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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

V tomto čísle najdete:
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás alespoň stručně informoval o dění a novinkách v naší obci. Určitě se
všichni chcete dotázat, jak to bude se silnicí v Tovární ulici od kaple k závorám.
Proběhlo výběrové řízení na Olomouckém kraji, kde byla vybrána ﬁrma, se kterou
musí uzavřít Olomoucký kraj a Obec Bedihošť smlouvu o provedení díla. Obec přispívá na
tuto akci zhruba 2.400.000,-Kč, a to zejména na nové osvětlení, chodníky, opravu
parkoviště před cukrovarem a na kanalizaci. Z tohoto důvodu bude pro občany místní
části Václavovice vedena objížďka, která povede kolem parku přes nechráněný železniční
přejezd. Tato objížďka bude řádně vyznačena.

100. výročí založení školy

1916 - 2016

V červenci byla dokončena rekonstrukce chodníku v ulici Komenského a to od
základní školy až po světelný přechod na ulici Prostějovská. Tato rekonstrukce proběhla
v rámci letošních oslav 100. letého výročí založení základní školy. Doufám, že se našim
občanům výsledek rekonstrukce líbí.
Tímto bych chtěl poděkovat panu Hekelovi, že jsme dostali několik set tun
balené drti zdarma, která se použila na spravení polních cest, a také na cestu, vedoucí od
parku směrem k letišti, která bude sloužit zároveň jako objízdná trasa při opravě silnice.
Druhá cesta povede ulicí Za Hřištěm, tj. od školy k cukrovaru. Tuto cestu nám však
úmyslně ničí někteří podnikatelé, kteří tam jezdí s těžkými stroji a auty. Na takový vozový
park nejsou cesty způsobilé.
K místům, kde jsou kontejnery na tříděný odpad, někteří občané vyhazují
nepotřebný nábytek, domácí odpad, matrace, pytle s komunálním odpadem. Pro
informaci těmto občanům, dvakrát do roka je prováděn sběr nebezpečného odpadu,
organizován obcí, který je zcela zdarma. V případě, že máte odpad mimo tyto termíny
svozu, je potřeba odpad odvést na vlastní náklady k likvidaci do Němčic na Hané, kde se
nachází skládka. Nevidím rozumný důvod, proč by pořádní občané Bedihoště měli
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doplácet na ty nepořádné. Dne 24. 9. 2016 v 8.00 hod. bude probíhat svoz nebezpečného odpadu. Také bych chtěl upozornit, že
někteří občané nemají stále uhrazené poplatky za popelnice na komunální odpad. Tyto poplatky měly být uhrazeny do konce měsíce
června. Občané, kteří neuhradili poplatky za loňský rok, byli předáni na exekuci.
S blížícím se podzimem přichází i práce se shrabováním listí ze stromů a keřů a celkový úklid zahrad. Svoz bioodpadu bude
probíhat stále dvakrát týdně, a proto prosíme všechny občany, aby do těchto popelnic nedávali silné větve a kořeny stromů a keřů.
Prosím občany, aby si také uvědomili, že popelnice nejsou nafukovací a přeplněné popelnice je problém vysypat. Dále bych chtěl
všechny upozornit, že takové popelnice mohou zůstat nevyvezeny. V případě, že bude někdo chtít popelnici na bioodpad, musí si ji
zakoupit sám, a to typ hnědé popelnice s otvory na boku, na 240 litrů. Popelnici je možné zakoupit u ﬁrmy. A.S.A. TS Prostějov.
Doufám, že si občané všimli, že se snažíme obec držet v čistotě, pravidelně sečeme trávu, čistíme silnice a chodníky, také se
stalo samozřejmostí udržovat pořádek na hřbitově.
Často chodí stížnosti na špatné parkování v ulici L. Svobody, kde se nachází dopravní značka - Obytná zóna. Chtěl bych
upozornit občany této ulice, že tato značka má svůj význam:
Obytná zóna:
·
Rychlost 20 km/h
·
Zákaz stání mimo vyhrazené plochy, tzn. parkoviště. Zastavit se může jen například na vyložení nákladu nebo na
vystoupení osob.
V obytných zónách si také přímo na silnicích mohou hrát děti, nebo se po nich mimo chodníky mohou procházet chodci.
· Řidiči musí umožnit chodcům bezpečný pohyb. V případě nutnosti musí i zastavit vozidlo.
· Naopak chodci a hrající si děti musí vozidlům umožnit průjezd.
· Při výjezdu z obytné zóny dává řidič přednost všem vozidlům či organizovaným skupinám chodců.
· Tato přednost nemusí být nijak zdůrazněna, např. nemusí být zdůrazněna dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“
nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“.
V praxi to znamená, že policie může za porušení dopravní značky udělit pokutu. Je možné, že některý z občanů policii zavolá.
A náš tradiční problém, jímž jsou naši mazlíčci a jejich exkrementy. Jedná se o nekonečný příběh naší obce. Někteří občané uklízí
po svých „miláčcích“, jiní však bohužel ne. Ti zřejmě čekají, že to za ně udělá někdo jiný. A ten někdo je asi obec. Pokud budeme takto
pokračovat, bude nutné zvyšovat poplatek za psy. Je hrozné, když ráno vedou maminky děti do školky a musí obcházet na novém
chodníku psí exkrementy.
O úklid naší obce se starají tři stálí zaměstnanci obecního úřadu a již jen šest pracovníků z úřadu práce, kteří spadají pod dotační
fond. V letošním roce bylo z úřadu práce vybráno dvanáct pracovníků, z toho s šesti pracovníky byl rozvázán pracovní poměr pro
hrubé porušování pracovní kázně. Z úřadu práce posílají stále více lidí, kteří nemají o práci zájem. Tyto uchazeče nebudeme v jejich
přístupu podporovat.
Závěrem bych chtěl poděkovat spoluobčanům za Vaše připomínky a podněty, které mi zasíláte.
Starosta obce Jiří Zips

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
28.9. 2016
24. 25. 26. 9. 2016

Název akce
Václavovské hody
Výstava ovoce a zeleniny
(vaše výpěstky se budou odebírat v pátek 23.9. od 14.00 hod.)

