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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

V tomto čísle najdete:

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás stručně informoval o činnosti obecního úřadu v roce 2015,
o tom, co se podařilo, jak jsme hospodařili a také o tom, co mě, jako starostu obce,
stále trápí.

Slovo starosty
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Otázky pro starostu obce
Obecní úřad informuje
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V loňském roce jsme měli rozpočet 11.265.000,-Kč. Zůstatek k 31. 12. 2015 činil
10.649.872, Kč. (příjmy činily 20.358.805,- Kč, výdaje 18.937.260,- Kč).
S rozpočtem na rok 2016 je kalkulováno ve výši 11.264.000,- Kč.

Kulturní a společenské akce
Usnesení zastupitelstva
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Výzva občanům
Redakční rada informuje
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Důležité kontakty
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Vítání dětí
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Společenská kronika
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Kulturní akce SPOZ
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Z historie obce
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Minulý rok byla opravena fasáda na bytovém domě v ulici Komendova 65.
Zde došlo ke kompletnímu odstranění fasády, dům byl zateplen a fasáda natřena.
Dále jsme využili možnosti čerpat dotace z EU na bioodpad. Z této dotace jsme
pořídili svozovou multikáru a popelnice na bioodpad.
Z obecního rozpočtu byly také provedeny další opravy chodníků a vybudovalo se
nové basketbalové hřiště.
Předpokládám, že není nutné zde veškerou činnost podrobně vypisovat, jelikož si
každý občan jistě všímá dění v obci.
Jako starosta si musím povzdechnout nad problémy s majiteli psů, kteří si nejsou
ochotni po svých mazlíčcích sbírat psí exkrementy. Klidně pouštějí své psy na
volno, bez dozoru, bez náhubku a tím ohrožují bezpečnost ostatních obyvatel obce.
V důsledku tohoto stavu si učitelky mateřské školy často stěžují, že se bojí chodit
s dětmi na vycházky po obci. Přes veškerá upozornění a snahy zajistit pořádek
a bezpečnost na obci, chovatelé nerespektují výzvy obecního úřadu a proto jsme
nuceni v letošním roce vydat Obecně závaznou vyhlášku, zabývající se venčením
psů na veřejném prostranství v obci.
Další problém se týká splaškové vody z rodinných domů, kdy majitelé domů ve
večerních hodinách přepouštějí tyto fekálie do kanalizace na povrchovou vodu.
Tyto fekálie tečou do říčky Valová a obci hrozí ve správním řízení nemalá pokuta.
Proto bude obec požadovat po majitelích rodinných domů, kteří nejsou připojeni na
obecní kanalizaci, aby prokázali, kde tyto fekálie likvidovali. Znění vodního zákona
o kolaudaci žumpy:
- Zákon 254/2001 § 38, odst. 6. Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost
povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu Vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto
zákonem.
- Zákon 274 / 2001 § 3 odst. 8. Obecní úřad může v přenesené působnosti
rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých
vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci
v případech, kdy je to technicky možné.
Tímto žádám naše spoluobčany, aby se zamysleli nad těmito problémy a aby
pochopili, že míra čistoty a bezpečnosti na obci, se týkají nás všech.
V letošním roce se podařilo zajistit bezúplatně asfaltovou drť, kterou jsme použili
na polní cesty od základní školy směrem k cukrovaru a od parku k ulici Sv. Václava.
Pokud se podaří sehnat další asfaltovou drť, budeme pokračovat ve zpevňování
dalších polních cest.
V srpnu bude probíhat rekonstrukce silnice III. tř. v ulici Tovární, kde bude
kompletně provedena výměna povrchu, bude vybudováno nové veřejné osvětlení
a proběhne výsadba nové zeleně. Stávající stromy budou vykáceny a nahrazeny
novou výsadbou. Po vypracování posudku bylo zjištěno, že původní stromy jsou
nemocné a nebezpečné.
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Základní a mateřská škola
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Český zahrádkářský svaz
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SDH Bedihošť
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Vzpomínka na Jiřího Čermáka

str. 16

Pozvánka na výlet
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Cyklostezka
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Zadáno pro ženy
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Tipy a triky
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Koření
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Májové dny
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Sokolovna - co bude dál?
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Petr Vysloužil publikuje

str. 25

Trocha legrace na závěr
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8. května 1945
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Tímto žádám obyvatele o shovívavost a pevné nervy při objíždění ulice. Objížďka bude řádně vyznačena a pro občany
místní části Václavovice, povede kolem parku přes nechráněný přejezd.
Základní škola bude slavit sté výročí založení školy. Takže se nám na obci blíží velká sláva….. více prozradí ředitel školy
Mgr. Michal Jan. Před oslavou obec zhotoví nový chodník od školy až ke světelnému přechodu. Na tuto rekonstrukci
chodníku právě probíhá výběrové řízení.
U hřbitova byl proveden částečný ořez lip. Na podzim se uvidí, zda lípy znovu vyraší a tím budou znovu živou vstupní
branou na hřbitov, anebo se budou muset kompletně vykácet.
Tak jako každoročně jsem zažádal Úřad práce Prostějov o dotaci na víceúčelové pracovní místo na uklízeče veřejného
prostranství. Byla nám přiznána dotace z EU na 12 pracovníků, kteří se budou pohybovat po obci od dubna do listopadu.
Tito pracovníci budou provádět sečení a údržbu zeleně v obci. Na časté dotazy občanů, zda bude v letošním roce dostavěn
dům s pečovatelskou služnou, odpovídám: „Tento dům by měl být zkolaudován a předán k užívání do konce roku 2016.”
Vzhledem k tomu, že se snažím, aby byli obyvatelé obce spokojeni a obec nám vzkvétala, žádám Vás o zaslání návrhů,
připomínek a nápadů, co by se dalo na obci vylepšit, změnit a vybudovat.
Podněty zasílejte na mail obce: obecbedihost@volny.cz . Zároveň bych tak chtěl poděkovat občanům, kteří již tak činí.
A máme tady poslední zpravodaj do prázdnin. Proto již nyní přeji spoluobčanům krásné léto a dovolenou plnou odpočinku
a zábavy, dětem úspěšné vysvědčení a prázdniny plné her a zážitků.
Starosta obce
Jiří Zips

Otázky pro starostu obce
Kdy začne platit obecně závazná vyhláška o zákazu volně pobíhajících psů po
obci?
Obecně závazná vyhláška bude platit od schválení na zastupitelstvu a musí být
schválena ministerstvem, kde bude přesně uveden datum.
Bude se rozšiřovat sportoviště za ulicí Lidickou o další herní prvky?
Ano, přemýšlíme o hřišti na plážový volejbal,ale problém je s volně pobíhajícími
kočkami. Máte nějaký návrh?
Bylo by možné při svozu bioodpadu dodržet nějaký časový plán? Například
svoz od 9 hodin?
Harmonogram svozu je dán, a to od 8 hodin. Nemůžeme říct přesnější čas, jelikož obec
je velká a předem nevíme kde a kolik bude popelnic.
Proto pochopte, že čas začátku svozu je jediná přesná informace.
Lanovka na dětském hřišti jde poněkud „ztuha” pokud se vrací pojízdný člen
na výchozí bod, je to technicky v pořádku nebo se jedná o závadu?
Lanovka je v pořádku, byl jsem jí osobně zkontrolovat. Je potřeba, aby rodiče, kteří jsou s dětmi na hřišti kontrolovali
zatížení lanovky, to znamená, aby na lanovce bylo vždy jedno dítě a ne několik.
Starosta obce Bedihošť, Jiří Zips

Letos bude mít místní základní škola významné jubileum, jsou plánovány nějaké oslavy?
Ano, budou. Oslavy výročí školy je v kompetenci ředitele ZŠ. Tyto oslavy budou zveřejněny v tisku a na internetu.
Děkujeme za Vaše odpovědi!

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

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

Poplatek za komunální odpad a psy v roce 2016
Poplatek za komunální odpad je 400Kč na osobu a rok. Tento poplatek bude splatný v jedné splátce vždy do
30.6. t.r. Poplatek za psa má splatnost do 30. 3. t.r. Pokud jste dosud neprovedli úhradu poplatku, proveďte tak
prosím neprodleně v nejbližším termínu. Bankovní účet obce je: 156 510 808/0300
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Kulturní a společenské akce
Termín
29.4.2016
od 4.5.2016

Název akce
Pálení čarodějnic
Školička na zkoušku
(4., 11., 18. a 25. května od 15.15 - 16.45 hod

Místo konání

Pořadatel

fotbalové hřiště

SDH Bedihošť

základní škola

ZŠ Bedihošť

park

SDH Bedihošť

11.6.2016

Dětský den

11.6.2016

Zábavné odpoledne pro seniory

areál u zahrádkářů

Členky Sboru pro občanské záležitosti
a výbor kultury při OÚ Bedihošť

25.6.2016

Vítání léta s diskotékou pro děti i dospělé

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

23.7.2016

Country zábava

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

3.9.2016

Léto končí - diskotéka pro děti i dospělé

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

10. a 12.9.2016

Oslavy k výročí 100 let od založení školy

základní škola

ZŠ Bedihošť

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

Usnesení zastupitelstva
Usnesení U9/7:
Zastupitelstvo schvaluje zrušení smlouvy se stavební firmou
Navrátil na výstavbu mezonetových bytů.
9 hlasů PRO

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 16. 12. 2015 v 17:00 hod.
na obecním úřadě
Usnesení U1/7:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
9 hlasů PRO

Usnesení U 10/7
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci z Olomouckého kraje
(POV) pro rok 2016 na rekonstrukci obecního úřadu – oprava
střechy a sociálních zařízení.
9 hlasů PRO

Usnesení U2/7:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení
Ing. Luděk Smýkal, Alice Opavská.
9 hlasů PRO

Usnesení U 11/7:
Zastupitelstvo schvaluje usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva
obce Bedihošť.
9 hlasů PRO

Usnesení U3/7:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení
Jaromír Přecechtěl, Ing. Jaroslav Frýbort.
9 hlasů PRO

Zastupitelstvo bere na vědomí seznámení se s rozpočtovými
úpravami.

Usnesení U4/7:
Zastupitelstvo schvaluje metodický pokyn starosty obce
k provedení inventarizace majetku, závazků a plánu inventur
v roce 2015.
9 hlasů PRO

Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání
Zastupitelstva obce Bedihošť, konaného dne
9.3.2016 v 17:00 hodin na obecním úřadě

Usnesení U5/7:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2016.
9 hlasů PRO

Usnesení: U1/8
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.

Usnesení U6 /7:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 13.
9 hlasů PRO

Usnesení:U2/8
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení
Jaromír Přecechtěl, Mgr. Ing. Petr Vysloužil.

Usnesení U7/7:
Zastupitelstvo revokuje usnesení Zastupitelstva obce Bedihošť
bod č.4 usnesení ze dne 4.3.2015 ve věci Hospodářského
výsledku školy za rok 2014.
9hlasů PRO

Usnesení:U3/8
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení
Ing. Jaroslav Frýbort, Martin Pospíšil.
Usnesení:U4/8
Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán Základní školy
a mateřské školy Bedihošť.

Usnesení U8/7:
Zastupitelstvo schvaluje Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
Bedihošť za rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku
44 398,72 Kč do fondu odměn 20 000,- Kč a do rezervního
fondu částku 24 398,72 Kč.
9 hlasů PRO

Usnesení:U5/8
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu
chodníku v ulici Komenského.
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Usnesení:U6/8
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 501 a část
pozemku p.č. 492, jehož část bude vyměřena geometrickým
plánem a vyvěšení záměru na prodej těchto pozemků.

Usnesení:U9/8
Zastupitelstvo schvaluje zastavovací linii ve vzdálenosti 4,5 m
od hranice stavebních parcel č. 1102/12, 1102/15, 1102/16,
1102/17, 1102/18, 1102/19, 1102/20, 1102/21, 1102/22,
1102/23 a 1102/24.

Usnesení:U7/8
Zastupitelstvo schvaluje názvy nových ulic - Za Farmou a Sv.
Václava.

Usnesení:U10/8
Zastupitelstvo schvaluje opravu polní cesty za hřištěm.

Usnesení:U8/8
Zastupitelstvo schvaluje kladný hospodářský výsledek školy za
rok 2015 a převedení celé částky 100 667,53 Kč do rezervního
fondu.

Výzva občanům
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším
oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně
určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně
příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku”, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci”.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci
nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to,
že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

Milí čtenáři Bedihošťského zpravodaje
v novodobé historii tohoto obecního periodika, který už má za sebou takřka 50 čísel, bychom rádi oslovili vás, jeho čtenáře
o názor jak se vám náš obecní zpravodaj líbí a co byste chtěli vylepšit.
Rádi bychom se v rámci „zpětné vazby” dověděli o čem byste se na jeho stránkách rádi dočetli, co by vás zajímalo, které
rubriky se vám líbí nejvíc a vůbec návrhy na další, zejména obsahové zlepšení našeho obecního periodika.
Rádi přivítáme i vaše příspěvky, vzpomínky atd. Slibujeme, že se budeme vašim návrhům a podnětům věnovat a v rámci
možností se jim přizpůsobíme.
Vaše příspěvky, návrhy a názory, předejte buď na Obecní úřad, nebo je odešlete elektronickou poštou na adresu:
obecbedihost@volny.cz
Příspěvky slosujeme a jednoho výherce odměníme pěknou cenou.

Na Vaše názory a příspěvky se těší
redakční rada Bedihošťského zpravodaje
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Obecní poplatky

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Komunální odpad

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

400 Kč
za osobu a rok

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

Splatnost

v jedné splátce vždy do 30. 6. t.r.

