozovány
zejména:
a) Domovy pro seniory , které poskytují pobytové, stravovací, ošetřovatelské služby a pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně atd. Z celkového počtu příjemců
starobních penzí bylo v Domovech pro seniory umístěno v r. 2009 – 1,7 %.
Nejvíce žadatelů je v Moravskoslezském kraji (téměř 13.000).
b) Domovy se zvláštním režimem – poskytují pobytové, stravovací a ošetřovatelské služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou
Alzheimerovou demencí aj., jejichž situace vyžaduje pravidelnou a trvalou pomoc jiné osoby. Těchto
domovů bylo v r. 2009 – 165 s počtem klientů téměř 8.000 (nejvíce žadatelů v Jihomoravském kraji).
c) Pečovatelská služba – je poskytována ambulantně nebo terénně osobám, které mají
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d)

e)

f)
g)

h)

sníženou soběstačnost z ohledu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. V r. 2009 byl počet klientů této služby téměř
115.000, v průměru bylo na jednoho klienta uhrazeno 422.-Kč, a však od r. 2011 se zvýšil podíl úhrady ze
strany klientů.
V osobní asistenci – je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů
věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Údaje o počtech těchto osob nejsou .
Denní stacionáře – poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby . K 1.1.2010 byl počet klientů 3.500, neuspokojeno nejvíce
v Moravskoslezském kraji.
Týdenní stacionáře – mají stejnou funkci jako stacionáře denní, rozdíl je jen v délce pobytu klienta.
V r.2009 jich bylo provozováno 71 s počtem 816 klientů
Odlehčovací služby – umožňují pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, která jinak poskytuje
terénní, ambulantní nebo pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností z důvodu vysokého věku,
onemocnění nebo postižení a o něž je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí. Počty v těchto
službách nejsou k dispozici.
Sociální poradny – poskytují základní a odborné sociální poradenství, tj. informace v sociálně
terapeutické činnosti k řešení nepříznivé sociální situace. V r.2009 jich bylo provozováno 609 – nejvíce
v Praze.

Střední délka života vzrostla u mužů ze 71,1 v r.1998 na 74,4 let v roce 2010, u žen ze 78,1 na 80,6 let.
Ekonomické postavení seniorů lze hodnotit dle standartu Mezinárodní organizace práce. Z nich lze vyčíst, že
sociální postavení seniorů oproti r.1989 pokleslo o 20 %.
Čeští důchodci sou cca o 1/3 chudší než průměrný evropský důchodce.
Průměrná výše starobních penzí v Olomouckém Kraji k 1.1.2011 činila 10.188.-Kč a byla tak nejnižší v ČR
(97,09 %).Nízké penze,tj. do 7.000.-Kč pobíralo k 1.1.2012 4,18 % seniorů, střední penze tj.od 7.000.-Kč do
13.000.-Kč 83,72 %, vysoké penze nad 13.000.-Kč 12,11% seniorů.
Nejohroženější jsou dnes osamělé starší seniorky, které nejsou příjemkyněmi kombinovaných penzí, žijící ve
velkých městech v nájemních bytech. Jejich sociální ochrana je nedostatečná. MPSV rozhodlo penze od r.2012
zvýšit jen o 174.-Kč u průměrné penze, ačkoliv životní náklady důchodců vzrostou o 4,1 % - 4,7 %, tj. až
465.-Kč měsíčně.
Připravovaná zdravotnická reforma bude mít nejvyšší dopady na seniorskou populaci a zdravotně
postižené. Kraje jsou odpovědné za dostupnost zdravotní péče a dopravní obslužnost. Města a obce
odpovídají za dostupnost bydlení seniorů a dostupnost městské dopravy. Kraje a obce mají být též největšími
provozovateli pobytových služeb pro seniory. V ČR působí Rada seniorů, která spolupracuje s Asociací krajů. V
krajích působí Krajské rady seniorů. V současné době zasluhuje ocenění bezplatná městská doprava pro
seniory starší 70 let.
KSČM ve svém volebním programu prosazuje mj. tyto cíle“

zastavení růstu věkové hranice pro odchod do důchodu u mužů na věku 63 let, u žen níže dle počtu dětí,

zachování průběžného státem garantovaného důchodu. Odmítá zákon o privatizaci důchodového pojištění. Souhlasí s penzijním připojištěním na dobrovolném základě s možným příspěvkem zaměstnavatele,

uzákonit kategorii minimálního důchodu s jeho postupným zvyšováním (valorizací), důchody průběžně
valorizovat,

zanést státní regulaci cen plynu, el.energie,užitkové a pitné vody, tepla a paliv, boj proti jejich nadměrnému zvyšování,

státní regulaci nákladů na bydlení a tzv. věcně usměrňované nájemné (stanovit tak, aby nájemné činilo
maximálně 45.-Kč/m2 měsíčně),posílit ochranu nájemníků,

výstavbu domovů a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péči a dohled a
zachování současných sociálních zařízení pro seniory.