Místo konání

Pořadatel

náves ve Václavovicích

Obec Bedihošť

areál u zahrádkářu

ČZS Bedihošť

10.11.2016

Den otevřených dveří v základní škole

základní škola

ZŠ Bedihošť

12.11.2016

Den otevřených dveří v základní škole (pouze dopoledne)

základní škola

ZŠ Bedihošť

Rozsvícení vánočního stromu

před OÚ

Obec Bedihošť

Velké mikulášské dovádění s nadílkou

sokolovna

TJ Sokol Bedihošť

Silvestrovský přípitek (30 minut po půlnoci)

před OÚ

Obec Bedihošť

25.11. 2016
prosinec 2016
1.1.2017

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

Usnesení zastupitelstva
Přehled přijatých usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 1. 6. 2016 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/9
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/9:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Luděk Smýkal, Jana Hanzelová
U3/9:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Martin Pospíšil.
U4/9:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8 v roce 2016.
U5/9
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2015 bez výhrad.
U6/9:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Bedihošť sestavenou ke dni 31. 12. 2015.
U7/9:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Bedihošť sestavenou ke dni 31. 12. 2015.
U8/9:
Zastupitelstvo schvaluje směrnici SF 1/2016.
U9/9:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo č. 2/2016 s ﬁrmou Delta Polkovice na opravu chodníku v ulici Komenského.
U10/9:
Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace technické infrastruktury ulice Sv.
Václava.
U11/9:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s ﬁrmou IROP Olomouc.
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U12/9:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 332/2 -1049 m² a 332/3 -618 m² panu M. Vlachovi za cenu 100,- Kč/m².
U13/9:
Zastupitelstvo obce Bedihošť schvaluje nové Stanovy Svazku obcí Prostějov - venkov navržené členskou schůzí svazku ze dne
27. 4. 2016.
U14/9:
Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu školy o částku 333.506,- na koupi konvektomatu zn. Retigo pro školní jídelnu.
U15/9:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na prodej pozemků p.č. 501 – 71m² a p.č. 492/3 – 49m².
U16/9:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 501 – 71m² a p.č. 492/3 – 49m² paní P. Plaché a panu R. Pospíšilovi za cenu 100
Kč/m².
U17/9:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bedihošť č. 1/2016, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy a Dohodu obce Bedihošť a Vřesovice o vytvoření společného školského obvodu základní školy.
U18/9:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
U19/9:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV- 014330036788/001.

Přehled přijatých usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 22. 6. 2016 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/10:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/10:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Luděk Smýkal, Jana Hanzelová
U3/10:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Martin Pospíšil.
U4/10
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci stavby, ,,III/36711 Bedihošť – průtah, 2. etapa“.
U5/10
Zastupitelstvo schvaluje Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo ( zhotovení stavby ) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne
1.9.2014.
U6/10
Zastupitelstvo schvaluje Zadávací podmínky zakázky ,, III/36711 Bedihošť – průtah, 2. etapa“ s tím, že ﬁrma Strabag a.s. bude
nahrazena ﬁrmou IDS – Inženýrské dopravní stavby Olomouc a.s..
U7/10
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů při výběru dodavatele veřejné zakázky ,, III/36711 Bedihošť
– průtah, 2. etapa“.
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Přehled přijatých usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 17. 8. 2016 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/11:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/11:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Luděk Smýkal, Jana Hanzelová
U3/11:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Martin Pospíšil.
U4/11
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s vítěznou ﬁrmou Porr a.s. na veřejnou zakázku ,, III/36711 Bedihošť – průtah, 2. etapa.
U5/11
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030032229/001.
U6/11
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV – 014330039234/001.
U7/11
Zastupitelstvo schvaluje proplacení materiálu na opravu střechy hospodářské budovy bytového domu Komendova 65, Bedihošť.
U8/11
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1305 v k.ú. Bedihošť.
U9/11
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030027465/001.
U10/11
Zastupitelstvo schvaluje prodloužit veřejné osvětlení na ulici Prostějovská od sokolovny směrem na Prostějov.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
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Hospodaření obce v roce 2015
Výsledky hospodaření obce Bedihošť za rok 2015 jsou kompletně k dispozici na webových stránkách obce tj. www.bedihost.eu.
Informace jsem zapracoval do tabulky vývoje hospodaření obce z předchozího vydání Zpravodaje.

1. Saldo běžného rozpočtu – ve všech letech kladné, i v roce 2015, tzn. běžné příjmy s přehledem, možná i s velkou rezervou
pokrývají běžné výdaje obce. To je samozřejmě velmi pozitivní a možná se nabízí otázka, jak by bylo možné této rezervy ještě
využít.
2. Daňové příjmy přepočtené na jednoho obyvatele – v Bedihošti činila tato hodnota v roce 2013 cca 10 450 Kč, v roce 2014
cca 11 200 a v roce 2015 cca 11 650. Pro představu v rámci 17 srovnatelných obcí prostějovského okresu (velikost obcí 1001
– 2000 obyvatel) byl Bedihošť v roce 2013 s touto částku na 10. místě. Nejvyšší příjem měly Němčice nad Hanou 16 452 Kč,
druhé byly Kralice s částkou 12 576 Kč a poslední Čelechovice s částkou 9 930 Kč.
3. Podíl běžných příjmů na příjmech celkových = ﬁnanční stabilita, čím vyšší, tím lépe. V Bedihošti byl tento podíl v roce 2014
97%, tj. téměř všechny příjmy byly ty pravidelně se opakující příjmy. V roce 2015 pak tento ukazatel poklesl a to na 87%,
přesto vykazuje dlouhodobě vysokou hodnotu.
Celkově se dá hospodaření obce Bedihošť hodnotit kladně, běžné výdaje nepřekračují běžné příjmy, byl dosažen přebytek rozpočtu,
nevznikly žádné nové dluhy, stav peněžních prostředků se oproti předchozímu roku navýšil. Po ﬁnanční stránce je Bedihošť stabilní
a prosperující obcí.
Luděk Smýkal
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Obecní poplatky

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

Komunální odpad
400 Kč
za osobu a rok
Splatnost

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

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

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

Osvobození

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

Sběrný dvůr
Provozní doba: Středa a sobota 17:00 – 18:00 hod.
Základní škola
Víceúčelové hřiště a tělocvična při ZŠ
Tel.: 582 368 525, e-mail: zsbed@pvskoly.cz
Mateřská školka
Tel.: 722 730 447, e-mail: skolkabedihost@centrum.cz
Provozní doba: Po – Pá: 6:45 – 16:15 hod.
Pošta Bedihošť
Tel.: 582 368 457
Provozní doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek : 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00 hod.
Středa:
08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00 hod.