Havarijní služba

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

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

Osvobození

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

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

Zdravotnictví
MUDr. Petr Stavěl – praktický lékař
MUDr. Drahoslav Stavěl – praktický lékař
Tel.: 582 369 337
Ordinační hodiny:
7:30 - 12:00
Pondělí, středa, pátek :
13:00 - 18:00
Úterý :
14:00 - 17:00
Čtvrtek :
MUDr. Květa Stavělová – zubní lékař
Tel.: 582 368 475
Ordinační hodiny:
7:30 – 12:00
Pondělí, středa, pátek:
13:00 – 18:00
Úterý:
14:00 – 17:00
Čtvrtek:

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

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

Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody
a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní
síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších
technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu,
který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou.
Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro
věcně usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude
jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.

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.

Kč/m3 s DPH 15%

vodné

38,03

43,73

stočné

35,28

40,57

celkem

73,31

84,30

800 184 084

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

Cena vodného a stočného na rok 2016

Kč/m3 bez DPH

800 22 55 77

O2: Ohlašovna poruch telefonních stanic

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

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

Ceny pro Prostějovsko

1239

Elektřina: E.ON, s.r.o.

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

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

840 668 668

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

Místní poplatek ze psů

Splatnost do

Voda, kanalizace: Moravská vodárenská a.s.
Plyn

LSPP v nemocnici nezajišťuje výjezdovou lékařskou pohotovostní službu!

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Přivítali jsme nové spoluobčánky
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti při OÚ uvítal v sobotu 19. března 2016 v obřadní síni Obecního úřadu do
života a svazku Obce nové spoluobčánky, kteří byli zapsáni do pamětní knihy obce. Kulturní vystoupení si připravili
žáci zdejší ZŠ pod vedením pí učitelky Vařejková, hudební doprovod pan Pavel Strouhal.

Vítejte mezi námi!

Měřičková Veronika

Zemánková Adéla

Horáková Adéla

Lucie Kucharovičová
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Koldová Sofie

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

75 let
Leden: p. Čanda Viktor
p. Komárek František 80 let
p. Bravenec Jiří
70 let
pí Kopečná Jarmila
92 let
75 let
Únor: pí Kajnarová Věra
pí Stratilová Marta 70 let
pí Jakubcová Svatava 75 let
p. Čundrla Josef
8O let
p. Chytil Stanislav
70 let

Rulfová Josefka, 99 let

Březen: pí Rudolfová Josefka

99 let

70 let
Duben: pí Dostálová Alena
pí Kouřilová Ludmila 85 let
Květen: pí Šebáková Božena
p. Čundrla František

96 let
70 let

Červen: pí Václavková Věra

75 let

Čanda Viktor, 75 let

Čundrla Josef, 80 let
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Jakubcová Svatava, 75 let

Společenská kronika - zesnulí
S velkou úctou a zármutkem vzpomínáme na naše spoluobčany, kteří navždy opustili naše řady a zanechali
tichou vzpomínku:

p. Boťanský Juraj
p. Vybíhal Stanislav
p. Krčal Jindřich
p. Cetkovský Vladimír

p. Nehera Ludvík
pí Jaroslava Frýbortová
pí Marie Kvapilová

Čest jejich památce!

Kulturní akce členů SPOZ
V sobotu 5. Března 2016 se uskutečnil pod vedení Sboru pro občanské záležitosti v
Bedihošti pro OÚ tradiční dětský karneval. Ten letošní se nesl ve stylu „ZPÍVÁNKY
PRO DĚTI”. Celým programem měl provázet p. Kamil Čáp, jak bylo uvedeno na
plakátech. Z počátku jsme byli na rozpacích a vystoupením trochu zaskočeni.
Našim maskám to zřejmě nevadilo a nebránilo ve veselém skotačení ve víru diska
pod vedením DJ Vítka Švece, za což mu děkujeme.
Ve víru tance se nám představily krásné masky berušek, broučků, princezen,
čarodějnic, kouzelníků, draků,
klaunů, pirátů, kovbojů, i další
skvělé masky. Ani tentokrát
nesměl chybět doktor „Bolíto”. Tak
milé masky i ostatní účastníci,
děkujeme, že jste se přišli pobavit
a těšíme se s Vámi opět na příštím
karnevalovém dovádění. Rovněž
naše poděkování patří, jak všem
zúčastněným, tak i pořadatelům
z a j e j i c h s n a h u a p ř í p rav u
občerstvení.

Pozvánka - Zábavné odpoledne pro seniory

Výbor kultury a Sbor pro občanské záležitosti při OÚ v Bedihošti
vás srdečně zve na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
11. června 2016 od 15.00 hodin v areálu u zahrádkářů v Bedihošti
K tanci a poslechu hraje skupina Magnet Olomouc
Vystoupení taneční skupiny Druhý dech
Občerstvení zajištěno ................... Srdečně zvou pořadatelé
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Z historie obce - vraždy, sebevraždy, smrtelné nehody
Následující text popisuje vraždy, sebevraždy a smrtelné nehody, jež se staly v Bedihošti v období existence
Československa. První popisovaná událost se stala až tři roky po vzniku Československa, poslední v roce
1965. Z etických důvodů jsem se věnoval pouze událostem, které se odehrály před 50 a více lety. Je velice
pravděpodobné, že se v uvedené době (1918–1965) udály v Bedihošti i jiné obdobné případy. Do článku
nebyly zahrnuty osoby, které tragicky zemřely za druhé světové války (popravení, zemřevší
v koncentračních táborech a věznicích, oběti bombardování a dělostřelby v květnu 1945, německý pilot,
který zahynul 25. 8. 1944 v troskách letadla). Součástí článku nejsou ani nepřirozená úmrtí obyvatel
Bedihoště, jež se nestala v naší obci (např. pilot Jiří Čermák).
Josef Stuchlý, ředitel cukrovaru, byl během večera 29. 8. 1921 ve svém bytě v cukrovaru napaden dvacetiletým dělníkem
Zdeňkem Stehlíkem z Bedihoště. Stuchlý byl střelen z revolveru do prsou, naštěstí byl zavčas operován a přežil. Pachatel
byl v cukrovaru zaměstnán jako elektrikář a s ředitelem měl spory ohledně mzdy. Stehlík skočil při stíhání četnictvem ze
14 metrů vysoké věže vápenky na hromadu kamení. Na následky vážného zranění brzy zemřel v prostějovské nemocnici.
K letecké nehodě došlo v odpoledních hodinách 9. 12. 1931, když se na pole paní Vláčilíkové u Václavovic zřítilo letadlo
s desátníkem Ottou Hessem, instruktorem leteckého dorostu, jenž byl na letecké učiliště v Prostějově přidělen leteckým
plukem č. 1 v Praze. Příčinou pádu byla akrobatická vývrtka, jíž 22letý pilot nemohl vyrovnat. Pohled na pilotovu mrtvolu
byl hrozný, přesto přitáhl řadu místních zvědavců, kteří se rozešli až po příjezdu úřední komise a na výzvu četnictva.
Vojenská správa utrpěla rozbitím stíhacího letadla (Letov Š-20) škodu ve výši okolo 300 tisíc korun. Pilotův pohřeb se
uskutečnil 12. 12. 1931 v Prostějově. Zmínku zaslouží pilotův starší bratr Alexander Hess (1898–1981), který byl za druhé
světové války prvním velitelem 310. československé stíhací perutě britského královského letectva (RAF).
Dne 24. 3. 1938 se během cvičení srazila dvě vojenská letadla a přes marnou snahu pilotů se obě zřítila k zemi poblíž
místní části Václavovice. Pilot jednoho letadla stačil vyskočit na padáku a dopadl nedaleko železničních závor. Klement
Průdek (ročník 1916) z Rakvic (okres Břeclav), pilot druhého letounu, neměl zřejmě čas použít padák. Jeho mrtvola byla
vytažena z trosek letadla a odvezena automobilem leteckého učiliště. Jednalo se o žáka druhého ročníku pilotní školy
v Prostějově. Průdek je pohřben na hřbitově v Rakvicích.1
Na železničním přejezdu v obci byl 20. 6. 1938 přejet vlakem, přijíždějícím z Prostějova, dělník ze Slovácka. Popis tragédie
v obecní kronice je drastický: „Měl rozdrcenou lebku, ujetou ruku, rozdrcený hrudní koš a polámány všechny končetiny.
Podle líčení svědků chtěl přeběhnouti koleje, než přijede vlak. Lokomotiva jej však zachytla a vykonala strašné dílo.”
V mrtvém byl identifikován Rudolf Bláha, 36letý dělník z Korytné na Uherskobrodsku. V té době byl sice zaměstnán
u rolníka B. Navrátila v Kralicích na Hané, ale chtěl se kvůli práci odstěhovat do Žešova. Bláha měl dvě děti ve věku osm
a deset let. Jiná smrtelná nehoda související s železniční dopravou se odehrála již 16. 11. 1935, kdy Karel Šmíd vypadl
během jízdy z vlaku přímo pod jeho kola. Oběť po sobě zanechala sedm dětí.
Po vytvoření protektorátu byla zavedena jízda vpravo místo vlevo. Na následky změny dopravních předpisů, které ještě
nebyly zažity, byla na silnici do Kralic sražena motocyklem starší bedihošťská občanka. Tento případ se stal v polovině
března 1939 a jako jediný z popisovaných se nestal v období existence Československa, nýbrž v počátečním období
protektorátu. Dne 9. 5. 1945, tedy v první poválečný den, se odehrál jiný závažný incident. Příslušníci rudé armády
zastřelili u cukrovaru z neznámých důvodů mladého muže (údajně z Konicka).
Podle dochovaných záznamů místní stanice Sboru národní bezpečnosti (SNB) se v Bedihošti v letech 1947–1948 odehrálo
několik smrtelných nehod a sebevražd. Dne 19. 3. 1947 utonula v rozvodněné Valové mezi Bedihoštěm a Kralicemi na
Hané Alena Kykrychová, desetiletá školačka z Kralic, která si chtěla natrhat jehnědy na jívách, vysázených na břehu
potoka. Přitom uklouzla do vody a utonula. Vlasta Mazáčová z Malého Hradiska spáchala 27. 8. 1947 sebevraždu, když se
na železniční trati mezi Bedihoštěm a Čehovicemi nechala přejet vlakem. Její hlava byla oddělena od trupu. Totožnost ženy
byla zjištěna až po velmi namáhavém pátrání. Důvodem sebevraždy byla duševní porucha, jež se u ženy projevila po velmi
těžkém porodu.
Několik tragických událostí se odehrálo v místním cukrovaru. Dne 5. 4. 1947 utrpěl Vincenc Stehlík při výkonu povolání
velmi těžké poranění, jemuž podlehl. V tomto roce došlo v cukrovaru ještě k jedné smrtelné nehodě. Dělník Josef Petržela
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ze Studnice (okres Vyškov) byl 7. 11. při práci opařen vřelou cukrovou šťávou. V obou případech se jednalo o pracovní
nehody, na nichž neměly vinu jiné osoby. Dělník Ladislav Vymazal z Obědkovic se zastřelil 20. 5. 1948 na svém pracovišti –
v bedihošťském cukrovaru. Důvodem sebevraždy byla nemoc, jež byla podle lékařů nevyléčitelná. Vymazalovi hrozila
totiž úplná ztráta zraku.
V tehdejší době se u obce přihodila i smrtelná dopravní nehoda. Dne 24. 7. 1948 byla na silnici mezi Bedihoštěm
a Prostějovem nalezena mrtvola muže, který byl usmrcen motocyklem. Vyšetřováním byla zjištěna totožnost mrtvého
muže z Prostějova. Řidič motocyklu z Plumlova byl zatčen a předán do věznice Okresního soudu v Prostějově.
Obzvlášť tragická událost se odehrála v dubnu 1962. Den po vyhrabávání zahrádky domu č. p. 88 (zdravotní středisko)
zapálil Rostislav Kadlčík hromádku suchého listí a trávy. U ohníčku zůstaly dvě jeho dcery – 7letá Alena a 12letá Zdeňka.
Sotva otec odešel s nejmladším potomkem Petrem, zazněl výbuch, jenž zranil obě děvčata. Mladší z nich zemřela již při
převozu do nemocnice, starší podlehla těžkému zranění druhého dne v nemocnici v Prostějově.
Pohřeb dětských obětí (13. 4. 1962) vyvolal obrovskou solidaritu lidí z Bedihoště i širého okolí. Podle kroniky snad nikdy
v Bedihošti nebylo tolik lidí jako při tomto pohřbu. Smuteční průvod se zastavil u školy, kde se s oběma zemřelými
školačkami rozloučili všichni žáci školy dvouminutovým tichem. Na otřesný případ vzpomínal Václav Adam ve Zpravodaji
obce Bedihošť v roce 2012. Podle jeho názoru tragédii jen těžko mohla způsobit nevybuchlá munice z druhé světové války,
jak se tehdy říkalo. Obecní kronika k tomu uvádí, že podle vyšetření SNB tragédii zavinil snad granát z druhé světové
války. Napadlo mě, že se tímto případem mohla zabývat Okresní prokuratura v Prostějově, proto jsem požádal o pomoc
kolegyni Mgr. Romanu Němcovou ze Státního okresního archivu v Prostějově, aby prohledala písemnosti prokuratury
z roku 1962. Zjistila, že se okresní prokuratura nezabývala úmrtím Aleny a Zdeňky. Tragická událost byla asi v kompetenci
vojenského prokurátora, nikoliv okresního.
V dubnu 1965 se v domě č. p. 16 odehrála několikanásobná vražda. Muž ve věku 56 let zavraždil svého švagra (28 let)
ránami sekerou do hlavy a svou ženu (36 let) ubodal nožem. Poté sám spáchal sebevraždu. Jednalo se o osoby, které se do
Bedihoště nedlouho předtím přistěhovaly z Napajedel.
1

Mnohem větší tragédie se Rakvicím přihodila 26. 5. 1936, kdy během školního výletu zahynulo v řece Dyji 31 žáků (22 dívek a 9 chlapců) a mladý kočí.