Dle materiálu ÚV KSČM zpracoval
JUDr. Arnošt Přikryl
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Zadáno pro ženy (i muže)
Milí čtenáři!
Pozor, už je to vážně skoro rok a je tu opět léto, blahodárné
léto, na které každý čeká. Je to doba dovolených, prázdnin a
samozřejmě také doba zavařování ovoce a zeleniny.
Prázdniny jsou v plném proudu a současně vrcholí i sezóna
melounů, kdy se prodávají velké zelené koule plné sladké
červené dužiny. Neznám nikoho, kdo by si v horkých letních
dnech na vychlazeném melounu rád nepochutnal.
Melouny jsou všeobecně velice zdravé. Obsahují velké
množství minerálů a vitamínů. Zejména pak vitamín C.
Dužina melounů obsahuje četné biletky a beta-karoten,
který se přeměňuje na vitamin A – stimuluje lidské geny a
tím také inteligenci. Karoten navíc váže volné radikály v těle, podporuje obnovu tělesných buněk a jejich
regeneraci. Mimo jiné chrání sliznice a imunitní systém. V kombinaci s vitaminem C posiluje tkáně a má vliv na vývoj
zdravé pokožky. Navíc je známo, že osoby konzumující melouny, onemocní méně často rakovinou či srdečními
chorobami. Melouny mají také mimořádně vysoký obsah vitaminu B6 – pyridoxinu, který napomáhá zpracování
bílkovin v těle. Dále pak vitamín B3 (neacin) pro dýchání buněk, kyselinu listovou pro růst, krvetvorbu a hezké
vlasy. Z minerálů pak železo – váže kyslík a má výborný vliv na mozek a nervy, mangan – ten má vliv na sexuální
výkonnost a ovlivňují barvu vlasů a také sodík. Tím, že melouny obsahují také vysoké procento vody a jsou tedy
velmi močopudné, mají výtečný vliv na nejrůznější poruchy ledvin či močového ústrojí.
A pozor! Podle nejnovějších výzkumů prý vodní meloun obsahuje účinné látky, které působí pozitivně na mužskou
erekci. A síla jejich účinku se při pravidelné konzumaci vodního melounu směle vyrovná Viagře. Tak ženy, honem
pro meloun – nejen dětem, ale i našim drahým polovičkám, aby nebyl zakrátko vyprodaný!!!
Ráda bych se ještě zmínila o jedné zelenině. Kdykoliv se mě někdo zeptá, na co mám právě chuť, odpověď je jasná.
Cokoliv, kde je zelí, Výhodou je, že v restauracích nemusím nijak zvlášť studovat jídelní lístek, protože volba už je
předem jasná.
Zelí je zkrátka zdravé, levné a je ho všude dost. Možná si řeknete: „Taková obyčejná hlávka zelí, vždyť na něm není
nic zvláštního“. CO O NĚM ALE VÍME?
Zelí je bezesporu zdrojem vitamínu C. Ten hraje významnou roli pro zachování naší imunity. I když naši předkové
nejspíš neměli potuchy o nějakém vitamínu C, věděli, že pokud budou jíst dostatek zelí, budou zdravější a odolnější
vůči nemocem. Dalšími, vysoce zastoupenými vitamíny v této zelenině jsou vitamín A a vitamíny skupiny B a to v
ideálním poměru, zelí je tedy zdrojem tzv. B-komplexu. Bohatě zastoupené jsou i minerály, především železo,
zinek, selen, draslík, sodík a mangan. Zelí obsahuje spoustu vlákniny, bílkovin, aminokyselin a glukózy. Kombinací
všech těchto pro tělo nepostradatelných a prospěšných látek se tak stává více než jen pochoutkou na našem talíři.
Je to obdivuhodný, i když na první pohled nenápadný ochránce našeho zdraví. O zelí se říká, že „čistí střeva“ a to je
stará pravda. Má schopnost na sebe navázat jedovaté látky – těžké kovy – usazené v našem trávícím traktu,
především ve střevech a následně je odvést z těla ven. Zároveň ochraňuje střevní sliznice a podílí se na udržení