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

Cena vodného a stočného na rok 2016

MUDr. Květa Stavělová – zubní lékař
Tel.: 582 368 475
Ordinační hodiny:
Pondělí, středa, pátek:
7:30 – 12:00 hod.
Úterý:
13:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek:
14:00 – 17:00 hod.

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

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

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

Kč/m3 s DPH 15%

vodné

38,03

43,73

stočné

35,28

40,57

celkem

73,31

84,30

840 668 668
1239
800 22 55 77
800 184 084

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

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

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

100 Kč za prvního psa Standardní poplatek dle Obecně závazné
vyhlášky obce Bedihošť č. 2/2014
100 Kč za druhého
a každého dalšího psa o místním poplatku ze psů
30. 3. t.r.
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Obecní úřad Bedihošť
Tel.: 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz
www.bedihost.eu

Místní poplatek ze psů

Splatnost do

150

Havarijní služba

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

Osvobození

112

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Třídění odpadu - PET lahve
Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak nešlapání
obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné? Je řada způsobů sběru plastu např. sběr
prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr do soukromých popelnic přímo od domu nebo pytlový sběr.
My použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí pro všechny typy sběrů.
Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo nádoby o objemu 120 litrů
přibližně 12 Kč (to když je svoz správně nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti činí
přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou pro
doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby. Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných
PET lahví nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.
Hmotnost
1,2 kg nepošlapaných PET
3,5 kg pošlapaných PET

Příjmy
1,2 * 5 = 6 Kč
3,5 * 5 = 17,5 Kč

Náklady
12 Kč
12 Kč

Zisk / Ztráta
6 – 12 = Ztráta – 6 Kč
17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží
jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné další obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně předá k recyklaci 40 tun plastů, tak už se
pohybujeme v řádech statisíců a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze musí vzít z rozpočtu obce/města
nebo kvůli tomu podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste
z tohoto článku moudřejší, doporučujeme shlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY na Facebooku nebo na Youtube pod
názvem Statisíce ve vzduchu. Přejeme příjemné sledování a spousty pošlapaných obalů.
Ing. Radek Staňka
MOJE ODPADKY.cz
Něco o PET láhvi
PET lahve jsou jedním z mnoha plastových výrobků, kterými byly z ekonomických i technických a technologických důvodů
nahrazovány výrobky z přírodních materiálů. S rostoucím množstvím vyrobených PET lahví narůstá množství těch, které skončí
v odpadu. Na rozdíl od skleněných lahví nejsou PET lahve v ČR vratné, nelze je opětovně plnit, a tak se musí řešit otázka, co s 200 000
000 lahví, které se u nás ročně vyhodí, což představuje zhruba 15 000 tun odpadu, který se přirozenou cestou nikdy nerozloží.
První plasty byly objeveny v 19. století a většina jich byla využívána pro armádu. V roce 1831 byl poprvé destilován styrén, v roce 1835
byl objeven vinylchlorid, od roku 1924 se vyrábí celofán a polyethylénové fólie, v roce 1954 byl vyvinut polypropylén. V roce 1950 byl
k dispozici pěnový polystyrén.
První PET láhev vyrobil v roce 1977 americký chemik Nathaniel Wyeth (PET = polyethylen tereftalát), dostupné se staly během 80.
a 90. let dvacátého století a od roku 1980 je možné do nich balit horké potraviny. V České republice byly do roku 1989 všechny
nápoje distribuovány ve standardních skleněných lahvích, v následujících letech se na trhu objevují první PET láhve z dovozu. V letech
1993 – 1994 se rozběhla první výroba nápojů v PET lahvích na území ČR.
Zákon o obalech z roku 2001 přenesl odpovědnost za tyto i jiné obaly na jejich výrobce a dovozce tak, aby zabezpečovali nebo
přispívali na jejich ekologické využití, případně likvidaci. Byla založena autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která
shromažďuje prostředky od jednotlivých ﬁrem a poté je přerozděluje mezi obce, které mají zaveden systém třídění odpadů, a tím
přispívá na provoz tohoto systému.
Balíky o hmotnosti přibližně 100 kg jsou ručně rozvolněny a naloženy na pásový dopravník, který je dopraví do násypky nožového
mlýnu. PET lahve jsou rozemlety na požadovanou velikost fóliové drtě a současně se pomocí vody začínají odlučovat nečistoty - papír
z etiket, PE z uzavírajících víček, zbytky nápojů a mechanické nečistoty. Pomletý materiál je přiváděn do frikční pračky, kde dojde
k rozvláknění nálepek na celulosu a z největší části i k rozpuštění přítomného lepidla. Poté je oddělena prací voda s nečistotami
a zbylý materiál prochází dvoustupňovým „praním“ – dojde zde i k dočištění od nadrceného PE z víček, který je v průtočné ﬂotační
vaně oddělován na základě nižší speciﬁcké hmotnosti. Proprané odřezky PETu jsou odstředěny v odstředivce, suší se horkým
vzduchem a jsou přivedeny do zařízení, kde se pytlují do tzv. big-bagů (velkých žoků). PET foliová drť je zpracovávána do formy vlákna
pro výrobu netkaných textilií a v této formě prodána na trhu v Evropě. Vlákno se používá např. na výrobu výplní do zimních bund
a spacích pytlů.
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Společenská kronika - jubilea
Ve druhé polovině letošního roku oslaví nebo oslavili svá významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým tímto co neupřímněji
blahopřejeme.