K tragédii došlo u obce Nové Mlýny, když se uprostřed Dyje potopila dřevěná pramice, na níž byl vůz se dvěma koňmi a celkem 58 osob, z toho 52 žáků
rakvické školy. Děsivý příběh byl zdokumentován mj. i v prvním dílu známého dokumentárního seriálu Osudové okamžiky.

Použité zdroje:
Státní okresní archiv Prostějov, fond Četnická stanice Bedihošť, inv. č. 8 (památník četnické stanice)
Státní okresní archiv Prostějov, fond MNV Bedihošť, inv. č. 132-134 (obecní kroniky)
VAVROUCH, Ladislav: Bedihošť – obraz obce a života obyvatel v průběhu staletí. Kostelec na Hané 1998.
Vzpomínka na bedihošťskou tragédii v roce 1962. Zpravodaj obce Bedihošť, č. 29 (červenec 2012), s. 14.
Internetové stránky Spolek pro vojenská pietní místa (vets.cz), Rakvice – hrob Klementa Průdka
Internetové stránky Wikipedie, heslo Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky (Otto Hess)

Mgr. Petr Jirák

10

Knihovna a informační centrum obce
Milí čtenáři!
Opět se spolu setkáváme na stránkách oblíbeného Bedihošťkého zpravodaje. Zimní měsíce máme zdárně za sebou, je to
čas, kdy většina z nás přes zimu častěji sahá po dobré knížce. S přicházejícím jarem, kdy každému přibude práce na
zahrádce a kolem domu už ten čas na knížku bude kratší a vás věrných čtenářů – návštěvníků naší knihovny ubude.
O dětech ani nemluvím, ty si budou užívat jarních a letních měsíců pobytem venku a ne aby četly.
Po letech, co jsem zdejší knihovnicí jsem zjistila, že prázdninové měsíce jsou velmi málo využívány, tak již třetím rokem
bude knihovna po dobu letních prázdnin uzavřena.

Naposledy bude knihovna otevřena v pondělí 27. června 2016 a opětovné zahájení provozu
knihovny bude zase v pondělí 5. září 2016.
Sděluji vám tuto informaci s předstihem, aby si někteří z vás, kterým by i přes léto chyběla dobrá kniha, abyste se mohli
na letní měsíce dostatečně „zásobit” dobrou literaturou.
V současné době bylo darováno větší množství knih z řad našich občanů, kteří buď zmenšovali či rušili své knihovny.
Jedná se o knihy různých žánrů a určitě si vyberete. Dárcům děkuji, že nám knihy věnovali. Je to určitě lepší cesta, než
aby knihy skončily v kontejneru či v popelnici.
Chtěla bych vám všem popřát krásné jaro s dobrou knížkou v ruce a těším se s vámi na viděnou v naší obecní knihovně.
Jana Hanzelová, ml.
knihovnice

Škola základ života
Milí rodičové, blíží se pomalu ale jistě i konec školního roku (příští číslo Bedihošťského zpravodaje vyjde až v průběhu
letních prázdnin). Děti donesou domů výsledek své školní pracovitosti. Jestli se vám známky na vysvědčení vašeho
potomka nebudou líbit, zamyslete se nejprve nad sebou! Věnovali jste se mu dostatečně? Našli jste si čas na kontrolu jeho
školní přípravy? Pokud je vše v pořádku a známky jsou dle Vašich představ, situaci nedramatizujte, zbytečně tím dítě
vyděsíte. Vše se dá po prázdninách zlepšit, nebo prostě pochopte, že z Vašeho dítka kandidát věd nebude. Zato vás možná
časem překvapí, jako velice zručný a šikovný řemeslník. Vždyť se, a ne nadarmo říká, že
„řemeslo má zlaté dno” - i toto se může stát”.

Vejde matka do pokoje své dcery. Pokoj je prázdný a na posteli leží obálka. Obávaje se nejhoršího, otevírá dopis a čte:
„Milá maminko, je mi líto, že ti musím říct, že jsem odešla z domova se svým novým přítelem. Našla jsem u něj opravdovou
lásku. Měla bys vidět, jak moc je roztomilý s tím jeho bohatým tetováním a piercingem a především s jeho obrovskou
motorkou!
Ale to není vše maminko, jsem těhotná, a Abdul říká, že si budeme žít krásně v jeho karavanu uprostřed lesa. Chce se
mnou mít ještě mnoho dětí a to je i můj sen. A protože jsem přišla na to, že marihuana je vlastně prospěšná, budeme trávu
pěstovat i pro naše přátele aby nemuseli tak strašně trpět, až jim dojde koks nebo heroin. Zatím budu doufat, že věda
konečně najde nějakou látku proti AIDS, aby se Abdulovi dařilo opět dobře. On si to opravdu zaslouží!
Maminko nemusíš mít strach, vždyť je mi už 14 a umím se o sebe sama postarat. Doufám, že tě budu moci brzy navštívit,
abys poznala svoje vnoučata.
Tvoje milovaná dcera”
„P.S. Mami, vše je to pitomost, jsem u sousedů. Chtěla jsem Ti jen říct, že jsou v životě horší věci, než to vysvědčení co leží
na mém nočním stolku. Mám Tě moc ráda.”

Zpracovala Jana Hanzelová
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Základní a mateřská škola v Bedihošti
Školní rok 2016 / 2017
Letos naši základní školu navštěvuje rekordních 208 žáků a v mateřské škole máme 39 dětí. Po nedávno ukončených
zápisech do ZŠ a MŠ je zřejmé, že tento stav v příštím školním roce udržíme. K zápisu do ZŠ přišlo dvacet žáčků a všichni
byli přijati. Na devět volných míst ve školce
jsme zapsali sedm dětí a máme tak zatím
ještě dvě volná místa pro příští školní rok.
Docházku na ZŠ naopak letos ukončí
osmnáct deváťáků a do prim na gymnáziu
by měli přestoupit dva žáci z páté třídy. Stav
šesťáků pak tradičně doplní žáci z Hrubčic
a Kralic na Hané. Pro budoucí prvňáky je již
připravena „Školička na zkoušku”, která
probíhá vždy odpoledne 4. 11. a 18. května.
Děti se zde zábavnou formou seznámí
s prostředím školy a poznají nové spolužáky.
Letos v listopadu k nám také pozveme,
Zdobení velikonočních věnečků v MŠ Bedihošť

mimo tradiční jarmark a třídní schůzky,

rodiče žáků a bývalé absolventy naší školy na oslavu významného jubilea. Škola v Bedihošti totiž slaví 100 let od svého
založení. Oslavy budou probíhat především ve dnech 10. a 12. listopadu 2016. Ve čtvrtek bude návštěvníkům škola
otevřená celý den, v sobotu dopoledne. K výročí připravujeme také vydání brožurky, výstavu a další doprovodný program.
Informace o dění ve škole a chystaných akcích naleznete na našich stránkách www.zsbedihost.cz a na facebookovém
profilu www.facebook.com/ZŠ-a-MŠ-Bedihošť

I na menší škole mohou růst velcí chemici!
Žáci naší školy se každoročně zúčastňují mnoha sportovních, jazykových nebo přírodovědných soutěží. A rozhodně
nezůstávají vzadu.
Z velkých úspěchů se radujeme zejména v přírodovědných olympiádách, na které se žáci připravují nejenom ve
vyučovacích hodinách, ale i v zájmových kroužcích s paní učitelkou Horňákovou.
Letos opět zazářila v chemické olympiádě žákyně 9. třídy Terezie
Ševčíková. Soutěže se zúčastnilo 15 studentů z 9. tříd a z nižších
ročníků gymnázií okresu Prostějov. Letošní 52. ročník olympiády
byl zaměřen na zkoumání vlastností mědi a jejích sloučenin.
Obsahem bylo šest úkolů teoretické části a část praktická. Terezie
Ševčíková získala 3. místo a bude okres Prostějov reprezentovat
v krajském kole. Potvrdila tak svůj úspěch z minulého školního
roku, kdy obsadila 1. místo v okresním kole Malé chemické
olympiády. K dosaženému úspěchu gratulujeme!
Terezka tak navázala na úspěchy našeho loňského deváťáka
Tomáše Piskovského, který v minulém školním roce 2014/2015
obsadil 1. místo v okresním kole Chemické olympiády kategorie 9. tříd základních škol a příslušných ročníků gymnázií
a byl úspěšným řešitelem krajského kola. Tomáš, který se pravidelně v barvách ZŠ Bedihošť umisťoval na stupních vítězů
i v olympiádách fyzikálních či matematických, pokračuje ve studiu na Reálném gymnáziu města Prostějova.
Paní učitelce Horňákové přejme do dalších let hodně žáků nadaných na přírodovědné předměty a Terezii Ševčíkové hodně
štěstí v krajském kole!
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Český zahrádkářský spolek Bedihošť
Vážení čtenáři, chtěli bychom vám přiblížit naši činnost a seznámit vás s akcemi, které jsme uspořádali od prosincového
vydání našeho obecního zpravodaje.
Koncem ledna se uskutečnila „zabíjačka”
pro členy, kteří projevili zájem se této
akce zúčastnit. Podle počtu přihlášených
členů se koupila půlka prasete, kolena,
vnitřnosti a vše, co je k domácí zabíjačce
potřeba. Od každého přihlášeného byla
vybrána částka 200,- Kč a zbytek údajů
uhradila organizace. (To podotýkáme
proto, aby si někdo z vás nemyslel, že
společné peníze utrácíme tímto
způsobem).
Když bylo vše nakoupeno a připraveno,
začali jsme v pátek, kdy jsme připravili a
rozbourali maso, uvařili kroupy, osmažili
cibulku prostě vše, aby bylo na sobotní
ráno všechno nachystané. V sobotu pak
vypukla hlavní část akce. Při vaření
a čekání než se vytáhne z kotle maso jsme zažili spoustu legrace. To je samozřejmé. Celou sobotu až do večera jsme se
příjemně bavili a již nyní se těšíme na opakování akce zase za rok.

13. února jsme uspořádali „Tradiční zahrádkářský ples”
v místní sokolovně. Naše členky - přítelkyně Dobešová
a Jurová připravily výzdobu, která se všem líbila.
K tanci a dobré náladě nám na plese hrála hudební skupina
„Merkur” a velkým zpestřením celého průběhu bylo vystoupení
taneční skupiny „Druhý dech” ze sousedních Kralic na Hané.
Možná nevíte, proč „Druhý dech”. Je to zkrátka proto, že věk
těchto tanečníků a tanečnic je od 50 – 70 let. Ale musíme říct,
že jsou perfektní a patří jim naše poděkování a obdiv. Jelikož to
byl den před sv. Valentýnem, tak jsme si také trochu
zasoutěžili při „Valentýnském tanečku”. Vítězný pár byl pak
odměněn malým dárkem.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří
nám věnovali ceny do tomboly, ať už místní, nebo i přespolní.
Moc si toho vážíme a děkujeme za jejich ochotu věnovat nám
Bedihošťským zahrádkářům věcný dar. Můžeme říct, že
v letošním roce byla i pěkná návštěvnost plesu a jsme rádi, že
jste si přišli zatančit a pobavit se. Přijeli nás navštívit
i zahrádkáři z Čelčic, takže také my jsme pak 20. února jeli na
zahrádkářský ples do Čelčic, abychom podpořili sousední
organizaci.
V měsíci březnu proběhla členská schůze, na které jsme
hodnotili činnost za loňský rok, ale také jsme naše členy
seznámili s akcemi, které bychom chtěli uskutečnit v tomto
roce.
V minulém čísle jsme vás seznámili s dezolátním a zastaralým
plynovým topením v naší klubovně. Velký dík patří starostovi
obce p. Jiřímu Zipsovi a celému obecnímu zastupitelstvu, kteří
uvolnili z rozpočtu obce finanční prostředky a počátkem ledna
byla provedena rekonstrukce plynového topení. Je to nyní
krásné, nové a určitě i mnohem efektivnější topení. Velký
DÍK!
Jelikož jsme v loňském roce vydělali nějakou korunu, tak jsme z vlastních prostředků zadali výměnu dveří a okna
v průjezdu v areálu zahrádkářů. Chceme také my zvelebovat náš areál, aby se vám všem v něm líbilo, jak při našich
akcích, nebo při zapůjčení klubovny na uspořádání rodinné oslavy.
Milí čtenáři, děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na setkání s vámi na některé z akcí o kterých vás budeme s dostatečným
předstihem informovat.
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Zahrádkáři radí
S přicházejícím jarem začíná pro všechny malé i velké zahrádkáře spousta práce. Připravujeme půdu pro
první osev, po dlouhé zimě připravujeme trávníky, stromy, keře, zkrátka vše, co je s příchodem jara potřeba
udělat.
Po ledových mužích – tedy po polovině května vytahujeme všechny muškáty a stálezelené květiny, aby se
sluníčkem nabraly opět sílu a aby nám celé léto zpříjemňovaly svými květy.

Mečíky: Nádherná květina, jejíž cibule vysazujte právě po ledových mužích. Před výsadbou nejprve zkontrolujte, zda se
na hlízách neobjevili škůdci nebo choroby. Potom je zasaďte 8-10 cm hluboko do půdy. V létě je důležité, aby půda úplně
nevyschla, mečíky však nesnášejí ani silné zamokření. Abychom předešli únavě půdy, hlízy vysaďte je každý rok na jiné
místo. Pokud chcete mít mečíky ve váze po celé léto, je nejlepší vysazovat hlízy na záhon postupně – v intervalu po
14 dnech.
Zimostráz: V květnu se zimostrázové ploty, koule a figury vybarvují do svěží zeleně a jakmile výhony trochu vyzrají –
začnou být pevné a trochu ztmavnou je optimální čas na první zastřižení. Když se do střihu pustíte dřív, keře rychle
obrostou a vy si tak zbytečně přiděláte práci. Když se naopak zimostráz stříhá příliš pozdě (tedy v době, kdy se nové
výhony už rozvětvily), bude špatně znovu obrážet. Při práci používejte ostré zahradnické nůžky. Keře můžete tvarovat
velmi jednoduše s pomocí šablon nebo drátěných konstrukcí, které seženete v každém hobby marketu. Ostříhané
větvičky poslouží k namnožení keře.
Maliníky: Nejlepším zdrojem živin je kompost. Použijte ho v dávce 2 – 4 litry na metr čtvereční. Vhodná jsou i hnojiva
určená pro drobné ovoce, která se aplikují v dávce 50 – 80g na metr čtvereční. Maliníky, jejichž plody dozrávají v létě, by
měly dostat první dávku hnojiva koncem dubna až začátkem května. Další přihnojení v červnu podporuje násadu květních
pupenců a výnos pro příští rok. Podzimní odrůdy se hnojí pouze jednou v roce – před vyrašením nových prýtů ze země.
Věříme, že těchto pár rad vám pomůže při pěstování těchto rostlin a přejeme vám úspěch na vaší zahrádce.