zdravé střevní flóry, mikroorganismů, které se starají o správné trávení a vylučování. Zelí je známé také i jako
bojovník proti zácpě a to především díky vysokému obsahu vlákniny, je tedy více než vhodné jako součást léčby
neduhů jako jsou hemeroidy a chronická ochablost střev. Lidové léčitelé doporučují konzumaci zelí a užívání zelné
šťávy lidem trpícím vředy žaludku a dvanácterníku. Obsažené látky totiž dokážou urychlit proces hojení a
zacelování postižených sliznic.
Zelí je účinným stimulantem imunity, jeho pravidelná konzumace zvyšuje obranyschopnost našeho těla a pomáhá
udržovat správnou funkci orgánů.
Méně známý je fakt, že zelí svým vysokým obsahem selenu pomáhá snižovat vysoký krevní tlak. Čistí naše tělo od
nežádoucích usazenin a přebytečných tuků, tím snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Další nepříliš známý účinek zelí
je schopnost uklidnit náš nervový systém, čehož můžeme využít např. při léčbě nespavosti, nervozity a napětí. Lidé
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trpící nedostatečnou funkcí štítné žlázy by měli tuto zeleninu také zařadit do svého jídelníčku, protože jim pomůže s
obnovou její správné funkce.
A co teprve ti z nás, kteří bojují s nadváhou – zelí nás totiž umí nasytit a zároveň nám dodat množství zdraví
prospěšných látek, přitom jeho energetická hodnota je velice nízká (cca 22 kcal/100gr).
Tak co milí čtenáři, půjdeme do zelí a nezapomeneme si nadělat na zimu sterilované zelí, zelné čalamády a také
nezapomeneme udusat nějaké to zelíčko do sudu, abychom měli i tradiční kvašené zelí, které je móóóóc zdravé!
A jako tradičně vám nabízím nějaký ten recept, takže bude záležet jen na vás, zda si ho vyzkoušíte nebo ne.
MELOUNOVÉ OSVĚŽENÍ (Množství surovin si určete dle potřeby)
Vychlazený meloun nakrájíme na kostky a vložíme do mixeru spolu se dvěma polévkovými
lžícemi rybízové marmelády a umixujeme. Do vzniklé tekutiny přidáme bílý jogurt a 1 lžíci
citronové šťávy a znovu umixujeme. Nalijeme do sklenic a ihned podáváme..
MELOUN S ANANASEM
600gr. ananasového melounu, 150gr. malin, 2 lžíce medu, 3 ks meruněk, 10ks
celozrnných sušenek.
Oloupaný meloun nakrájíme na kousky. Meloun, maliny, sušenky a med
rozmixujeme. Z meruněk odstraníme jádra a nakrájíme na velmi malé
kostičky. Přidáme k rozmixovanému melounu, necháme vychladit.
THAJSKÁ MELOUNOVÁ ZMRZLINA
100gr. melounu nakrájeného na malé kostičky, 3 žloutky, ½ dl.cukru, 3 dl
smetany na šlehání. Žloutky a cukr dobře rozšlehejte. Ušlehejte tuhou šlehačku a smíchejte opatrně se žloutkovou
směsí a melounem. Potom vydlabejte polovinu menšího melounu a otvor naplňte zmrzlinovou směsí. Dejte zmrazit
na 2 hodiny. Porcujte zmrzlinu tak, že ji krájíte na plátky i s melounovou kůrou. Nakrájet meloun na kostičky není
snadné, částečné zmrazení práci trochu usnadní.
ZELNÝ SALÁT S MRKVÍ A KMÍNEM
Jedna menší hlávka zelí (asi 1kg), 2 větší mrkve, 2 cibule, 1 vrchovatá lžička soli, větší špetka pepře, 1 lžička
mletého kmínu, 1 lžička cukru, 3 lžíce jablečného octa, 3 lžíce oleje (olivový)
Zelí a mrkev postrouháme na nudličky, cibuli nakrájíme nadrobno, smícháme a přidáme vše ostatní. Důkladně
promícháme, případně dochutíme a necháme aspoň 2 hodiny odležet.
ZELNÝ SALÁT S KOPREM
½ hlávka zelí (cca ½ kg), kopr, 1 lžička mletého cukru, 1 lžíce oleje, 2 lžíce jablečného octu, sůl. Zelí nakrájíme na
nudličky, lehce prosolíme a rukama pořádně promačkáme. Necháme asi ½ hodiny stát. Podle chuti osladíme,