Říjen: pí Škottová Nina

70 let

p. Hél Jiří

70 let

p. Vymazal Karel

75 let

pí Šťastná Božena

90 let

pí Vojtášková Ludmila

97 let

Listopad: pí Sarkisovová Jaromíra

ěji
n
ím
ř
p
ju
e
n
o me!
c
u
o luje
n
d
je ratu
ě
t
g
Ješ

70 let

pí Kejíková Božena

85 let

p. Šebák Zdeněk

70 let

Prosinec: pí Čandová Eva

75 let

p. Brázda Miroslav

93 let

Společenská kronika - zesnulí
S velkou úctou a zármutkem vzpomínáme na naše občanky paní

Josefu Grulichovou a paní Josefu Rulfovou, které navždy

opustily řady svých spoluobčanů. Tímto jim věnujeme tichou vzpomínku.

Čest jejich památce!
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Z historie obce - Zcelování pozemků
Místní zemědělci provedli začátkem 20. století jako jedni z prvních v rámci širšího okolí scelování pozemků. Rolník Alois Hrabal se
nejprve vyslovil pouze pro přeměření pozemků a vytýčení jejich hranic. Antonín Vavrouch však ostatní přesvědčil, aby se raději
provedlo scelování pozemků.
František Uličný napsal žádost, kterou podepsalo 46 občanů Bedihoště (z toho 15 z Václavovic). Žádost poté odeslal do Brna.
K realizaci projektu bylo nutné získat nadpoloviční většinu zemědělců, jejichž čistý katastrální výnos se rovnal dvěma třetinám
katastrálního výnosu obce. Místní propagátoři scelování získali podpisy
60 majitelů pozemků, u zbývajících 56 neuspěli. Proti zabrání pozemků
do scelování byl zejména větší počet rolníků z Václavovic, v jejichž zájmu
bylo spíše odvodňování podmáčených pozemků.
Dne 26. 8. 1902 proběhly volby scelovacího výboru (12 členů),
odhadní komise, ukazovatelů hranic, účetního a jeho kontrolora. Vlastní
scelovací práce byly zahájeny roku 1903. Po přeměření katastru, vytýčení
cest, odhadu bonity a ceny pozemků geometři vypracovali scelovací plán.
Koncem září 1904 bylo všech 116 účastníků vybídnuto k nastoupení
vlastnictví na nových náhradních pozemcích. Dne 12. 10. 1904 se konala
slavnost Odevzdání scelených pozemků. Po scelení se počet parcel
v katastru obce snížil z 1878 na 465.
V následujících letech se vyřizovaly námitky nespokojených účastníků
scelování. Roku 1909 byl vyložen opravený scelovací plán.
V nezáviděníhodné situaci se ocitli sedláci, jimž byly přiděleny
podmáčené pozemky (Podpijavčí, Svodnice).
Významnou událost připomínal nejprve jen pamětní kámen. K 25.
výročí scelování vyrobil akademický sochař Jan Tříska (4. 12. 1904
Pelhřimov – 24. 9. 1976 Prostějov) sochu mladé venkovanky držící
v rukou srp a svazek obilných klasů. Na památníku je vyryt slogan
„Pokrok v zemědělství – blahobyt národa“.

Památník k 25. výročí scelování pozemků v Bedihošti

Vznik památníku nebyl podle článku z roku 1931 jednoduchou
záležitostí. Karel Přemyslovský, místní zemědělec a člen republikánského
dorostu, mj. napsal: „…Žádali jsme nejdříve obecní zastupitelstvo
o součinnost. Byla nám přislíbena, ale zle jsme s ní pochodili. Naši zástupci
museli se ve schůzi obecního zastupitelstva o věc potýkat se socialistickou
většinou a konec, průtahy, odklady a pomník měl být pořízen za směšnou
cenu asi 500 Kč. Za což bychom mohli pořídit trochu větší hranečník.
Nechali jsme proto obecní zastupitelstvo být a řekli, že se postaráme
o památník důstojný a ne paskvil, urážející zemědělskou práci.
Po důkladném uvážení zadali jsme práci
akademickému sochaři Janu Třískovi. Ten
vytvořil nám dílo opravdu umělecky
hodnotné a vyšel nám i po stránce
ﬁnanční velice vstříc. Postavili jsme
památník na místo, kde byl zasazen
první hraniční kámen. Dnes jest to již ve
vesnici.“
Odhalení památníku se konalo dne
8. 9. 1929 za přítomnosti Jaroslava
Bečáka (9. 5. 1887 Velký Týnec – 4. 2.
1950 Velký Týnec), poslance Národního
shromáždění za Republikánskou stranu
zemědělského a malorolnického lidu
(agrárníci). Součástí slavnostní akce byly
hanácké dožínky a předvedení
hanáckých tanců.

Snímek ze slavnosti k výročí scelování pozemků, Bedihošť dne 8. 9. 1929
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Výtvor zhotovený z málo odolného pískovce byl umístěn na rohu Husovy a Prostějovské
ulice ve výklenku plotu u domu č. p. 88 (dlouhé desítky let se zde nachází zdravotní středisko).
Socha byla poničena působením povětrnostních vlivů, proto byla koncem 20. století
restaurována a posléze umístěna na trávník před zdravotní ordinaci manželů Stavělových.
Odhalení obnoveného památníku scelování se uskutečnilo 22. 6. 2000 za účasti Oldřicha
Dokoupila (ročník 1945), tehdejšího starosty obce, a pár desítek občanů.
Socha venkovanky není jediným výtvorem Jana Třísky v naší obci, další můžeme obdivovat
na místním hřbitově. Tříska je autorem mnoha významných sochařských děl, např. pamětní
desky k 500. výročí narození Matěje Rejska, busty Jiřího Wolkera (obojí v Prostějově) nebo
památníku obětí druhé světové války v Javoříčku.
Použité prameny:
Státní okresní archiv Prostějov, fond MNV Bedihošť, inv. č. 132 (obecní kronika z let
1890–1950)
Použitá literatura:
HUDEČEK, Jan – MLČOCH, Jan: Bedihošť, obrázek minulosti a přítomnosti. Prostějov 1926.
JIRÁK, Petr: Scelování pozemků a jiné zajímavosti z Bedihoště. Právo, příloha Střední a východní Morava, 11. 2. 2012, s. 13.
PŘEMYSLOVSKÝ, Karel: Památník scelování v Bedihošti. In Deset let Župní jednoty republikánského dorostu v kraji Olomouckém
1921–1931. Přerov 1931, s. 60-61.
VAVROUCH, Ladislav: Bedihošť v novém tisíciletí. 725 let obce. Kostelec na Hané 2001.
Použité fotograﬁe:
publikace Deset let Župní jednoty Republikánského dorostu v kraji Olomouckém 1921–1931, Petr Jirák
Mgr. Petr Jirák