Také si na jaře lámete hlavu, co s vaším trávníkem? Pokusíme se Vám dát pár rad, jak o trávník správně
pečovat a co je pro krásně zelený a hustý trávník nutné udělat.
Vertikutace
Vertikutace je jedním z nezbytných úkonů přípravy trávníku na novou sezónu. V průběhu vegetace a v zimním období se
ze zbytků pokosené trávy, plevele a mechu vytvoří ve vašem trávníku nepropustná vrstva. Tato vrstva se nazývá travní
plsť. Ta zabraňuje pronikání vody a živin do půdy až ke kořenovému systému a zároveň brání výměně plynů. Vašemu
trávníku hrozí udušení. Žlutý a vyschlý trávník je v létě možné spatřit na nejedné zahradě, tvoří se místa s řídkým
zárůstem, kde se může jednoduše usazovat plevel. Travní plsť vytváří také příznivé podmínky pro vznik nebezpečných
plísňových a houbových onemocnění. K zajištění zdravého, silného a hlubokého zakořenění je odstraňování travní plsti
nezbytné. Jarní vertikutační období začíná v březnu a trvá až do května. Při vertikutaci se nože zařezávají svisle do
trávníkového drnu a odstraňují z něj odumřelé části rostlin, takzvanou travní plsť. Vertikutaci provádíme do hloubky cca
3mm (vertikutace nemá nic společného s úpravou zeminy!). Pro menší plochy je vhodný elektrický vertikutátor.
Hnojení
Pokusíme se Vám přiblížit proč, jak a čím hnojit Váš trávník. Také Vám vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi hnojivem „za pár
korun” a mezi hnojivem několikanásobně dražším. Pro optimální výživu trávníku doporučujeme používat dlouhodobě
působící trávníková hnojiva. Pozor – výrobci často matou názvem „dlouhodobé hnojivo” a pokud si přečtete popis, zjistíte
něco úplně jiného (cca 30 dní, cca 60 dní atd.) Kvalitní trávníková hnojiva obsahují všechny důležité prvky pro výživu
trávníku - tj. dusík, fosfor, draslík a hořčík, přičemž jejich obsah a vzájemný poměr je speciálně upraven pro potřeby
optimálního vyživení v daném období. Výživa trávníku je pevnou součástí pravidelné péče o travnatou plochu. Ovlivňuje
nejen vzhled plochy a barvu trávníku, ale i užitné vlastnosti, které se odvíjejí od zakořenění až po regenerační schopnosti
trávníků.
Pro optimální výživu trávníku jsou důležité následující základní živiny:
Dusík jako základní stavební prvek - podporuje růst a regenerační vlastnosti, draslík podporuje odolnost trav vůči suchu,
vymrzání a chorobám, fosfor je důležitou živinou pro tvorbu a růst kořenového systému.
Hořčík je velmi důležitý pro tvorbu chlorofylu (zelené barvivo), který je potřebný pro optimální průběh fotosyntézy. Pro
hnojení trávníku je výhodné používat dlouhodobá hnojiva speciálně vyvinutá pro travnaté plochy. Většina lidí, kteří již
trávník hnojí, ví, jak důležitou roli hraje správná výživa travnaté plochy. Vědí také o problémech, které jsou spojeny
s používáním běžných průmyslových hnojiv pro trávník, tj. nevyvážený obsah živin, vysoký obsah fosforu, vysoká
ztrátovost způsobená vyplavováním, větší nebezpečí spálení trávníku a úzký sortiment druhů hnojiv.
Nespornou výhodou je i úspora času: hnojení trávníku průmyslovým hnojivem vyžaduje interval cca. 14 dnů, naproti
tomu optimální hnojení dlouhodobým hnojivem, bez nežádoucích efektů jako je spálení trávníku nebo nárazový růst, je
pouze 3x za sezónu! Výrobce těchto hnojiv uvádí přímo na balení přesné nezavádějící informace. Důležitá je i velikost
granulace, která je upravena tak, aby se hnojivo dostalo i do nejhustšího a nejjemnějšího porostu a nespálilo listovou část
trávníku. Je nutné uvést, že takovéto trávníkové hnojivo obsahuje ve 25 g/m2 (doporučená aplikační dávka)
mnohonásobně více granulí než průmyslová hnojiva.
Autor: Pavel Šoula
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Vážení čtenáři
Rok 2016 pro sbor dobrovolných hasičů v Bedihošti začal opět
tradičním hasičským plesem.
Večer zahájil svým vystoupením taneční kroužek ZUMBY ze Základní
školy Bedihošť pod vedením instruktorky Oli Holubové. Později
vystoupil profesionální taneční pár, který má vytančenou třídu A.
Karel Vlach a Klára Slechtová.
Závěrem chci poděkovat všem sponzorům a příznivcům SDH za dary,
které nám věnovali do tomboly.
Koncem ledna jsme se podíleli na přípravě ledové plochy na hřišti za
školou. I když si děti příliš bruslení neužili z důvodu nepřízně počasí,
tak některé využily svůj čas ke zdravému pohybu.
V sobotu 19. března pro naše občany proběhl sběr kovového šrotu.
Mezi další naplánované akce našeho sboru patří Pálení čarodějnic.
Tu chystáme na pátek 29. 4. 2016. Průvod masek začne v 16 hod.
ve Václavovicích a samotné pálení proběhne na obecním hřišti.
Na večer si děti opečou špekáčky a odpálením ohňostroje bude
pokračovat volná zábava.
Dále v sobotu 11. 6. 2016 dětský den, který bude tentokrát
v prostorách místního parku a večer bude pokračovat taneční
zábava.
Doufám, že nás na připravovaných akcích opět podpoříte svou účastí
a vyjde nám i počasí.

Starosta SDH Bedihošť
Miroslav Hýbl

Zpráva velitele JPO
Podle dosavadního příznivého vývoje počasí je možné provést čistění
studní. Zájemci se mohou hlásit u velitele jednotky Vítězslava Švece.
Dne 7. 2. 2016 bylo provedeno taktické cvičení jednotky nositelů
dýchací techniky na vyhledání a eliminaci požárů, vyhledání osob
v objektu ZŠ Bedihošť. 17. 2. 2016 jednotka zasahovala u požáru
osobního automobilu v ulici J. A. Komenského směr Kralice n/H.
Dne 25. 3. 2016 se čtyři členové JPO zúčastnili kurzu záchrany
a resuscitace. Jednotka je perfektně vybavena a vyškolena
k zdolávání mimořádných událostí.
V průběhu minulého roku jsme zaznamenali zvýšený počet stížností
obyvatelů obce Bedihošť na nelegální pálení odpadů (plasty, zbytky
stavebního materiálu, apod.). Upozorňujeme občany, že se tímto
dopouští porušení zákona o znečisťování životního prostředí
a požární ochrany a bude s nimi nakládáno dle zákona.
Myslím si, že je toto nakládání s odpadem v naší obci zbytečné, kde je
díky obecnímu úřadu zajištěn odvoz nebezpečného a tříděného
odpadu. Dále likvidace bioodpadu do sběrného dvoru.

Velitel JPO
Vítězslav Švec
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Ad vzpomínka na Jiřího Čermáka z minulého Zpravodaje
Věřím, že jako spousta dalších čtenářů, těším se vždy i já na články či pohledy do historie naší obce od p. Mgr. Petra Jiráka.
V minulém čísle mne velice zaujal článek o jednom z někdejších obyvatel naší obce p. poručíka Jiřího Čermáka, který
zahynul při plnění služebních povinností. Článek mne zaujal o to víc, že moji rodičové se s rodiči Jiřího Čermáka velice
přátelili a já, který jsem miloval vláčky a vůbec nádražní život jsem se velice rád potkával s někdejším přednostou naší
železniční stanice panem Václavem Čermákem – otcem pilota Jiřího Čermáka. Nevím, s odstupem mnoha desetiletí, zda je
to moje vzpomínka nebo mi o tom vyprávěla maminka, že „Jirka Čermák” se mnou jako s malým chlapcem rád laškoval.
Když se ta tragédie stala, už jsem ji vnímal očima a rozumem takřka pětiletého chlapce. Vzpomínám si, že tělesné ostatky
Jiřího Čermáka byly do Bedihoště k poslednímu rozloučení převezeny v cínové rakvi, která byla opatřena pouze malým
zaskleným otvorem do prostoru rakve. Jsou tu i vzpomínky na pohřeb se všemi vojenskými poctami. Jak uvádí
p. Mgr. Petr Jirák. Ve vzpomínkách je i pohled na smuteční průvod vedoucí od nádraží ke kapli, rakev vezenou na trupu
letadla taženého vojenským autem. Kolem rakve šly bedihošťské družičky (byla mezi nimi i moje starší sestra), vojenská
hudba. Prostě pohřeb se všemi vojenskými poctami. Byla to pro mne jako malého chlapce úžasná událost.
Vzhledem k velkému přátelství mých rodičů s rodinou Čermákových jsem se rozhodl za pomoci mé sestry vypátrat adresu
sourozenců Jiřího Čermáka a poslat jim po exempláři našeho Bedihošťského zpravodaje.
Pan Vladimír Čermák velice rychle reagoval na moji zásilku a tak jako „zpětnou vazbu” si dovolím ocitovat z jeho dopisu
a podělit se o jeho obsah se čtenáři našeho zpravodaje.
„…Moc děkujeme, že jste nám pane Václave poslal Bedihošťský zpravodaj. Je to pro nás smutek i velká
radost, že občané Bedihoště vzpomínají na své bývalé občany.
Chtěl bych Vám povědět, že když Jirka havaroval, já jsem sloužil na vojně v Brně. Po půl roce jsem byl
převelen a přeškolen na tryskové motory do Žatce, ke stejnému pluku kde působil bratr Jirka. Měl jsem
možnost prohlédnout si tam trosky toho letadla. Jirka v troskách neuhořel, ale sám se vystřelil –
katapultoval. Ale neměl mnoho času a proto musel páčky pro odhození kabiny a výstřel ovládnout současně.
Kabina ještě nebyla odhozena a Jirka tak narazil hlavou do kabiny a tím pádem měl rozdrcenou hlavu. Dnes
piloti používají přilby. Kdyby již tehdy piloti používali přilby, mohl snad Jirka přežít. Bylo to tak psáno
i v protokolu, že měl roztříštěnou hlavu. Proto měl i v cínové rakvi na hlavě černý šátek.
Prosím pozdravujte občany Bedihoště, kteří si na naši rodinu ještě pamatují. Velice si vzpomínky považuji,
i když nás částečně rozesmutnila, ale stejně i potěšila, že se na někdejší občany Bedihoště nezapomíná.
Srdečně Vás zdraví Vladimír Čermák”

Mně nezbývá, než poděkovat panu Mgr. Petru Jirákovi za to, že se tak důkladně a velice fundovaně věnuje historii obce
a jejich někdejších obyvatel. Navíc mám radost, že jsme tímto článkem dokázali ještě oslovit a udělat trochu radosti dosud
žijícím sourozencům pana poručíka Jiřího Čermáka.
Václav z Václavovic
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Pozvánka na výlet
Milí čtenáři Bedihošťského zpravodaje. V jarním čísle vám dávám zpravidla tip na nenáročný výlet spojený s rekreací
a také s poznáním.
Tentokrát vás pozvu na výlet severním směrem - do Velkých Losin v podhůří Jeseníků
Velké Losiny ležící severně od města Šumperka v malebném údolí řeky Desné jsou jedním z nejnavštěvovanějších míst
jesenického podhůří. Jsou známé nejen svou bohatou a zajímavou historií, staletou lázeňskou tradicí, ale i řadou cenných
kulturních památek. Zcela právem k nim náleží také velkolosinská ruční papírna, jež byla na zdejším panství moravského
rodu pánů ze Žerotína založena na sklonku 16. století.
Papírenskou manufakturu dal vybudovat v místech bývalého obilního mlýna
Jan mladší ze Žerotína. Podle svědectví pramenů zahájila papírna výrobu jako
jeden z podniků rozvíjejícího se vrchnostenského hospodářství někdy
v rozmezí let 1591 – 1596. Rozhodně bych doporučil návštěvu této v Evropě
zcela ojedinělé výrobny ručního papíru.
Kromě papírny bych doporučil také návštěvu zdejšího zámku, ke kterému
uvedu aspoň několik faktů:
V místech dnešního zámku dříve stála vodní tvrz, která je nepřímo doložená
v 15. století. Zásadní změna přišla na konci 15. století, kdy se Losiny dostaly

Zámek v Losinách - zdroj: internet

do držení Žerotínů. Malá tvrz nemohla odpovídat vysokým nárokům jednoho
z nejbohatších moravských rodů. Ve 2. polovině 16. století byl na místě tvrze
vystavěn honosný třípatrový zámek, k němuž později Žerotínové přistavěli
arkády.
Mobiliář zámku představuje jedinečný soubor vzácných uměleckých
předmětů z původních žerotínských sbírek. Objekt sám je jednou z nejlépe
zachovaných renesančních staveb v České republice, podobně jako jeho
interiér. Naprosto ojedinělá je kolekce kožených a textilních tapet ze 17. a 18.
století. Cenné vybavení doplňují nádherná kamna z barevně glazovaných
reliéfních kachlů z let 1586 - 1587. Jedná se o třetí nejstarší kachlová kamna

Papírenská manufaktura - zdroj: internet

v České republice a nejstarší na Moravě.
Vyvrcholení návštěvy Velkých Losin si nechte na závěr a to návštěvu nově
otevřených termálních lázní. Do termálů tedy nemusíte jezdit do ciziny – ať už
do rakouského Laa a.d.Thaya či do některých z termálů v Maďarsku, ale stačí
navštívit krásné termální lázně zde ve Velkých Losinách. Přivítá vás zde
příjemný personál, několik bazénů s termální vodou o teplotě 36 st., řada
atrakcí pro děti, panoramatický bazén, bazén se sirnou vodou a také širokou
nabídku občerstvení. V letních měsících jsou v provozu také venkovní bazény,
kromě vnitřního tobogánu i venkovní tobogán a to vše v krásném lázeňském
parku. Ceny za návštěvu termálních bazénů jsou pochopitelně příznivější než
v Rakousku či Maďarsku. Určitě zde načerpáte energii a občerstveni na těle i
na duchu se budete vracet do svého domova.
Autem je to do Velkých Losin něco přes hodinu cesty, ale díky dobrému
vlakovému spojení můžete využít i vlakového spojení z Bedihoště přímo do
Šumperka a odtud pak soukromou dráhou do Velkých Losin. Celá doba cesty
z Bedihoště do Velkých Losin trvá něco málo přes dvě hodiny.