okyselíme, přidáme olej a kopr a promícháme.
MASO PEČENÉ V ZELÍ
600gr vepřového plecka (nebo krkovičky). 1 velká cibule, l menší hlávka zelí, sůl, pepř, kmín, olej. Omyté a osušené
maso nakrájíme na větší kostky. Zelí nakrouháme najemno a rozprostřeme do pekáčku. Lehce osolíme a
okmínujeme. V pánvi na rozehřátém oleji necháme zpěnit pokrájenou cibuli, přidáme maso, osolíme, opepříme a
opékáme za stálého míchání do zezlátnutí cibule i masa. Pak obsah pánve vysypeme do pekáčku na zelí, trochu
podlijeme vodou (málo – zelí pustí šťávu) a ve vyhřáté troubě upečeme do změknutí masa (cca 30 minut). Příloha:
houskový knedlík, hrnkový knedlík nebo chlupaté knedlíky.
ZELNÁ POLÉVKA
1 malá hlávka bílého zelí, 2 litry vody na spaření, 1 masox, 2litry vody na polévku, ½ lžičky soli, ½ lžičky mletého
pepře, špetka muškátového oříšku, 100gr másla, 100gr hladké mouky, 2 žloutky, 0,25 litru mléka. Zelí zbavíme
vnějších listů, vykrojíme košťál a pak je nakrájíme na nudličky. Ty v mírně osolené vroucí vodě krátce spaříme a
necháme okapat. Z másla a mouky umícháme světlou jíšku, kterou zalijeme vodou s rozpuštěným masoxem.
Dobře promícháme a krátce povaříme. Přidáme koření a spařené zelí, které v polévce uvaříme do měkka. V mléce
rozšleháme žloutky, vlijeme do vroucí polévky a pečlivě rozšleháme. Povaříme a případně dochutíme.
ZELÍ TROCHU JINAK
1 hlávka zelí, 1 sáček kysaného zelí, 8 brambor, 1 balení strouhaného sýra, 1 lžíce vegety, mletý pepř, 2 cibule,
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500gr mletého masa.
Zelí nakrájíme na nudličky, zamícháme s kysaným zelím a cibulí, dáme na vymazaný plech, nahoru klademe
kořeněné mleté maso a na maso brambory nakrájené na kolečka. Okořeníme – zakryjeme alobalem a dáme péct.
Před dokončením odkryjeme alobal a zasypeme brambory sýrem a dopečeme.
Léto není samozřejmě jen o zelenině, ale také o posezení s rodinou či přáteli na zahradě a dobrém kafíčku. A jak
jinak, také o nějaké dobrotě ke kávě. Tak už jen stručně pro inspiraci.
BLÁZNIVÝ KOLÁČ
3 hrnky hladké mouky, 1 hrnek cukru, 5 lžic kakaa, špetka soli, 2 lžičky jedlé sody, 3/4hrnku oleje, 2 hrnky studené
vody, 2 lžíce octa. Všechny ingredience smícháme dohromady, důkladně prošleháme a pečeme na vymazaném a
vysypaném plechu.
Na upečenou buchtu – 2 zakysané smetany, 1 smetana ke šlehání + ztužovač šlehačky, 2 vanilkové cukry, čokoláda
na postrouhání.
Šlehačku vyšleháme se ztužovačem, spojíme se zakysanou smetanou + cukr a pak potřeme na vychladlou buchtu
a nastrouháme čokoládu. (Nejlépe dát vychladit aspoň na 1-2 hodiny do lednice).
BANÁNOVÁ BUCHTA
Ušlehejte 6 žloutků se 6 lžícemi cukru. Pak přidejte 6 lžic polohrubé mouky a trochu prášku do pečiva. Nakonec
vmíchejte sníh ze všech 6 bílků. Těsto vlijte na vymazaný a vysypaný plech, rozetřete a pečte do růžova ve středně
vyhřáté troubě. Až je piškot upečený a vychladlý nalijte na něj uvařený vanilkový puding. Na ten rozložte po celé
ploše 6 podélně rozkrájených banánů. Završte to tím, že banány polijete rozpuštěnou čokoládou – dvě čokolády na
vaření rozřeďte trochou 100% tuku, aby nebyla tak hustá a dalo se to polít po celém plechu. Dejte ztuhnout do
chladna. Pokud to chcete mít ještě lepší – ozdobte nakrájené kousky šlehačkou.
Hodně melounových radostí, chuťových požitků ze zelí, krásné a slunečné léto Vám přeje
Vaše Jana Hanzelová