Kulturní akce členů SPOZ
Výbor kultury a sbor pro občanské záležitosti při OÚ v Bedihošti, uspořádal pro naše
seniory, jako poděkování za jejich práci pro obec, již tradiční „Zábavné odpoledne pro
seniory”. K tanci a poslechu zahrála skupina „Magnet Olomouc”. Humorným
vystoupením se nám představila taneční skupina „Druhý dech”, která ve třech
vstupech pobavila všechny přítomné.

Děkujeme za příjemně prožité sobotní
odpoledne, jak všem přítomným seniorům,
tak i účinkujícím a pořadatelům. Těšíme se
opět na příští setkání s Vámi!
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Základní a mateřská škola v Bedihošti
Oslavy 100. výročí založení školy se blíží!
Jak jsme v minulém čísle Zpravodaje informovali, oslaví naše školní budova letos 100 let od svého založení. V listopadu 1916 se do
nové budovy škola přestěhovala a začalo se v ní učit. Hlavní část oslav tedy proběhne v listopadu letošního roku.
Již v posledním říjnovém týdnu bude akcím ve škole předcházet výstava žákovských výtvarných prací a starých fotograﬁí
v prostějovském kině Metro 70. Část výstavy se pak přesune do školy především na Den otevřených dveří, který proběhne
10. listopadu, kdy budou moct návštěvníci první tři vyučovací hodiny nahlédnout také do výuky. V sobotu 12. listopadu mohou
dopoledne školu navštívit všichni bývalí absolventi nebo rodiče s žáky současnými či budoucími, kteří nestihnou
Den otevřených dveří ve Čtvrtek.
Příchozí si kromě zážitků a oživených vzpomínek odnesou také výroční brožurku, kterou jsme za podpory obce Bedihošť a sponzorů
k jubileu vydali.
Dnes již generace těch, kteří v naší škole prožili část svého mládí, se sem ve vzpomínkách jistě často vracejí. Bylo by proto škoda
promarnit okamžik, v němž se lze zastavit a připomenout si, že školní budova v Komenského ulici na okraji malé obce oněch
zmíněných sto let slouží svému vznešenému poslání, poslání, jež jí dali do vínku ti, kteří prosadili a realizovali její výstavbu.
Mgr. Michal Jahn - ředitel ZŠ a MŠ Bedihošť

Slavnostní položení základního kamene školy v roce 1914 - snímek je oskenovaný z archivu