Václav z Václavovic
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Termální lázně

Les ani naše cyklostezky nejsou smetištěm!!!
Na letošní Bílou sobotu byla vyhlášena akce na úklid prostor kolem silnic. U nás se to týkalo více než 150 let staré
komunikace spojující Bedihošť s Výšovicemi. Vzhledem k rodinným okolnostem jsem se této akce nemohl zúčastnit.
Na Velký pátek jsme měli u nás vnoučata a vymýšlel jsem jak je zabavit. Vydali jsme se tedy na procházku po cyklostezce
do Čehovic na dětské hřiště. Cestou tam jsem si jaksi podrobněji všímal, kolik je kolem cesty „zapomenutých” odpadků
nejrůznějšího druhu. Od plastových lahví přes plechovky od nápojů, obalů od cukrovinek či různých cereálních tyčinek,
papírových kapesníků, plastových i papírových sáčků atd. V Čehovicích jsem si tedy opatřil plastový pytel a cestou zpět
jsem spolu s dětmi nasbírali vrchovatý pytel odpadků. Rozšířil se mi docela rozhled kolik různých energetických nápojů se
u nás distribuuje, jaké druhy plechovkového piva uživatelé cyklostezky cestou popíjejí, jaké cereální tyčinky či jiné
cukrovinky jsou nejčastěji cestou požívány a nakonec i jaké značky cigaret se kouří....
Na jedné straně jsem byl rád, že jsme udělali kus dobré práce a snad to mělo i výchovný efekt na naše vnoučky. Na druhé
straně mi bylo smutno z toho, jak sobecky se chováme k naší přírodě a k našemu okolí. Oživily se mi vzpomínky na naše
jižní sousedy, kde i ve vysokých horách i na cyklostezkách či parkovištích u silnic a dálnic vládne pořádek a čistota a lidé si
váží krásné přírody.
Když jsem na druhý den jel po stejné trase na kole, byl jsem přímo šokován. Kolem cyklostezky to vypadalo tak jako
bychom tam vůbec nic neuklidili, ba ještě horší. Nepochopil jsem jak za 24 hodin se dá zanechat podél cesty tolik
čerstvého odpadu. Zřejmě volné dny přilákaly na
naše cyklostezky velký počet „sportovců”. Věřím, že
se tento problém netýká občanů Bedihoště, ale
zejména „takyuživatelů” krásné cyklostezky nejen do
Čehovic, ale i do Prostějova či jinam, kteří sem zajíždí
na kolech, kolečkových bruslích z Prostějova a okolí.
Nemáte tip, jak se s tímto nešvarem vyrovnat?
Podívejte se na přehled jak dlouho trvá, než se
jednotlivé druhy odpadu rozloží. Bohužel, a většinou
těchto druhů odpadů se můžeme setkat i na našich
cyklostezkách....
Mějme na paměti, že přírodu jsme nezdědili, ale
vypůjčili jsme si jich od našich vnuků!!!!!
Krásné jaro přeje nejen cyklistům
Václav z Václavovic

Jak jsme si pořídili nového člena rodiny – želvu Božku.
Vzhledem k tomu, že už máme odrostlé nejen děti, ale i vnoučata, bylo nám v pražském sídlištním bytě s moji ženou už
docela smutno a toužili jsme po rozšíření naší rodiny. Rozhodli jsme se, že si pořídíme želvu, kterou jsme už v jejím
prenatálním – resp. předkupním životě pojmenovali jako Božku.
V prodejně ZVERIMEX jsme tedy zakoupili tohoto nového člena naší rodiny želvu Božku i s teráriem. Nastal však problém,
kam a na co terárium postavíme. Vydali jsme se do nákupního centra BAUHAUS, kde jsme zakoupili televizní stolek, na
kterém bude stát obydlí naší Božky. K tomu jsme zakoupili ještě plotnu polystyrénu a vrátili se pak do prodejny ZVERIMEX,
abychom dokoupili vybavení interiéru Božčina bydliště aby jí co nejvíce připomínalo krajinu jejích předků. Byly to
kamínky, naloupaná kůra, domeček - srub atd. V našem panelákovém bytě jsem se jal sestavit TV stolek dle přiloženého
návodu. Návod sliboval, že montáž je jednoduchá, zabere max 30 minut. Montoval jsem to dle několikajazyčného návodu
s pomocí mé milované ženy neuvěřitelné tři hodiny naštěstí pouze s jedním krvácivým zraněním, které zvládla díky bohu
ošetřit moje žena. Pak už nezbývalo než přestěhovat v obývacím pokoji několik kusů nábytku, přemontovat kabely
k technice, zapojit osvětlení terária (1 UV lampa, 1 lampa na ohřev obydlí), přiříznout polystyren, terárium usadit na
pracně smontovaný TV stolek, připravit interiér terária – seno, kamínky, kůru, misku na jídlo a srub, posléze pak
slavnostní uložení Božky do jejího obydlí. Poté následoval úklid celého bytu, neboť kuličky vzniklé z řezání polystyrénu
byly prakticky všude (na kalhotách jsem je měl doslova přilepené), z 9. patra svézt prázdné
obaly do kontejneru. Teprve potom jsme si mohli spokojeně posadit do křesla před
osvětlené terárium s nadějí, že se budeme kochat pohledem na naši novou členku rodiny.
Božka se však zřejmě urazila, zalezla do srubu a vůbec se s námi nebavila, natož aby
poděkovala, že jsme si ji adoptovali. Zato jsem byl pochválen já, jak jsem se šikovně zhostil
přestěhování naší nové členky domácnosti vč. mého kutilského umění. Těšíme se na
neděli, kdy k nám přijdou vnuci, se kterými si užijeme více legrace než s naší Božkou. Jen
nyní přemýšlíme, jak budeme cestovat na naše i několikadenní výlety či dovolené s naší
Božkou.....
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Zadáno pro ženy
Milé čtenářky (a třeba i čtenáři)!
Je to jako včera, co jsme připravovali vánoční číslo zpravodaje a ejhle, je tu už duben! Ten čas tak utíká, že se někdy sama
pozastavím nad tím, jak den, týden, a měsíc uběhnou. Velikonoce byly letos hodně brzy, tak máme před sebou jaro
a doufám, že i krásné léto. Určitě se všichni těšíme, jak se posadíme na zahradách při grilování s rodinou nebo i s přáteli či
kamarády. Ale to jsem předběhla, nyní máme jaro, kdy se nám probouzí příroda, ptáci zpívají a hned je člověku veseleji po
těch pochmurných zimních měsících.
Blíží se období, kdy bude na trhu spousta čerstvé zeleniny –
nejen z dovozu, nebo ji budeme sklízet z vlastních zahrádek.
Ze zeleniny načerpáme zdravou energii, spoustu vitamínů,
minerálů a stopových prvků, přitom mají téměř o polovinu
kalorií méně než kdybychom si dopřáli běžný hlavní chod.
Většina z nás zařazuje do svého jídelníčku zeleninové saláty.
Lze připravit pestré, oku lahodící saláty na několik způsobů
a dochutit různými dresinky, zálivkami a hlavně čerstvými
bylinkami, aby nebyly čistě zeleninového charakteru.
Zájem o bylinky rok od roku stoupá. Není divu. Přírodní drogy
mají totiž podobné účinky jako chemicky vyráběná léčiva,
zpravidla ale zatěžující organismus. U bylinek vypěstovaných
ve vlastní zahrádce však musíte počítat s tím, že hladina
účinných látek bude kolísat. Toto platí o bylinkách, které jsou
léčivé, jako heřmánek, mučenka, kozlík atd. Já se dnes zmíním o některých, které bychom měli používat při vaření. Tyto
bylinky potřebují hlavně světlo – nejlépe parapety směrované na jih či na východ a lehkou pravidelnou zálivku. To platí
pokud si je chcete pěstovat i v zimě.
V létě je pěstujeme na zahradě, balkóně, prostě všude tam, kde máme místečko. Že jsou zdraví prospěšné snad víme
všichni.
OREGANO – čerstvé je skvělé do zeleninových salátů, na maso a luštěniny. Podle profesionálních kuchařů se hodí všude
tam, kde byste použili majoránku. Jako kloktadlo pomáhá proti kašli a zánětům dásní.
KORIANDR – je hodně aromatická bylina typická pro asijskou kuchyni. Jeho lístky se přidávají do polévek, salátů
i k pečenému masu, ale klidně z této byliny můžete uvařit čaj. Je skvělý při bolestech břicha, pocitu polnosti a nadýmání.
Obklady z koriandru zase zabírají při revmatických potížích kloubů.
BAZALKA – čerstvá se přidává do omáček, polévek, bylinkového másla a hlavně do zeleninových salátů. Pomáhá jako
přírodní antibiotikum a to hlavně proti zánětu mandlí a dásní, čerstvě vylisovaná šťáva z bazalky se dokonce kape do uší
při zánětu středního ucha.
KOPR – zužitkovat se dá všechno, co z něj vyroste nad zemí. Semeno, nať i lístky. Kopr se hodí téměř ke všem rybím
jídlům (např. na lososa), do salátů, některých omáček a polévek. Do nálevu na okurky semínka a přímo do zavařovací
sklenice nať, to si bez kopru snad ani nedovedeme představit. Koprový čaj utiší rozbouřené zažívání a u kojících matek
podporuje tvorbu mateřského mléka.
TYMIÁN – hodí se do omáček, polévek, zeleninových salátů, používá se i na ryby, drůbež a zvěřinu. Je oblíbený v kyselém
zelí, na těstovinách a rýži. Chutná i v jarních nádivkách. A spolehnout se můžete i na jeho léčivou sílu. Působí proti průjmu,
nadýmání a při zánětech zažívacího traktu.
ROZMARÝN – je skvělý na maso a ryby, ale také do salátů, polévek, dresinků a omáček. Oblíbený je i při výrobě bylinných
octů a olejů. Za okno by se měl postavit pokud máte nízký tlak. Současně ale uklidňuje mysl, snižuje deprese a celkově
uvolňuje vnitřní napětí. Mírní i bolesti hlavy nebo menstruační křeče. Špatně usínáte? Uvařte si večer rozmarýnový čaj
s medem! Nebo zapalte usušenou větvičku a vykuřte s ní pokoj. Rozmarýn se používá již tisíce let při výrobě kadidel
a k vykuřování.
MEDUŇKA – čerstvými lístky si můžete ochutit bylinkové máslo. Když rozemelete lístky a přidáte do majonézy, máte
skvělý dresink ke steakům. Co ještě dokáže? Uvolnit pocity strachu, zklidnit mysl po dni plném stresů, zmírnit vyčerpání,
nespavost a depresi. Eliminuje také žaludeční neurózu, bušení srdce a srdeční arytmii. Zvykněte si vypít hrnek čaje
z meduňky večer před spaním.
PAŽITKA – náš oblíbený „šnitlich” - obsahuje éterické oleje, vitamíny C, B, karoten, dále pak vápník, draslík, fosfor
a železo. Právě kvůli tomu je nejlepší používat tuto rostlinu čerstvou. Pochutnáte si na ní v salátech, polévkách, ochutí
tvarohové pomazánky, míchaná vajíčka, chleba s máslem nebo různé omelety.
Pažitka navíc podporuje trávení a reguluje krevní tlak. Každé ráno bychom proto měli schroupat nalačno aspoň jeden
stonek.
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Toto je jen malý přehled bylinek, příroda nám jich nabízí spoustu, ale to by mě nestačil ani celý zpravodaj. Je dobré, že
čerstvých bylinek se nemusíme vzdávat, ani když za oknem padá sníh, poněvadž supermarkety je nabízejí po celou zimu.
Pokud si pěstujete doma, tak každý přebytek bylinek si můžeme jako správné hospodyňky nasušit nebo zamrazit.