Tipy a triky pro každý den
Jak na máslo – zpracování těsta bude snadnější, když do něj máslo nahrubo nastrouháte. Menší kousky se lépe
zpracují – to samé platí i při výrobě krému.
Hořké jáhly - budete vařit z jáhel? Jsou nahořklé, proto je před vařením důkladně properte a aspoň dvakrát spařte
horkou vodou.
Koření - do kořenky s mletou skořicí přidejte malý kousek celé skořice - to samé můžeme s úspěchem použít i s
pepřem – k mletému pepři přidáme pár kuliček celého pepře. Koření si zachová svoje aroma a navíc nezvlhne a
neusadí se na dně kořenky.
Škraloup – jestli nemáte rádi škraloup na mléce nebo kakau, zabráníte jeho vytvoření tak, že do hrnku hodíte
kostku ledu.
Hovězí maso – aby bylo hovězí maso měkké, plátky den předem lehce naklepte a z obou stran potřete olejem.
Potom maso srolujte a zabalte do alobalu a nechte odležet do druhého dne.
Guláš – když chcete mít krásně červený guláš, stačí když přidáte 1 – 2 lžíce rajského protlaku.
Ovocný piškot – piškotové těsto na nejrůznější moučníky získá příjemně ovocnou vůni, když do něj místo vody
přidáte jakýkoliv ovocný sirup.
Hladká jíška – přidáte-li do jíšky špetku soli, nemůže se nikdy stát, že se v ní budou tvořit hrudky. Bude krásně
jemná a nesrazí se.
Brambory – namočte brambory na 20 minut do studené vody, vyloučí se část škrobu a nebudou po uvaření tak
mazlavé.
Nahřáté těsto – těsto na štrůdl přikryjte na půl hodiny nahřátou nádobou a utěrkou. Bude díky tomu ještě
chutnější a vláčnější.
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Říkání k dožínkám ........
Pantáto hospodářo,
Napřed Vám veřizojo náš hanácké pozdrav od všeckéch žencu a žneček, sekáču, odbiraček, od všeckéch, kteři pře
letošních žňách nám pomáhale a hlavně od nás rob (žen) a děvčat. Dež dneská sme dosekle a poslední snop a
poslední mandel dodělale, tož Vám , pantáto, pře tech žňovéch pracich néstarostlevjéšimo sme opletle věnec ze
všeckéch plodin, ktery sme letos ve žňa sklidile. Néprv sme tam zapletle riž a to proto, abe ve Vašem domě celé rok
chleba nechebilo. Pak sme tam dale žeto, če jak se včel říká, pšenico, abe o Vás často v roce bochte a vdolke se
pekle a né černy! Je tam ječmeň, od pradávna naše „hanácky zlato“, abe se z něho muhlo vařet pivo a nejaká ta
holba bela, dež bode choť a žízeň a abe se něco otrželo „na knižko“ a do stoléka a abe ešče zbelo pacholkom na biče,
abe nemosele řezat násadke z vrbe. Dale sme tam oves, abe koně vesele řehtale v maštale a bele selni v ploho a ve
vozo, pěkně se svitile a brókama vehazovale, dež nás povezó v kočáře na svajbo nebo na křtine. Dale sme tam
všechno ostatni, čém nás nebe a Boži pohoda obdařela, abe o Vás nic nechebělo ani v komoře, ani v chlivě ani ve
stodole ani na huře ani ve sklepě, ba ani v komině. Abe ve Vašem domě ani žádnymo ostatnimo po celé rok
nescházelo ani temo némenšimo kořeti ba ani ptáčkom v zémě. ¨
Zavázale sme to pevnym lykem, abeste, pantáto, bel pevnyho a stáliho zdravi po celé rok, abeste muhl celé rok
hospodařet, abe belo všechnyho pro Vás a pro všecke, kteři nám pomáhajó pře vašem hospodářstvi. Dež ešče
zbode a dáte aji tém, keři o Vás seč nedělajó, ale majó hladny žalodke, tož bode o Vás v domě aji Boži požehnáni.
Paňmámo hospodářko,
Me všeci Vás po hanácke pozdravojem, zlášč me sekáči a pacholci, pohunci jak be smet, dneská, dež se nám
podařelo dodělat tó letošni órodo, že mužeme dnes slavit dožató, tož pro Vás paňmámo, odělale sme Vám ketico,
keró sme Vám donesle, z všechnyho, co nám z černé země a zlatyho slonka pod pilnó rokó narustlo. Je tam
všecko, co letos ve žňa dozrálo, abeste taky po celé Boži rok měla všecko co v domě a v hospodářstvi potřebojete,
protože vime, že na hospodeni névic záleži, abe všekyho hojnosť a pokuj a mir bel v domě. Dale sme do ni klase
tvrdyho obili, abe Božiho daro v domě belo celé rok, abe nihdá nepochebilo. Só tam klase měkyho obili, abe belo
čém omastit dobetko, abe kráve hodně dojile a černé dobytek abe se Vám dařel a hezky se krmil, abe belo pro
drubež, abe slipke hodně nesle a od hosi abe belo hodně peři děvčatom do vébave a do kolibke, abeste muhla
decke dost držet pro domásnosť a jedno drohy a nemosela se doprošovat pantáte o každé haliř a ešce abe zbelo
divkám na šátečke. Abe o Vás v domě neběhala jalovina okolo stola, protože sela a zdravi stává dycky od plnyho
stola. Proto dnes Vám to paňmámo, prozradim, že me Vás nérač máme, dež nám mažete na chlib.
Přejeme Vám, paňmámo, abe o Vás po celé rok nebelo prázdno ani v komoře, ani ve chlivě, ani ve stodole, ani na
huře, ani ve sklepě a ani v kolibce. Ešče Vám přejeme hodně zdravi, abeste bela hodná na chaso a na ledi a dež
zaslóženyho oznale pohladite, očema a před potřebnym roko lakotó nezavřete e Vám Pámbu požehná.
Václavovice 11. srpna 1944