Budova školy v roce 1916 - snímek je oskenovaný z archivu
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Spolek rodičů a přátel školy - loučení se školou
Léto máme téměř za sebou, přesto si ještě dovolím zmínit jednu z akcí novodobého SRPŠ, která má své místo již tradičně v polovině
června, a jedná se o Loučení se školou. Na začátku celé akce všechny přítomné pozdravil pan ředitel Mgr. Michal Jahn a odměnil
nejlepší sběrače papíru. S tím, jak dětí ve škole za poslední roky přibylo a jak se nám daří získávat peníze, i naše Loučení se školou
roste. Na zajištění soutěží a zábavy pro mladší děti se podíleli žáci snad celého druhého stupně, samozřejmě pod přísným dozorem
svých učitelek. A za to jim patří velké poděkování, protože děti, alespoň podle toho, jak jsem to mohl pozorovat, si to náramně užily.
Kromě rozmanitých soutěží si děti mohly nechat pomalovat obličej nebo vytetovat nějaký pěkný obrázek nebo ornament, vyblbnout
se na trampolíně nebo zazávodit na šlapacích motokárách či se svézt na konících. Vyvrcholením odpoledne byl tradiční „mač“ ve
volejbale mezi týmem rodičů a učitelů, který poprvé v dějinách nového SRPŠ vyhráli rodiče, gratuluji.
Smyslem Loučení se školou je zpříjemnit dětem závěr školního roku a možná i tak trochu zapomenout na ty běžné starosti s učením,
úkoly či přípravou na písemky a na jejich výsledky. Vždyť nám v paměti zůstávají hlavně ty příjemné vzpomínky a děti se tak možná do
školy budou po prázdninách i díky této akci těšit o něco víc. Jsem také velmi rád za to, že na Loučení se školou chodí i rodiče a mohou
si tak neformálně popovídat, sdělit si své zkušenosti, názory apod. a přitom se více poznat.
Na tomto místě je třeba ještě poděkovat všem, kteří nám pomáhají. Chci poděkovat těm rodičům, kteří zastupují ostatní rodiče
z každé třídy a tvoří výbor klubu, rodičům prvňáčků, dále panu řediteli, všem paním učitelkám a vychovatelkám, panu školníkovi a také
žákům, kteří pomáhají při našich akcích, zejména pak Michalu Čmelovi hlavnímu osvětlovači Společenského večírku a mistru světla
a zvuku. Všem Vám upřímně děkuji a vážím si Vaší pomoci.
Luděk Smýkal
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Pohádková noc v bedihošťské školní družině
Stalo se již tradicí, že se v červnu naši malí „družináři“ těší na Pohádkovou noc. Tentokrát se konala 17. – 18. 6. 2016. Celá naše škola
se na jeden den proměnila v pohádkový hrad. Král s královnou, šašci, bílá paní, čarodějnice, luční víla a myslivec – ti všichni prověřili
znalosti našich dětí o pohádkách. Myslivec se ujal i role hostinského a obyvatele pohádkového hradu pravidelně občerstvoval. Školní
hřiště se proměnilo ve střelnici, kde se hradní stráž zdokonalovala ve střelbě, aby děti mohly v noci klidně spát. Nejstarší z nich spaly
ve stanu a střídaly se v hlídkování celou noc.
Po tradiční večeři – pizza + cola – se hřiště proměnilo v letní kino a všichni zaujatě sledovali pohádkový souboj dobra se zlem.
V sobotu ráno se děti setkaly se svými rodiči u bohaté snídaně, kterou pro nás v královské kuchyni připravily hodné kuchařky.
Mísy s ovocem, jogurt, tradiční pomazánky i studený bufet doplnila opravdová fontánka s tryskající čokoládou, do které děti mohly
namáčet jahůdky, meloun, banány, vše, na co si vzpomněly!
Kolektiv vychovatelek školní družiny touto cestou děkuje maminkám, tatínkům, zaměstnancům školní jídelny, panu školníkovi, ale
také žákům a žačkám za pomoc při organizování letošní pohádkové noci. Všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se na další
společné akce!
Kolektiv vychovatelek ŠD při ZŠ Bedihošť
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Rozhovor s paní zástupkyní ředitele ZŠ a MŠ Bedihošť Mgr. Ivanou Černou
Někde jsem četl, že druhým nejdůležitějším člověkem ve výchově dětí jsou učitelé, co si o tom
myslíte Vy?
Myslím si, že výchova v rodině je nezastupitelná – to je tedy to pomyslné první místo. Škola je
prostředí, kde děti tráví velké množství času, učitelé tedy určitě na druhém stupínku stojí.
Vím, že nyní bydlíte v Kralicích na Hané, ale kde jste se narodila, kam jste chodila do školy
(základka, střední)?
Bydlím celý život v Kralicích na Hané, narodila jsem se v Prostějově. Po místní základní škole jsem
pokračovala na druhém stupni v Bedihošti. Absolvovala jsem Střední ekonomickou školu v Prostějově
a poté Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor český jazyk – občanská výchova.
V roce 1983 jsem se vrátila do své základky a pracuji zde dosud.
Na kterého pana učitele nebo paní učitelku nejvíce vzpomínáte?
Těch bylo mnoho, všechna jména by se sem určitě nevešla, protože každý z nich nám něco předával a zanechal vzpomínku.
Za všechny bych mohla zmínit třeba výborného chemikáře pana učitele Březinu, ředitele školy pana Šlachtu, který nás učil ovládat
první německá slovíčka, pana učitele Sosíka, ten nás jako čerstvý absolvent připravoval na přijímací zkoušky z matematiky, pan učitel
Pešák zase ovládat technické zručnosti při pracovním vyučování. Často vzpomínám i na paní učitelku Mrázkovou, provdanou
Kovaříkovou, která také jako mladá absolventka byla naší třídní a školní výlety s ní byly nazapomenutelné! Bylo jich opravdu mnoho
a na všechny po letech často vzpomínám.
Vzpomenete si na nějakou nezapomenutelnou příhodu s paní učitelkou Mrázkovou?
Paní učitelky Mrázkové nás během školní docházky potkaly dvě - Jarmila, která se brzy provdala a stala se Kovaříkovou - mladá, milá,
chvíli před nástupem na MD také naše třídní. Nezapomenutelný školní výlet s jejím manželem jako doprovodem a stanicí "Luleč" - při
delší cestě autobusem jsme poprvé slyšeli tento název a viděli paní učitelku svědomitě hlídající levou a pravou stranu lesní cesty, kde
zastávka probíhala. Potom ještě chemikářka Eva Mrázková, v jejichž hodinách nebývalo o překvapení nouze, vždy probíhal nějaký
chemický pokus a paní učitelka byla do svého oboru opravdu "zapálená".
Co Vás přivedlo k profesi učitele?
Moje maminka často vzpomínala na svého otce, který byl řídícím učitelem ve Stříbrnicích na Slovácku. Bohužel zemřel velmi mladý,
ale snad tady zanechaly geny nějakou stopu.
Kde jste začínala jako učitelka a jaké to bylo?
Začínala jsem právě tady v Bedihošti. Bylo určitě zvláštní, ale zároveň velmi příjemné vrátit se v pozici učitele na místo, kde jsem sama
sedávala jako žačka. Škola se ale od té doby hodně změnila. Vždyť já jsem ještě zažila kamna ve třídách! Naše dřívější „přikurtované“
lavice často ještě i s otočnými pevnými sedátky vystřídal moderní školní nábytek, změnou prošly i učební pomůcky, vybavení tříd, ale
spojení učitel – žák stále zůstává. Jen já jsem se ze školní lavice přesunula před pomyslnou katedru.
Co je na učitelství nejtěžší a co naopak nejpříjemnější nebo z čeho máte největší radost?
S malými radostmi se setkáváme každý den – dobré odpovědi na otázky, skvěle vypracovaný úkol, aktivita - třeba právě ve chvíli, kdy
jsme to ani nečekali. Příjemné je vidět zájem, těžké je často překonávat nechuť některých k tomu, co je nutné udělat.
Jak vnímáte změny školy, školství, prostředí a žáků od doby, kdy jste začínala učit?
Určitě se změnil přístup žáků i vyučujících. Je jiná doba, ale škola, předávání vědomostí, získávání dovedností, to se nemění. Trochu
mě mrzí, že u některých žáků se však snaha „dozvědět se“ často někam vytrácí, jsou spokojeni s průměrností. Vždyť je tak lehké
zmáčknout jen nějaký „čudlík“! Ale samozřejmě nemůžu zobecňovat, máme tady zvídavé děti. To, že školství obecně prochází často
celou řadou změn bych raději příliš nekomentovala, vydalo by to určitě na další, nepříliš povzbudivý článek.
Dá se říci v čem se změnil přístup žáků a v čem vyučujících a co myslíte, že by žáky motivovalo dozvědět se více?
Přístup žáků se jistě v této době změnil, jsou obklopeni moderními technologiemi, informace mohou získávat lusknutím prstu. Často
však s nimi nedokáží pracovat, třídit je. Základní ovšem zůstává - chuť dozvědět se víc. Přístup vyučujících je tedy o to těžší, ale
v podstatě také stále stejný - zájem vzbuzovat, s nabytými informacemi je učit pracovat. Musíme tedy více promýšlet čím a jak žáky
motivovat.
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Co máte jako zástupkyně ředitele na starosti?
Ve spolupráci s panem ředitelem se snažíme, aby vše fungovalo tak, jak má. Můžeme se opřít o dobrý kolektiv všech zaměstnanců
školy, o kvalitní spolupráci s rodiči, jsme rádi, že se nám daří a počet žáků se navyšuje.
Sledujete a potkáváte své bývalé žáky i poté, co odejdou ze školy, chodíte na třídní srazy?
Velmi ráda sleduji další životní osudy žáků, a protože jsem místní a velká část z nich se nerozlétla do světa, mám takříkajíc zprávy
z první ruky. Tím se dostávám i k informacím o těch, které životní osudy zavály přece jen trošku dál. Pozvánka na třídní srazy mi udělá
vždy velkou radost a těším se. Nejlepší na nich je přemýšlet, kdo je vlastně kdo a pak slyšet konkrétní podrobnosti o práci, rodině, je
to vždycky super a těším se na další!
Čím je nebo má být škola důležitá pro děti? Co by se vlastně děti měly ve škole naučit, co by jim škola měla dát - vědomosti,
chování, schopnost myslet a přemýšlet, mít svůj názor a být schopný ho prezentovat a obhájit?
Vše, co je řečeno v otázce. Měla by vzdělávat, výchovu jen „doplňovat“ – rodina je nezastupitelná. Kdo cítí potřebu získat nové
znalosti, ten dokáže i myslet, vytvářet názor, nenechává se ovlivňovat. Přihřívám si i svoji „polívčičku“ – apeluji na čtení, tím se
rozrůstá slovní zásoba nutná k obhajobě toho, co cítím, co si myslím, co znám.
Máte pravdu, sám se setkávám s tím, že lidé si nepřečtou ani stvrzenku z bankomatu, když jim nevydá peníze, jakoby je čtení
obtěžovalo nebo bylo příliš složité? Jak by třeba SRPŠ - spolek rodičů a přátel školy mohl pomoci s podporou čtení knížek?
Již dříve ve třídách na prvním stupni proběhly hodiny společného čtení maminek s dětmi. I na druhém stupni máme maminku, která
něco podobného již absolvovala se svou vlastní pohádkovou knížkou, sice na jiném místě a s menšími dětmi, ale snad se nám na tyto
akce ve spolupráci se SRPŠ podaří navázat. Jde samozřejmě o časově náročný proces, vhodný např. pro maminky na MD, každopádně
stojí za úvahu o něm přemýšlet. No a doma? Jak jinak, než jít vzorem s knihou v ruce!
Co pro Vás osobně znamená ZŠ Bedihošť?
Bez nadsázky – druhé nejlepší místo na světě. To, že zde pracuji od začátku dodnes, myslím vydá za všechna slova.
Jak se připravujete na oslavy výročí založení školy?
Přípravy jsou v plném proudu – almanach, pohlednice (snad příliš neprozrazuji), konkrétní realizace a organizace průběhu a další
a další nutné záležitosti zajišťující budoucí hladký průběh. Jisté je, že se hlavní akce budou konat ve čtvrtek 10. a v sobotu
12. listopadu. Vždyť stovka – to je věc!
Na co jsem se nezeptal a chtěla byste čtenářům Zpravodaje sdělit?
Nepříliš často se ocitám na „této straně barikády“ – jako objekt rozhovoru, tak doufám, že se čtenáři nebudou příliš nudit a osobně se
s námi všemi setkají právě na oslavách, na které všechny již teď srdečně zveme. Třeba si zase popovídáme….
Děkuji za rozhovor.
Luděk Smýkal