Nyní vám nabízím několik receptů, které můžete vyzkoušet.
ZELENINOVÝ SALÁT S JOGURTOVOU ZÁLIVKOU
30g ředkviček, 30g mrkve, 30g celeru, 30g cibule, 1 rajče, 2 lístky hlávkového
salátu, 2 lžíce bílého jogurtu, muškátový oříšek, sůl, lžička hořčice, petrželka,
kopr.
Zeleninu omyjeme a pokrájíme na malé kousky, salát natrháme. Z jogurtu,
hořčice, kopru, petrželky, špetky muškátového oříšku a soli připravíme zálivku,
kterou pak přelijeme zeleninu a promícháme.
TROJBAREVNÝ PAPRIKOVÝ SALÁT
1 červená paprika, 1 žlutá paprika, 1 zelená paprika, menší cibule, stroužek
česneku, olivový olej, trochu octa podle chuti, bazalka, pepř, mletá paprika, sůl.
Papriky a cibuli pokrájíme na proužky. Dále připravíme marinádu ze zbývajících
ingrediencí a promícháme se zeleninou.
ŘECKÝ SELSKÝ SALÁT
200g rajčat, cibule, 30g oliv, 50g strouhaného sýra, tymián, petrželka, sůl. Pepř, olivový olej a lžička vinného octa.
Rajčata a cibuli nakrájíme na kousky. Ocet smícháme s olejem, solí, pepřem, tymiánem a sekanou petrželkou. Olivy
překrojíme na půlky, přidáme k zelenině, promícháme a necháme chvíli odležet. Poté posypeme pokrájeným sýrem
a podáváme. (V Řecku používají ovčí sýr).
ZÁLIVKY NA SALÁTY
• kelímek kyselé smetany nebo mléka, l lžička oleje, trocha cukru, půl lžičky soli, trochu citronové šťávy (je-li zapotřebí),
nebo octa.
• olivový olej 120ml, 40ml jablečného octa, lžíce hořčice, česnek (podle chuti).
• 1 bílý jogurt, 1 kostka nízkotučného tvarohu, 0,2 l mléka, sůl. 3 stroužky česneku, jemně sekaná pažitka.
• 125g majonézy, 125g nízkotučného tvarohu, 5 polévkových lžic (PL) zakysané smetany, 3 PL kečupu, 1-2 stroužky
česneku, pažitka, petrželka, estragon, sůl, bílý pepř, několik kapek tabaska, 1-2 polévkové lžíce koňaku nebo brandy.
• 200g zakysané smetany, 1 PL olivového oleje, citronová šťáva, 1 PL francouzské hořčice, 1 PL bílého vína, 1 PL medu, bílý
pepř, sůl.

Milé čtenářky, nebyla bych to já, abych vám nepředala i nějaký recept na něco dobrého ke kafíčku....
ŘEZY Z ČOKOLÁDY MARGOT
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek mletého cukru, ½ hrnku oleje, 1 vanilkový cukr, 2 celá vejce, 1 nastrouhaná čokoláda
MARGOT, ½ prášku do pečiva a ½ hrnku mléka.
Poleva: 10 dkg vlahého rozpuštěného másla, ½ hrnku mletého cukru, 1 PL kakaa, 2 PL rumu, 1 žloutek.
Všechny suroviny smícháme a pečeme ve vymazaném a moukou vysypaném plechu. Teplý (ne horký) upečený koláč
polijeme teplou polevou a necháme ztuhnout a vychladnout.
PIVNÍ ŠTRŮDL
650g hladké mouky, ¼ prášku do pečiva, 100g 100% tuku, 1 vejce, 80g cukru, sůl, 200ml piva, mouka na vál.
Náplň: 350g jablek, 100g cukru, 50g rozinek, 50g kandovaného ovoce, 50g vlašských ořechů, skořice
Na vále smícháme mouku s práškem do pečiva, vejcem, rozmačkaným nebo nastrouhaným tukem, pivem, solí a cukrem.
Vypracujeme tužší těsto a necháme v chladu hodinu uležet. Pak je rozválíme na plát o síle cca 3mm a rozpůlíme. Naplníme
náplní, pláty přehrneme, stiskneme, povrch propícháme špejlí a upečeme ve vyhřáté troubě. Hotový štrůdl lehce potřeme
pivem a pocukrujeme.
LEHKÉ ZAVINOVAČKY (štrůdl)
50gr polohrubé mouky, špetka soli, ¼ l mléka, 5PL cukru, 60g rozpuštěného másla nebo hery, 1 PL oleje, 20g kvasnic.
Ze surovin vypracujeme těsto a necháme vykynout.
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Po vykynutí rozdělíme na 4 kusy štrůdlu a naplníme podle chutí náplní (jablka, mák, tvaroh). Dáme péct – po upečení
pocukrujeme. (S tímto těstem se velice pěkně pracuje, je vláčné a nelepí).
KOLÁČ NA PLECH S OŘECHY
450g hladké mouky, 1 ½ kypřicího prášku do pečiva, špetka soli, 250g měkkého tvarohu, 80g cukru krupice, 2 sáčky
vanilkového cukru, 4 PL citronové šťávy, 9 PL oleje, 9 PL mléka, tuk na plech.
Na náplň: 1,3 kg jablek, 200 ml smetany ke šlehání, 3 vejce, 30g mletého cukru, 70-100g vlašských ořechů.
Mouku smícháme s práškem do pečiva a špetkou soli. Do mísy k tomu přidáme tvaroh, cukr oba vanilkové cukry, šťávu
z citronů, olej a mléko. Vypracujeme pevné těsto, které uložíme do chladu asi na dvě hodiny. Mezitím si připravíme náplň.
Jablka oloupeme, odstraníme jádřinec a dužinu nakrájíme na měsíčky. Smetanu, vejce a cukr vyšleháme do polotuha.
Ořechy nasekáme nahrubo. Odleželé těsto rozválíme a přeneseme jen na vymazaný plech. Rovnoměrně poklademe
jablky, zalijeme smetanovou směsí a posypeme ořechy.
Pečeme v předehřáté troubě při 170st. asi 30 – 40 minut. Po vychladnutí nakrájíme na čtverečky.
ŠVÉDSKÝ SYPANÝ KOLÁČ
270g polohrubé mouky, 150g dětské krupičky, 220g krupicového cukru,
prášek do pečiva, 6–7 větších jablek, 350g měkkého tvarohu, 3 vejce,
1 lžíce skořice, l vanilkový cukr, 150ml mléka, 150-200g másla,
70g sušených brusinek. Plech vyložíme pečícím papírem.
Mouku, krupičku a cukr smícháme s moukou a práškem do pečiva.
Polovinu sypké směsi nasypeme rovnoměrně na plech. Jablka oloupejte
a nakrájejte na tenké plátky. Tvaroh vyšlehejte v misce s vejci,
vanilkovým cukrem a zřeďte mlékem. Jablka rozložte na moučnou směs
na plechu, posypte je brusinkami, skořicí a zalijte tvarohovou směsí. Na ni
nasypte zbylou moučnou směs a poklaďte ji tenkými plátky másla místo
vedle místa. Pečte ve vyhřáté troubě při 180st cca 45 minut dozlatova.
Můžete podávat ještě lehce vlažné.

Milé čtenářky, až jednoho krásného jarního dne nebudete vědět co s volným časem, vezměte si kýbl, nůžky, rukavice
a hurá do přírody na …. kopřivy. Musíte to stihnout tak do 15. května. Po tomto datu léčebná síla kopřiv klesá. Na jaře se
z kopřivy stává pochoutka a navíc velmi zdravá pochoutka. Ale o tom někdy příště zase v jarním vydání našeho
zpravodaje.
Přeji vám krásné jarní měsíce plné sluníčka a úsměvů.
Vaše Jana Hanzelová

Tipy a triky na každý den

1. BRAMBOROVÁ KAŠE – získá lepší a výraznější chuť, když na prorostlé slanině
opečete nakrájenou cibuli. Kaši připravíte jako obvykle a pak do ní zamícháte špekovo
– cibulovou směs.
2. KARBENÁTKY – pokud nechcete přidat k mletému masu na karbenátky vejce,
bude vám stačit, když jako pojivo použijete jemně nastrouhané syrové brambory.
3. BYLINKY – sušené bylinky nejlépe rozvinou své aroma, když je pokapete
olivovým olejem a necháte pár minut nasáknout.
4. LUŠTĚNINY – suché luštěniny rychleji změknou a budou stravitelnější, když do
vody na vaření přidáte špetku jedlé sody (tak na špičku nože).
5. HRANOLKY – aby nebyly měkké a lepivé solte je až před podáváním. Jinak leží
dlouho v soli a nasají vodu.
6. RÝŽE – báječně chutná, když ji nejdříve orestujete na oleji s nakrájenou cibulkou, teprve potom ji zalijte vývarem
a nechejte pomalu změknout.
7. BRAMBORY – získají chutnou barvu a vynikající chuť, když je při opékání lehce posypete mletou paprikou.
8. ČOČKA – vařená čočka získá exotickou chuť, pokud ji dochutíte kokosovým mlékem a jemně mletým kari kořením.
9. CIBULE – smažená cibulka bude obzvlášť křupavá, když kolečka cibule posypete trochou mouky.
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Koření, které voní dálkami – II. část
Tak jak jsem vám slíbila ve vánočním zpravodaji, připravila jsem pro vás pokračování o koření jemném i ohnivém.
Muškátový oříšek: Na nemocné průdušky. Do Evropy se dostal ve 12. století
a přestavoval jedno z nejnáročnějších koření i léků. Hořkosladkým a poněkud palčivým
aroma připomíná kadidlo a mošus. Odvar z čerstvě nastrouhaného muškátového oříšku
pomáhá při onemocnění průdušek. Dochucujeme ním některé polévky, omáčky a masa.

Koriandr: Zahání migrénu. Kulatá semínka obalená cukrem se u nás už ve středověku
užívala proti bolestem břicha a jako afrodiziakum. Nyní se používá hlavně do pečiva, při
marinování masa, nakládání hub i zeleniny. Masáž olivovým olejem s kapkou
koriandrové esence odstraňuje napětí. Používají se všechny části rostliny, přičemž každá
má jinou chuť. Semena voní jako pomerančová kůra. Semínka koriandru se přidávají do
kari a zavařenin. Využita je jako bylina do polévek a asijských jídel. Bylina byla nalezena
i v hrobkách faraonů.

Kmín: Celý nebo mletý se hodí ke všemu, co je těžko stravitelné. Římský kmín k sýrům.
Dříve platil za magický prostředek. Předmět, který obsahoval kmín, nemohl být údajně
ukraden. Přidával se také holubům do krmení, aby se zajistil jejich návrat. A také
záletným manželům do kapes.

Fenykl: Byl vždy považován za rostlinu, která dodává člověku sílu, bystří zrak
a prodlužuje život. Podporuje také tvorbu mateřského mléka. V Itálii a Francii se jím
koření masa a rybí polévky.

Kari: Je neodmyslitelnou součástí asijské kuchyně. Přitom jde o směs až dvaceti druhů
koření. Podle složení je buď ostřejší, nebo mírnější. Barví od žluté (z Indie) do hnědavé
(ze Srí Lanky).

Chilli: Pálivé papričky, byly známy už před 5 tisíci lety v Mexiku. Evropě je představil
teprve Kolumbus. Je důležité vědět, že čím déle se vaří, tím více se uvolňuje jejich ohnivá
příchuť.

Cayenský pepř: Jedná se vlastně o jemně umleté chilli papričky, pocházející z východní
Afriky, Japonska nebo Indie. Používá se v nepatrných dávkách – může vyvolat alergickou
reakci.

Anýz: Ať už v podobě semen, nebo mletý, hodí se nejen do pečiva, ale i rybám, zelí,
žampionům. Má příznivý vliv na zažívání, usnadňuje odkašlávání a napomáhá spánku.

Veškeré koření se vyvažovalo zlatem a bývalo součástí královských darů. Po staletí přináší nejen kulinářské zážitky, ale
i léčí. Mnohé pokrmy dostanou teprve s ním ten správný říz. Jsou to často i voňavé životabudiče a celkově je koření pro náš
pocit pohody.
Zpracovala Jana Hanzelová

Víte že ....? Měsíček lékařský v sobě ukrývá velkou moc přírody?
Tuto nenápadnou bylinku můžete vidět na loukách v blízkosti potoků nebo ji pěstovat na zahrádce. Má výrazně oranžovou
barvu a spoustu úžasných vlastností, které mají blahodárný vliv na lidské tělo, mysl i krásu. Ne nadarmo je měsíček
součástí mnoha kosmetických produktů, které dokážou zklidnit podrážděnou pokožku, zatočit s kruhy pod očima i zkrotit
nepoddajné vlasy. Poznejte sílu této léčivé byliny, která obsahuje spoustu živin, vitamínů a minerálů.
Na měsíčkovou mast nedaly dopustit už naše babičky. Odjakživa věděly, že stačí měsíčkovou mastí potřít bolavé místo
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kdekoliv na těle a problémy spolehlivě odezní.
Její domácí výroba není vůbec složitá, zvládnete ji udělat doma i vy. Bude vaším pomocníkem na každé cestě či pobytu v
přírodě.
Postup:
Stačí nasekat všechny části měsíčku kromě kořene. Dvě hrsti vložte do pěti lžiček rozehřátého vepřového sádla. Nechejte
vzkypět, stáhněte z plamene a počkejte až hmota vychladne. Přes noc dejte na tmavé a chladné místo. Ráno opět
prohřejte a přeceďte přes tenké pláténko.
Získáte cennou mast, která vás ušetří velké spousty kožních obtíží a také nemusíte utrácet velké částky za drahé masti.
Vynikající je i měsíčkový olej, který stačí vetřít do konečků vlasů, nechat působit asi 10 minut a důkladně vymýt. Skvělý je
i na posílení nehtového lůžka a nehtů.
V lékárně či obchodě s přírodní kosmetikou vám určitě poradí, který produkt je pro vás výhodný.