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Dovolená na lodi
Nedávná katastrofa lodi COSTA CONCORDIA ve mne vyvolala vzpomínky na můj lodní zájezd po černomořských
přístavech. Bylo to v roce 1976 či 1977 – byl jsem požádán, zda bych nedoprovodil jednu skupinu CKM na zájezdu
po černomořských přístavech. Byl to šibeniční termín s odjezdem snad za 3 dny. V mladické nerozvážnosti jsem na
tuto nabídku kývl a zakrátko jsem se vypravil nočním rychlíkem do Košic. Brzy ráno jsem u hotelu PALACE přebíral
svoji skupinu. Z Košic nás jelo asi 5 autobusů. Autobusy nás vezly do Lvova, který je vzdálen od Košic asi 350 km.
Vzhledem ke kvalitě cest zejména přes území Karpat trvala naše cesta prakticky nonstop více než 14 hodin.
Pozdě večer nás již vozidlo milice doprovázelo z okraje Lvova k budově vlakového nádraží, odkud jsme lůžkovým
vlakem cestovali přes noc do Oděsy. V Oděse po okružní jízdě městem jsme odpoledne nastoupili na luxusní parník „Těplochod Odessa" a večer pak vypluli na širé moře. První noc jsme vlastně nespali. Seznamovali jsme se s
prostředím lodi, která byla z těch „menších" ve srovnání se zmiňovanou Costa Concordií – pojmula asi 600 pasažérů
a asi 400 členů posádky. Doslova jsme nasávali tu vůni dálek a do této doby i nevídaného luxusu. Byl zde divadelní
sál, kinosál, taneční sál, pošta, sauna, kadeřník, několik barů, na horní palubě bazén, tenisový kurt, stoly na stolní
tenis- no prostě luxus. Loď byla postavena „na klíč" v Anglii. V tom prohlížení utíkal čas velice rychle. Hluboko po
půlnoci jsme se u barového klavíru a českých písniček nakonec prvně v životě dočkali východu slunce na širém moři.
Byl to nezapomenutelný zážitek. Tak plynuly dny na naší lodi. V noci jsme pluli, ve dne kotvili. Navštívili jsme tak
města jako Soči, Novorossijsk, Batumi, Suchumi, Jaltu a mnohá další. Vzpomínám si, že jednoho z mých klientů v
průběhu plavby, tuším v Batumi, velice rozbolel zub. Nastal problém. Vydal jsem se s ním do města hledat zubního
lékaře. Došli jsme do zdravotního střediska, které bylo v jakémsi montovaném domě, který mi jen z dáli připomínal
kralický kulturní dům. Vstoupili jsme dovnitř - dlouhá chodba plná čekajících pacientů. Zařadili jsme se do fronty a
čekali, kdy vyjde sestra, abych jí vysvětlil náš problém. Po chvíli se otevřely dveře a vyšel pacient. Když jsem jen
nahlédl do ordinace, bylo mi jasné, že zde svého klienta ošetřit nenechám. Kdysi bedihošťský dentista pan
Procházka měl ve srovnání s tím, co jsem stačil jen mezi dveřmi zhlédnout, supermoderní ordinaci. Vrátil jsem se
tedy se svým klientem zpět na loď a šel za kapitánem lodi, se kterým jsem v předchozí večer strávil „kapitanskij
užin" a požádal ho o pomoc. Posadil nás do své kapitánské kajuty, nalil stakan vodky a zavolal lodního lékaře. Ten si
odvedl mého klienta do lodní ordinace, která byla vybavena špičkovou technikou firmy SIEMENS - od zubařského
křesla přes gynekologické křeslo až po malý operační sálek. Mému příteli zub otevřel, vyčistil a bylo po bolesti.
Vzpomněl jsem si tehdy na prostějovského železničního lékaře MUDr. Růžičku, který se jako lodní lékař několikrát
plavil na zaoceánských lodích patřících tehdy ještě velice prestižní firmě Československá námořní plavba. Po
zachycení SOS signálu ruské lodi stihl ruskému námořníkovi odoperovat ve zcela primitivních podmínkách slepé
střevo. Ale zpět na loď ODESSA. Dny velice rychle ubíhaly, s prostředím lodi jsme se velice rychle sžili a užívali si ho.
Když jsme se jednoho dne blížili už ve večerních hodinách do přístavu SOČI, rozpoutala se na moři silná vichřice.
Pokud si dobře pamatuji – stupnice síly větru má 9 stupňů – ballů. Vichřice v onen večer měla sílu 7,5 ballů.
Vzpomínám si, jak v restauraci
padalo nádobí, taneční páry na tanečním parketu tančily tak nějak do „kopce", mně se dal do pohybu ledvinový
kámen. Loď nemohla v přístavu řádně zakotvit. Členové posádky vysazovali vystupující pasažéry v příznivém
momentu doslova vyhozením na pevninu do náruče námořníkům, připravených na molu a podobným způsobem za
nimi vyhazovali jejich zavazadla. Obráceně pak zase noví pasažéři na loď „nastupovali". Vzpomněl jsem si na tuto
příhodu právě při katastrofě lodi COSTA CONCORDIA. Tehdy snad mladická nerozvážnost či nezkušenost nám snad
ani nedovolila domyslet, co by se mohlo stát. Považovali jsme náš parník za maximálně bezpečný. Bylo by těch
příhod a zážitků za týdenní plavbu mnoho a snad mohu říct, že si i dovedu byť matně představit, co asi prožívali
cestující na oné lodi. I když jsem na svých cestách zkusil snad všechny druhy dopravy od turistiky až po letadlo, byla
toto ta nejkrásnější (i když pracovní) dovolená v mém životě a rád bych ji dopřál všem čtenářům Bedihošťského
zpravodaje.
Krásnou dovolenou všem čtenářům přeje
Václav z Václavovic