Ze vzpomínek bývalé žákyně a kantorky
Moje vzpomínky na bedihošťskou školu začínají školním rokem 1951/52, kdy jsme po ukončení 5. ročníku na malotřídní škole
v Čehovicích nastoupili do 6. třídy do Bedihoště. Poznali jsme se s novými spolužáky z Hrubčic, Kralic a Bedihoště.
Byli jsme rozděleni do dvou šestých tříd, chlapecké a dívčí. Čekalo nás hodně nového: velká školní budova, hodně žáků,
zvonění na začátku i na konci vyučovací hodiny a mnoho nových učitelů. Do školy jsme chodili většinou pěšky, někdy jsme jezdili na
kole (to bylo jen jedno v rodině) a později autobusem.
Ráda vzpomínám nejen na spolužáky, ale i na učitele. Na pány učitele Cibulce, Pospíšila, Procházku, Zbořila, Chytila, Šlachtu,
Pavlovského, Ovečku, Baara a na paní učitelky Hapalovou, Poláškovou a Hradilovou. Dobře si pamatuji také obětavého školníka pana
Duška, uklízečky paní Duškovou a Bělkovou a kuchařky ze školní jídelny. Pan školník každé zimní odpoledne nosil plné uhláky ze
sklepa do poschodí, vyhrabával popel a zakládal nové ohniště pro příští den. V každé třídě stála velká kamna, do kterých ukládal třísky,
dřevo a uhlí. Brzy ráno v nich zapaloval, aby nám po příchodu do školy bylo teplo. U každé třídy byl připraven ještě jeden uhlák na
případné přiložení. Bylo obdivuhodné, jak to pan školník zvládal. Venkovní výtah na topivo byl vybudován až po nástupu nového
školníka pana Kordeka.
16