Květnové – nebo-li májové dny
Byl pozdní večer – první máj..... Těmito slovy začíná báseň Karla Hynka Máchy. Mnozí z nás si ji pamatují z dob své školní
docházky.
První máj je mezinárodním Svátkem práce. Práce jako té největší hodnoty lidského života, protože jednak vytváří něco,
co je užitečné a jednak je hodnotou lidské osobnosti.
8. května slavíme osvobození našeho státu a vítězství nad fašismem, tedy II. Světovou válkou. Nás, tedy moji generaci
učil někdejší bedihošťský učitel Karel Šlachta, že vítězství bylo 9. května. Ano, dějiny se poněkud pozměnily, ale určité věci
už nevrátíme. Jedno je ale jisté, že se v Praze 9. května ještě bojovalo. Co zůstává je fakt, abychom si v tento den
uvědomili, kolik milionu obětí válečné vřavy bylo položeno, jak nenávist a terorismus mohou i v dnešní době získávat
prostor na naší planetě. Jen těmto položeným životům vděčíme z dnešní mírový život v naší překrásné zemi.
Dalším dnem na který bychom také neměli zapomenout je Den matek, který slavíme druhou květnovou neděli. Malá
kytička nebo jen vlídné slovíčko potěší každou maminku v jakémkoli věku. Takže dětičky a pánové vzpomeňte i vy, jaký
poklad doma máte. A nadarmo se neříká, že pokud žije máma – maminka, je pohromadě celá rodinka.
Jak je vidět, květen je jeden z nejkrásnějších jarních měsíců, je to měsíc lásky,
měsíc květů ale i historie.
A abych nezapomněla, víte co musíte vědět, než se začnete líbat pod
rozkvetlým stromem?
Díky prvomájovému polibku prý budeme celý rok krásné, zdravé, spokojené
a milované. Tahle tradice sice není dlouhá a ani se přesně neví kdy, jak a proč
vznikla, ale kdo by si s tím lámal hlavu. Líbání je vždycky fajn.
Věděli jste, že …....
• vášnivý polibek funguje jako skvělá omlazující metoda, protože při ní zapojíte
do činnosti 34 obličejových svalů?
• líbáním strávíme průměrně 14 dnů života? Není to málo?
• při líbání muž přenáší slinami do úst partnerky testosteron, který zvyšuje chuť na sex?
• než najdeme toho pravého, políbíme prý průměrně 29 mužů? Schválně počítala jste to někdy?
• líbání odbourává stres, snižuje hladinu cholesterolu a vysoký tlak, pomáhá snižovat tvorbu zubního kazu. Prostě líbání
je lepší než deset doktorů.
• i přátelské políbení prý spálí pět kalorií za minutu? A když se rozvášníte, tak dokonce třicet.
• jedna studie tvrdí, že muž, který ráno před odchodem do práce políbí svou ženu, vydělává víc než ti, kteří jen houknou
na pozdrav?
• až 37 procent mužů se líbá s otevřenýma očima? Naproti tomu 97% žen oči naopak zavírá.
Tak si vyberme, jak to opravdu s tím líbáním je, ale pravdou zůstává, že polibek pod rozkvetlým stromem má něco do
sebe.
Přeji vám všem krásné prožití májových dnů, hodně lásky – najděte si chvilku pro ten Máchovský Máj....
Citát: „Nejvíce lásku obvykle potřebujeme ve chvíli, kdy nás nikdo mít rád ani nemůže.”
(Spisovatel Robert Fulghum)

Zpracovala: Jana Hanzelová
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Co bude dál????
SOKOLOVNA – náš jediný objekt v obci, kde se mohou pořádat společenské akce jako plesy, karnevaly atd....
Omlouvám se však za slůvko „náš” - „naše” sokolovna není, patří Župě sokolské.
A zde je problém, který pálí mnoho občanů a nejen mě. Nevím přesně v kterém roce, ale zhruba před 25 lety obec Bedihošť
investovala cca 2 miliony korun, aby se sokolovna částečně opravila. Tedy obecní peníze byly investovány do majetku
Sokola. V pořádku, bylo to záslužné gesto. Také vím, že se vždy na vesnicích podporovala sportovní činnost.
Ale ouha – 25let uplynulo a sokolovna začíná pomalu ale jistě chátrat.
Kladu si tedy otázku „Co bude za dalších 25 a více let?” V jakém stavu bude sokolovna, budou mít vůbec naše příští
generace možnost kam jít za zábavou a kulturou?
V obecním zastupitelstvu jsem již čtvrté volební období, takže si už něco pamatuji a vím, že ještě za bývalých starostů
p. J. Koněvalíka, p. O. Dokoupila byla velká snaha, aby Župa sokolská (pánové z Prahy) převedla sokolovnu do majetku
obce, všechna tato jednání byla bezúspěšná a vše se smetlo (zřejmě v Praze) ze stolu.
Tak se ptám: „Proč se tak lpí na majetku, který nemohu v rámci řádného hospodaření udržovat? Ať tedy vloží svoje finanční
prostředky na opravu. Vždyť majitelům – Župě sokolské musí být jasné, že jim takové sokolovny po celé republice a ne jen
ta naše spadnou na hlavu do několika desítek let.
Ti co navštíví naši sokolovnu a znají to tam, musí mě dát za pravdu, že to co píšu je pouho pouhá pravda a konstatování
stavu. Už při vstupu do vestibulu cítíte vlhkost a plíseň. A ty „lítací dveře”, kterými se vchází do sálu, to je rarita. Ty jsou
snad opravdu ještě původní od stavby sokolovny. Vždyť já si pamatuji coby 7-9 letá holka, když jsme chodily jako dívky
cvičit do sokola - tehdy nás cvičila paní Eliška Hrachovinová (pamětníci určitě vzpomenou). Také si sice už v útržcích
pamatuji, kdy se v sokolovně hrávalo ochotnické divadlo, které bylo velmi oblíbené a znalo je i okolí. Éra manželů
Kypěnových, Jiřiny Lackové už dávno skončila a nenašel se tehdy nikdo, kdo by v této bohulibé činnosti pokračoval. Škoda,
chtělo to pár dalších nadšenců, jako byli tito občané a snad to mohlo fungovat do dneška. Je třeba i vzpomenout, že za
hudebního doprovodu tanečního orchestru ZK Cukrovaru se zde za režie p. Kavičky pořádaly jeden čas i velice dobře
navštěvované kvalitní estrády atd.
Dnes na pódiu padá ze stropu omítka (zřejmě někde
zatéká střechou), sociální zařízení bylo před těmi
25lety také opraveno, ale zub času i zde vykonal své.
Ve srovnání s jinými udržovanými kulturními domy je
to ostuda, bída a někdy i velký problém, kdy např.
v době plesů toto zařízení využívá více než stovka
jejich návštěvníků.
Vím, a je jasné, že sokolovna je také na to, aby se v ní
všestranně sportovalo. Nic proti tomu. Ale v případě,
kdy se tam v zimě hraje fotbal, nešlo by na stěny
připevnit nějaké ochranné sítě? Určitě by to zabránilo
nepěkným otiskům na bílých stěnách. Potom opravdu
nastává problém při pořádání plesů a dalších
společenských událostí, jak a čím tyto špinavé stěny
zamaskovat, aby to v sále vypadalo aspoň trochu
kulturně. Je mi naprosto jasné, že členové sokola
nemohou malovat tak velký prostor 2x do roka,
poněvadž by to byly nemalé finanční prostředky,
které by musely být vynaloženy.
Žádná organizace neoplývá velkými financemi, ale co takhle zažádat o nějaké dotace ze strany Župy sokolské? Opravdu je
velká škoda, že někdo „shora” nepoužije zdravý selský rozum a klidně dál nechá tento a podobné objekty (na které se
často skládali sami Sokolové, obce apod.) chátrat. Bohužel i včetně té naší sokolovny.

Jana Hanzelová
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Ztratí Ukrajina „východní teritoria” na dalších 300 let?
Minské dohody č. 1 a č. 2 o příměří vejdou zcela jistě do dějin. Bohužel pro Ukrajinu jako posvěcení faktické
ztráty kontroly nad východní oblastí státu a jejího postoupení do sféry vlivu Ruska.
Při sledování nekončícího ukrajinského konfliktu stále více nabývám dojmu, jako by se v historii této země již něco
podobného odehrálo. V této souvislosti tak narážím na často předhazované okřídlené klišé o neznalosti vlastních dějin
a jejím možném opětovném prožití. Dle mého soudu si Ukrajinci tuto dávnou historii prožívají opětovně. Jelikož mám
nadmíru rád dějiny Evropy, včetně dějin pro mne blízké Ukrajiny, nabízím vám proto svůj postřeh k zamyšlení.
Velmi podobná analogie se ztrátou území proběhla na území dnešní Ukrajiny již v 17. století. Aktéři a kulisy jsou téměř
identické, tehdy před více jak 300 lety, stejně jako i dnes. Sílící Rusko, slábnoucí centrální vláda ovládající většinu oblastí
dnešní Ukrajiny, separatistické tendence části obyvatelstva.
V hrubých konturách události 17. století proběhly takto:
Tehdy proti sobě stály dva bloky slábnoucí Polsko-litevská unie (největší stát Evropy - RZECZPOSPOLITA) a sílící Rusko.
Jako rukojmí a jablko sváru východní část dnešní Ukrajiny nespokojené s nadvládou kulturně, politicky a nábožensky
západně orientovaného Polska.
Rusko po sérii vítězství nad Polskem a Švédskem v průběhu 1. poloviny 17. st. „vstalo téměř z mrtvých” a začalo po
konsolidaci sílit a expandovat. Mimo jiné vyrvalo z rukou Rzeczpospolity i obsazenou Moskvu (1612). Jaká náhodná
podobnost k dnešku – stabilizované Putinovo Rusko a možnost porovnání s chaosem Ruska Jelcinova 90tých let
20. století.
Tehdejší Rzeczpospolita 17. století mi v mnohém připomíná dnešní Ukrajinu. Obrovský stát orientující se na
západní Evropu, oslabený hospodářsky, politickými půtkami, korupcí, neschopností vlády a panovníka, nebyl
schopen čelit tlaku „separatismu” za podpory sousední velmoci.
Separatisté, řečeno dnešní terminologií, kozáci usídlení v Záporožské Syči na teritoriu tzv. levobřežní Ukrajiny,
nespokojení se svým postavením v rámci Polsko-litevského soustátí, se vzbouřili. Území zahrnovalo i dnešní oblasti DLR
a LLR. Ozbrojené povstání přes počáteční úspěchy se postupem času obracelo v neprospěch vzbouřenců. Vůdce povstání
Bogdan Chmelnickyj se proto obrátil na carské Rusko (Perjaslavská rada 1654) s žádostí o ochranu. Původní snaha
zamýšlená vůdcem povstání získat spojence pro vznik nezávislého kozáckého státu se zvrtla na anexi tohoto území
Ruskem. Přes počáteční váhání cara Alexeje I byla tato pomoc poskytnuta. Podpora „separatistů” se zvrhla v polskoruskou válku (1654-1667). Válka pro Rzeczpospolitu dopadla špatně. Příměřím z roku 1667 (Andruševo) ztratila celou
levobřežní Ukrajinu včetně Kyjeva.
Dnešní konflikt probíhající na východě Ukrajiny se dle mého názoru v mnohém tomu ze 17. století podobá. Právě zatím
dodržované příměří mezi separatisty a ukrajinskou vládou hrozí přerůst v regulérní ukrajinsko-ruskou válku s nedozírnými
následky. V nejhorším případě také se zapojením Severoatlantické aliance. Doufejme, že k analogickému vyústění
nedojde a válku se podaří zažehnat.

16. 10. 2015

Eurotribut
Evropa si již sama nedokáže hájit hranice. Ochranu svých zcela propustných hranic proto svěřuje jiným, za
peníze. Principielně stejně jako ve starověku.
Summit Evropské unie schválil, podle tzv. akčního plánu EU, částku 3 miliardy Eur pro Turecko, mimo jiné
také na zadržení imigrace do EU. To je pro EU i pro Turecko jistě dobrá zpráva. Naši řecko-tureckou hranici
Schengenského prostoru budou od nynějška hlídat Turci, když Řekové totálně selhávají.
Jinak než placení tributu se nedá nazvat poplatek druhému státu za zajištění bezpečnosti, potažmo za hlídání vnější
hranice EU.
Tribut byl ve starověku i ve středověku poměrně často používaný prostředek k zajištění bezpečnosti. Často byl placen
nájezdníkům, sousedním státům, prostě komukoliv, kdo byl v momentální výhodě. Tribut platily také mocné říše, jako
Římská říše, nebo i Byzantská říše. Platbami nejčastěji ve zlatě si vykupovaly bezpečnost, případně mír. Evropská unie tak
takto přímo navázala na tyto historické subjekty.
Problém s tzv. „Balkánskou cestou” bude tímto podle EU vyřešen. Ještě tu však zbývá „Libyjská námořní stezka”. S kým
bude jednáno, když je Libye v rozvratu?
Potíž je však v tom, že se problém takto jen odsouvá, aniž by se příčina tímto řešila. Kam až dojde zoufalství
představitelů EU v otázce imigrační krize je otázkou.
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5. 12. 2015
Dávka „tureckého medu” a nechtěný most
EU může být konečně spokojena. V Turecku se náhle věci ohledně migrantů, jakoby mávnutím proutku,
pomalu obracejí k lepšímu. Čím to asi bude?
Turecká policie v pondělí 30. 11. 2015 zadržela v oblasti sousedící s řeckým ostrovem Kos přes 1300 migrantů a jejich
převaděčů. Pro začátek prvního dne po víkendovém zasedání části členů EU a Turecka, je to první sladká dávka úspěchu
v boji proti nelegální imigraci, jenž se v této zemi při Bosporu stala obrovským byznysem. Nic naplat, dohody je třeba
plnit, zvláště když je tak dobře zaplaceno. Však Turci o víkendu uzavřeli velice dobrý obchod. Kdo byl někdy v Turecku
pochopí, jací jsou Turci schopní obchodníci. Částka 3,2 miliardy EUR od EU stojí Turecku za to, aby byl byznys s převaděči
alespoň trochu potlačen. Výhody podmínek dohody s EU, které tímto dále mohou plynout pro Turecko, jsou až zarážející
(bezvízový styk, brzké členství, přímý import dalších migrantů do EU, každoroční platby). Však si také pro zdar celé
dohody Angela Merkelová a spol. pozvala jen ty, kteří budou s obsahem dohody s Tureckem souhlasit. T.j. mimo jiné také
bez kverulantských zemí V4 včetně Česka. O jejíž míře kverulantství začínám hodně pochybovat.
Summit části EU bez přizvání všech členů se rovná ve výsledku diktátu jedněch vůči ostatním. Důvěra všech nepozvaných
zemí bude tímto v projekt EU silně nahlodána, zvláště po zavedení relokace imigrantů do těchto zemí a povinných
„solidárních” plateb.
Je opravdu myšlen vážně slib o plném členství Turecka? Které se ještě nedávno zdálo proklamacemi všech vrcholných
představitelů nemyslitelné? Nebo jde pouze o pokrytectví EU a jen další marná snaha o zoufalé hašení problému
s migranty?
Ve vizích státníků se občas skloňuje slovo „most” myšlené ve smyslu spojnice daného státu mezi dvěma celky, bloky.
Například zamýšlené poválečné Benešovo Československo, samo pohlcené komunistickým východním blokem. Nebo
nověji Ukrajina, rozervaná občanskou válkou. Zdá se, že nejblíže k tomuto cíli „mostu” má však Erdoganovo Turecko.
Avšak s takovým to „mostem” si však Evropa neví rady. A tak raději tento „most” prozatím načas zavírá pomocí miliard
EUR a hutných slibů. Mám však obavy, že takto zakoupený „turecký med” se již brzy promění v nechutně hořký evropský
pelyněk.