Luxusní parník - „Těplochod Odessa"
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Tradiční hádanka pro čtenáře
Dnešní otázka zní:
Kde v Bedihošti najdete sošku tohoto Svatého Floriána?
Odpovědi zašlete do 31.10.2012 na adresu:
e-mail: zpravodaj.bedihost@seznam.cz
nebo pí. Hanzelové na tel.: 605 520 000
Správné odpovědi budou slosovány a výherce obdrží láhev sektu!
Na vaše správné odpovědi se těší
Václav z Václavovic
a
Jana Hanzelová

Vylosovaného výherce který zaslal správnou
odpověd na “Tradiční hádanku” z minulého
čísla zpravodaje (foto domu zvaného "Port
Artur" v Komendově ulici) čekala odměna v
podobě láhve sektu, kterou do soutěže
věnoval pan Václav Adam.
Zajímavé bylo, že padaly pouze dvě varianty
odpovědí - cukrovar (pod difuzema) a
správná odpověď dům zvaný “Port Artur”.
Vítězný los ze správných odpovědí se usmál
na pana Josefa Sekaninu.
Blahopřejeme!!!

Trocha legrace nikdy neuškodí
Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak studuj.
Profesor zkouší ze zoologie: "Co je to za ptáka?" a ukáže ze zakrytého tvora jen nohy.
"Nevím.", odpovídá student
"Tak je to za pět, jak se jmenujete?" konstatuje profesor
Student si vyhrne nohavice: "Můžete také hádat!"
Přijde pán do realitní kanceláře a koktá: "JJá bbych si chtěl kokoupit dům, co máte ?" "Pane, jak na vás
koukám , tak pro vás asi nic..." "A co ttenhle." "Ten je za šest milionů, na ten určitě nemáte." "A ten-hle?" "Ten
je za 10 milionů..." "JJá si vezmu tenhle." "Ale pane, ten stojí 20 milionů?! Máte na něj?" "JJá mmám 60
milionů!" "A kde jste je vzal?" "Vyvyvyhrál jsem je!" "Já vyhrát 60 milionů, tak mě klepne pepka..." "Mnnně
tooo jenom lííízlo.”
Sedí voják na pařezu a cucá patronu. Najednou patrona bouchne a roztrhne mu pusu od ucha k uchu. Přijde
druhej voják a říká: Ty blbe, ty se tomu směješ, ale mohlo tě to zabít!
"Babka máte satelit?"
"Ná, šak čo by som sa mala teliť, čo som krava?”
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Křížovka
POMŮCKA:
LUC, RESIT, FRANCOUZSIMY, STR, SKÁ LIBRA
ULEMA