13. 12. 2015
Tomio Okamura v roli lorda Runcimana
Tomio Okamura má nové poslání. Cítí se být povolán řešit národnostní problémy Ukrajiny. Chce se podívat na
„zoubek” ne zrovna jednoduchému postavení Rusínů na Ukrajině, potažmo přímo na bývalém území
předmnichovské ČSR t.j. Podkarpatské Rusi.
Poslanci Parlamentu ČR Tomio Okamura, Jaroslav Holík a Radim Fiala navštívili zcela nedávno v prosinci tohoto roku bez
povšimnutí médií Ukrajinu, respektive Podkarpatskou Rus. Jejich návštěva vyvolala na Ukrajině značné pobouření.
Poslanci zde navštívili tři zdejší města: Užgorod, Mukačevo a Svaljavu. Na tom by nebylo nic špatného, pokud by přijeli
páni poslanci obdivovat krásy této části Ukrajiny. Nic takového se však nekonalo. Poslanci za SPD navštívili Zakarpatskou
Ukrajinu ze zcela jiných pohnutek. Využili pozvání rusínských organizací na Zakarpatí nejen k prezentaci svých silně
nacionalistických názorů na nynější poměry panující v současné Ukrajině. Nic proti tomu, pokud by byly prezentovány na
patřičných místech a ne někde v tělocvičně v periferní části Ukrajiny. Chválihodné bylo od přítomných poslanců přijít
tomuto problému s postavením Rusínů na kloub přímo na místě. Od organizátorů schůzek jim byly předány dokumenty
o pronásledování a útlaku etnických Rusínů páchaných představiteli současné vládní moci, které budou údajně použity
jako podklady pro budoucí jednání v PČR.
Je nepochybné, že situace na Ukrajině je velice složitá, sám jsem Ukrajinu mnohokrát navštívil včetně uvedených měst
a celé Zakarpatské oblasti. Je nesporné, že je v této části Ukrajiny prorůstání organizovaného zločinu, členů Pravého
sektoru do státních struktur obzvláště silné. A nic nenasvědčuje, že červencové jmenování nového gubernátora
Zakarpatské oblasti Genadije Moskala posunulo věci k lepšímu.
„Mise” Tomia Okamury mi v mnohém připomíná nechvalně známou návštěvu lorda Waltera Runcimana
v rozbouřeném roce 1938 v předmnichovské ČSR.
Výsledkem návštěvy tohoto anglického diplomata byl ve finále další hřeb do rakve Benešova Československa a výrazně
upevnil postoj britské vlády k otázce řešení Sudetské krize. Že to pro nás dopadlo vše tragicky Mnichovem v září 1938
netřeba dodávat.
Domnívám se tímto dle mého soudu, že tato „návštěva” našich poslanců za SPD, byť možná v dobré víře, může být
zneužita nacionalistickým hnutím Rusínů, jež je podezřelé z napojení na ruskou tajnou službu FSB, k další destabilizaci již
tak velice komplikované situaci na Ukrajině.

15. 03. 2016

Budeme někdy schopni odpustit Emilu Háchovi?
Včera před 77 lety se nacházela „druhá republika” ve své nejhlubší krizi. Stojí za zmínku si to znovu připomenout.
26

Ačkoliv dnes není zimní slunovrat, a není tudíž nejdelší noc v roce, přesto pro jednoho muže v naší moderní
historii prezidenta Emila Háchu byla určitě ta nejdelší. Noc, která mohla být i jeho poslední. S ránem
15 března 1939 jako by slunce nad naší vlastí už ani nevyšlo.
Když stávající prezident 2. republiky Emil Hácha odjížděl zvláštním vlakem do Berlína na pozvání vůdce Třetí říše Adolfa
Hitlera, netušil proč byl pozván, a co má vůbec Adolf Hitler v úmyslu. Odjížděl ze státu, který se toho dne definitivně
rozpadl. Svou samostatnost vyhlásilo nejen Slovensko, ale i Podkarpatská Rus.
Zmrzačená pomnichovská 2.republika zanikla pod náporem separatismu Slováků, Rusínů a dalších národů obývající
Česko-Slovensko společně s agresí tehdejší evropské velmoci nacistického Německa.
Emil Hácha na pokraji své smrti po srdečním kolapsu, způsobený brutálním nátlakem , podepsal souhlas
s okupací českých zemí. Jeho vzdor odolat světové mocnosti Německu se ukázal být marným. Jako reakci na
porušení Mnichovské dohody se tehdejší velmoci zmohly jen vydáním diplomatických nót.
Přijmout prezidentský úřad v takové době bylo zajisté rolí velice nevděčnou a nezáviděníhodnou, neřkuli hrdinstvím. Kdo
z dnešních politiků by takovou roli přijal? A také se choval v takové situaci alespoň trochu důstojně.
Pamětníci vzpomínají, že se Emil Hácha s Hitlerem nikdy neobjímal tak, jako pozdější prezident Gustáv
Husák s dalším okupantem Brežněvem.
Donedávna se nám tato historie jevila jako vzdálená, téměř již nic neříkající, ale dnes jako by se nám vracela ve formě
ozvěny ze současné situace na Ukrajině. Srovnávat poměry u nás po 15 březnu 1939 se situací na Ukrajině dle mého
názoru tak úplně nelze. Ačkoliv od mnoha politiků slyším jednoznačnou souvislost a analogii. Co však mělo tehdejší
Česko-Slovensko společné s dnešní Ukrajinou? Stejně jako byla ČSR, je i dnes obyvatelstvo Ukrajiny mnohonárodnostní.
Stejné bylo i sousedství silné velmoci. To je hlavní potíž dnešní Ukrajiny a samozřejmě byla i Česko-Slovenska. ČSR ani
současné Ukrajině nebylo dopřáno podle slov TGM 50 let klidného vývoje.
Udržet pohromadě 2. republiku nebylo už vůbec reálné. Není divu, že se to Emilu Háchovi nepovedlo. V současnosti ani
nevidím ukrajinského politika, kterému bych věřil, že Ukrajinu udrží jednotnou. Jak se ta historie stále opakuje…..

Autor článků: Mgr. Ing. Petr Vysloužil
Zdroj: petrvyslouzil.blog.idnes.cz

Trocha legrace na závěr
Reklamština a jak ji pochopit
XXL
Tlustý - řečeno slušně.
Actimel
Syrovátka. Mimochodem dobrý nápad prodávat draze a po malých dávkách odpad, který se dříve vyléval do kanálu.
Šampón
Tekutina sloužící k umytí vlasů. Polovina komické dvojice „šampón a kondicionér”. Aby se mohly prodávat stále nové druhy
šampónů, vymýšlejí výrobci stále nové druhy vlasů (zdravé, narušené, s roztřepenými konečky, s matným leskem, atd),
které dříve neexistovaly.
Úvěr
Vždy výhodný. Dokonce i tehdy, když kvůli němu přijdete postupně o dům, auto i děti.
Zdarma
Zdálo by se, že zdarma je opravdu zdarma, ale tak to v reklamštině nechodí. Abyste dostali něco zdarma, musíte koupit
něco, co vůbec nepotřebujete, ale třikrát dráž.
Bílá
Barva, která se neustále vyvíjí. Nikdo nedokáže říci, kdy bude bílá nejbělejší, ale každým rokem je objeven ještě bělejší
odstín, než byly všechny předchozí. Podobně se vyvíjí i barva černá, která je rok od roku černější. Zvláštní je, že nikdo
nevylepšuje modrou, červenou nebo hnědou.
Obranyschopnost
Tajemná vlastnost, kterou je třeba neustále posilovat. Není třeba vědět, proti čemu se bránit, což reklamě pomáhá dělat
z nás paranoiky, kteří se bojí všeho. Ve skutečnosti potřebuje posílit obranyschopnost jen národní hokejový tým.
Bakterie
Zákeřný tvor, v reklamách zobrazovaný ve velikosti cca 50 cm. Obvykle žije v záchodové míse a když se objeví nový čisticí
prostředek, bakterie se nechá teatrálně a pateticky spláchnout do záchodu.
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8. květen 1945
Vážení spoluobčané,
již 71 let se těšíme z mírového života v Evropě, v našem státě
i v naší obci. Zanedlouho si připomeneme 8 května už
71. výročí ukončení 2. světové války. Nejhrůznějšího konfliktu
v lidských dějinách, plného násilí, genocidy celých národů
a nelidského utrpení civilního obyvatelstva. Výsledky tohoto
konfliktu nás ovlivňují doposud.
Nechci zde rozebírat příčiny, průběh nebo následky tohoto
konfliktu, ale rmoutí mne, jak se poslední dobou tento svátek
degraduje. Zapomíná se na něj. Zlehčuje jeho význam.
Zvykli jsme si žít v míru, připadá nám to jako samozřejmost.
Konflikty daleko za našimi hranicemi, jsou nám cizí, vzdálené.
Každá válka je utrpením, nejen pro bojující vojáky, ale zvláště
pro civilní obyvatelstvo. Řekli bychom moderní doba s sebou
přináší vyšší humánnost, jsme přece někde jinde, než přece
tehdy, před mnohými léty. Opak je však pravdou. Konflikty ve
světě jsou stále více brutálnější.
Proto mne stále více zaráží, jak je v současnosti k tomuto výročí 8. května 1945 přistupováno.
Neustále cítím zde snahu o překrucování historie, dodatečných úprav tehdejších dějů, vyzdvihování polopravd
a opakování omylů, včetně uvádění v život vyložených lží. Také upozaďování zásluh jedné vítězné strany, zlehčování
jejího přínosu v boji vůči dalším vítězům 2. SV.
Doslova ze židle mne nadzvedlo nedávné vystoupení „všeznalé” paní učitelky z Brna, která ve velice sledovaném
pořadu p. Jílkové nás všechny přesvědčovala o jejím pojetí osvobození Evropy od Hitlera. Přítomné kritiky jejího
názoru vyzívala k doučení se dějepisu. Také mých pochyb o normálnosti připomínala „pravda” jednoho politika o tom,
jak Česko osvobodili nepochybně a pouze jenom Ukrajinci, vždyť nás přece osvobodil ukrajinský front. Vyřknul
nepochybně pod svou neskrývanou záští vůči současnému Rusku a Rusům. Podobné další „pravdy” již zase brzo
uslyšíme.
Také mne udivují znalosti dnešní mládeže o tomto nejtěžším období naší moderní historie. Na příkladnou otázku, kdo
to byl Hitler, jsou schopni (sám jsem ji slyšel) vyslovit odpověď typu: byl to slovenský hokejový trenér, nebo ještě
horší, bývalý český prezident. Vskutku úsměvné. K čemu je nám dějepis. Vrhá to tímto negativní světlo i na naše
školství.
Taktéž mnohé památníky padlých a válečné hřbitovy jsou leckde v žalostném stavu. Kompetentní osoby zřejmě mají
podobné „znalosti”. Polehčující okolností je, že na východ od nás (Slovensko, Polsko, Ukrajina) je situace ještě
tristnější.
V nejlepším stavu jsou paradoxně pouze válečné hřbitovy Wehrmachtu.
S údivem a opovržením také sleduji pochody bývalých příslušníků SS jednotek („bojovníků proti bolševismu”)
v Lotyšsku (Riga), Estonsko (Tart) a na Ukrajině (Lvov). Jednotky dopouštějící se nejhorších zvěrstev na civilistech
(Polácích, Židech, ale i na volyňských Češích).
Bohužel také pamětníci oné doby rychle odcházejí, už nám své zážitky a vzpomínky neřeknou. Rád vzpomínám na
vyprávění „o době válečné” z úst pana Vladimíra Vláčila. Člověka velkých znalostí a rozhledu. Nejhorší je
zapomenout……
Dnešní doba naštěstí přináší také pokrok v informacích. Běžný člověk si může sehnat jakékoliv pravdivé a objektivní
informace k jakémukoliv problému, nejenom k otázkám historie. A může si ověřit pravdivost chvílemi nesnesitelné
propagandy, která se na nás valí ze všech stran.
Doufám, že se jednou nedožiji glorifikace Hitlera, jeho nohsledů a ideologie jím reprezentovanou. Tak nějak podobně,
jak je dnes předkládána osoba Napoleona Bonaparta a jeho skutků.

Petr Vysloužil - místostarosta
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