1. DÍL
TAJENKY

ŘÍMSKÝ
POLITIK
A VOJEVŮDCE

JMÉNO
REŽISÉRA
BESSONA

ZÁŘE

MALÁ
LESNÍ SOVA

PLATIDLO
S PORTRÉTEM
KARLA IV.

MAČKANÝ

CITOSLOVCE
TIŠENÍ

SKUČETI
OBEC
U KOMÁRNA

TLAKOVÝ
STROJ

LEDACO

KRYLOVY
INICIÁLY

DRUH FENOPLASTU

„Musím vás zklamat, dneska jste . . . (viz tajenku).

BALKÁNSKÝ
PALÁC
OBYVATEL
NĚMECKA

ČIN (řídce)

SPOJENÍ
DVOU ŘEK

ČESKÝ
PROZAIK

ZÁPORKA

TVRDÝ
NEROST

KÓD STUTTGARTSKÉHO
LETIŠTĚ

MLYNÁŘ

2. DÍL
TAJENKY

HEZKOST
(zastarale)

VZOREC
OXIDU MANGANATÉHO

DVOJNÁ
ČÍSLA

CITOSLOVCE
TROUBENÍ

NÁŠ HEREC
(Miroslav)

TEXTILNÍ
ROSTLINA

ŽIRAFOVITÝ
SAVEC

ŽENSKÉ
JMÉNO
MUSLIMSKÝ
UČENEC

ZBAVENÝ
SLUPKY

VELKÁ
POLE
DRUH
KACHNY
VZOREC
BROMIDU
RUBIDNÉHO

PRŮZOR

AFRICKÁ
ANTILOPA

ČERNÝ
PTÁK

ZNAČKA
MOLYBDENU

ČÁST ŠACHOVNICE

BODAVÝ
HMYZ

MODEL
VOZU SEAT

VELKÉ
AMERICKÉ
ŽÁBY

LÁKAVÁ

STROMOVÝ
POROST

ZVĚTŠOVACÍ SKLO

ŽLÁBKOVNICE

VLIVNÁ
SKUPINA

ZRAK

ŠPANĚLSKÝ
VŮZ

ČLOVĚK
(z latiny)
CHEMICKÁ
ZNAČKA
LANTHANU

CÍL

JÍZDNÍ
VOJÁK

DRUH
LEPTONU

JMÉNO
ROLLANDA

SOUCHOTINY (obecně)

CITOSLOVCE
ZVUKU
HODIN

ČINIT
TMAVÝM

OBYVATEL
NAŠEHO
KONTINENTU

ZNAČKA
ČOKOLÁDY
TĚLO
(anatomicky)

ROHY

CELNÍ KÓD
FINSKA

CHEMICKÁ
ZNAČKA
TITANU

SÍŇ ŘECKÉHO CHRÁMU
KAPITÁN
NAUTILA

ŠPANĚLSKÁ
VYCHOVATELKA

DOSUD NESPLACENÁ

NETKANÁ
LÁTKA

BRAŠNA

TLACH

DRUH
GIBBONA

SPZ
PÍSKU

ŽENSKÉ
JMÉNO

OHRAZENÍ
DIVADLO
SATIRY
(zkratka)

SPZ
NÁCHODA

DRUH
ÚČESU

BODNÉ
ZBRANĚ
(expresivně)

DĚTSKÁ
VÝŽIVA

MOHAMEDŮV PŘÍTEL

TÍMTO
ZPŮSOBEM

Křížovka je převzata s laskavým svolením od vydavatelství Sagax, s. r. o., které vydává luštitelské časopisy Křížovky plné fórů, Nové křížovky,
Velký křížovkářský třesk, Křížovky pro potěšení, Křížovky od Křižáka a Sudoku pro potěšení.

Loučení se školou
S lítostí v srdci oznamujeme, že nás opustila naše milovaná škola. Stalo se tak dne 22. 6. 2012, a to po dlouhém
snažení předělat nejmladší obyvatele Bedihoště ve vzdělané příslušníky národa českého či moravského. Tak takový
úvod by mohl přilákat zejména žáky zdejší školy, kteří by se mohli těšit na to, že se jim prázdniny protáhnou a
nebudou již muset nikdy chodit do školy. Kam bychom to však dopracovali, nemít vzdělané lidičky.
Loučení se školou nicméně skutečně proběhlo, ale bylo to loučení jen na období prázdnin. Paní učitelky a páni učitelé
připravili pro děti v areálu školy zábavné odpoledne. Pan ředitel na úvod odměnil nejlepší sběrače papíru, jestli si
dobře vzpomínám, tak na prvním místě byl žák první třídy, po prázdninách již druhé, Pavel Hýbl. Poté se již děti
rozutekly plnit nejrůznější úkoly. Některé úkoly byly zaměřené na rozvoj pohybových dovedností, u některých zase
bylo nutné zapojit mozkové závity. Po zdolání všech čtrnácti úkolů byly děti odměněny zlatou medailí, diplomem a
balíčkem sladkostí. A protože toho dne bylo docela teplo, bylo nutné dodržovat pitný režim, a o ten se postaral Klub
přátel školy. Příjemnou atmosféru doplňovala hudba s reproduktorů p. Švece. Na závěr proběhlo utkání ve
volejbale, ve kterém vyzyvatelé – rodiče podlehli družstvu učitelského sboru 1:3. Na obhajobu rodičů musím říct, že
skutečně pilně trénují, dokonce i přes prázdniny, takže kdo by si chtěl trochu protáhnout tělo, má možnost. No, a
když už jsme u těch čísel, nemohu nezmínit, že loučení se školou se zúčastnilo zhruba padesát dětí, které během
čtyř hodin vypily padesátilitrový sud malinovky, gratulujeme. Všem dětem a rodičům děkuji za účast a pořadatelům
za zorganizování příjemného odpoledne.
Luděk Smýkal

Pan ředitel odměnil nejlepší žáky za sběr papíru

Akce se zúčastnilo přes padesát dětí

Děti soutěžily ve čtrnácti disciplínách

Volejbalové družstvy učitelů pokořilo výsledkem 3:1 družstvo rodičů
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