Tři roky školní docházky na osmileté střední škole utekly jako voda. My žáci jsme tehdy skládali závěrečné zkoušky a rozešli se
na další školy, učiliště a do života. Já jsem se po šesti letech do školy vrátila, tentokrát jako kantorka na první stupeň.
Přijímal mě tehdy pan ředitel Kočiřík a milá paní zástupkyně Hapalová. Z mnoha mých bývalých učitelů se stali kolegové. Mými
dalšími kolegy byli pan učitel Pešák, paní učitelky Tomanová, Telíšková, Kovalovská a další. Ráda na ně vzpomínám. Na škole jsem
působila celý svůj profesní život až do odchodu do penze. Často jsem vypomáhala i jako důchodkyně. Dnes ráda přijímám pozvání od
vedení školy na společenská setkání pořádaná pro bývalé i současné zaměstnance.
Vzpomínám také na různé akce se žáky, ať už to byl nácvik kulturních programů na společenské události, školní besídky, dále
vědomostní, umělecké, tělovýchovné či sběrové soutěže, nácvik spartakiád, návštěvu divadel, koncertů, školní výlety a vždy dobrou
spolupráci s rodiči.
Do Bedihoště stále jezdím, ale cílem mých cest jsou návštěvy lékaře, pošty, kadeřnictví a Zetaspolu. Občas se potkávám
s bývalými žáky nebo jejich rodiči a je mi vždy milým potěšením, že se ke mně hlásí. Zavzpomínáme si a oni popovídají o své rodině.
Vzpomínek na tak dlouhou dobu působení je opravdu hodně.
Za uplynulá léta se ve škole hodně změnilo. Budova prošla rekonstrukcí a je moderně vybavena.
Blahopřeji Základní škole v Bedihošti ke 100. výročí založení.
Vedení školy, všem pedagogickým pracovníkům a správním zaměstnancům přeji hodné a pilné žáky, mnoho radosti,
spokojenosti a dobré pohody v každodenní náročné práci.
Františka Mlčochová

Ze vzpomínek absolventa bedihošťské školy.
Letní prázdniny jsou za námi a většina školáků na školu zcela
jistě aspoň dočasně zapomněla. Mne však v souvislosti
s připomínaným 100. výročím otevření naší „nové“ školy
v Bedihošti přišla na mysl celá řada osobních vzpomínek.
No a proč „nová“ škola? Pro mladší a zejména nové obyvatele
Bedihoště jen malé vysvětlení či připomenutí, že původní
„stará“ škola se nacházela v dnešním domě v těsné blízkosti
pohostinství, kde dlouhá léta bydleli nestoři bedihošťského
školství pan učitel Vincenc Pešák a paní Františka Hapalová,
někdejší zástupkyně ředitele školy.
Na povinnou devítiletou školní docházku je celá řada
vzpomínek snad na celý ﬁlm, i když v mém seniorském věku
jich už hodně zapadlo v zapomnění. V době našeho útlého
dětství si vzpomínám, že jsme sem chodili už do mateřské
školky. Školka měla svoje prostory v přízemí v levé části budovy
a chodilo se tam z bočního krytého schodiště. Na první
učitelku si moc nevzpomínám, snad to byla paní Lipoldová, ale v paměti mi zůstala dobrá duše školky paní Snášelová, která tam dělala
pomocnici či školnici. Byla pro nás výbornou „tetou“, která nás učila zavazovat tkaničky, pomáhala nám oblékat se, dávkovala nám
tehdy velice „populární“ medicínu, kterou byl tehdy všude propagovaný rybí tuk atd. Byla to dobrá příprava na příchod do 1. třídy.
Zde zůstává v paměti další nestorka bedihošťského školství – paní učitelka Olga Tomanová, která nás velice svědomitě učila tomu
nejzákladnějšímu a nejdůležitějšímu, tj. psaní, čtení, počítání..... Vzpomínám na Ni s velkou úctou. Další roky tzv. Obecné školy jsme
měli jako třídního učitele již zmiňovaného p. učitele Pešáka. Kantor sice přísný, ale obětavý, vyžadující disciplínu a pořádek. Hodně nás
naučil a hodně se nám věnoval. Myslím, že už tehdy právě u p. učitele Pešáka jsme se měli poprvé v životě možnost
setkat se s „výrobou“ někdejšího předchůdce dnešního Bedihošťského zpravodaje. Texty se psaly na stroji na speciální blány a my jsme
pak se pomocí černé barvy přes síto válečkem kopírovali texty na papír a sestavovaly je pak do jednotlivých exemplářů.
Na „měšťance“ už to bylo poněkud horší. Museli jsme si zvykat na střídání učitelů – specialistů na jednotlivé předměty a tudíž vazba
na jednotlivé učitele nebyla tak úzká, jako na obecné škole. Ale poznali jsme řadu dalších učitelů, jako výborného češtináře
a tělocvikáře p. učitele Pospíšila, češtináře a učitele hudební výchovy p. Bílka, p. Chytila a z mladší generace pak naši třídní p. učitelku
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Hausknechtovou – Pospíšilovou, pí učitelku Trajerovou, p. učitelku Michlerovou, ředitele školy p. Kočiříka. Na rok se s námi „ohřál“
a první kantorské zkušenosti s námi získával p. učitel Šverdík, pozdější starosta města Prostějova. K těm „novějším“ nestorům pak
zcela jistě patřili manželé Slováčkovi, kteří se velice fundovaně oddávali mimo jiné předmětu „práce na zahradě“ či jak se ten předmět
jmenoval. Vzpomínám si, že jsme docela rádi přijímali prázdninové služby na školní zahradě, kde jsme zalévali záhonky a po vesnici
pak také prodávali přebytky ze školní zahrady. Z výtěžku se stal ﬁnanční základ pro vybudování školního skleníku a také naše třída
tehdy vyhrála nějakou soutěž – tuším, že se jmenovala „Hektar cti“ a získali jsme pro školu hlavní cenu, kterou byl malotraktor.
Někteří z nás se podíleli např. na přípravě výstavby nové mateřské školy tam, kde sídlí dnes. Vzpomínám si, že to byly původně dvě či
tři stodoly a v jedné ze stodol byl zaparkován obecní pohřební vůz. Vzpomínky zaletí také do doby, kdy zde ve dvoře byly vybudovány
školní dílny, kde se vyučoval tento polytechnický předmět, za příkladného vedení p. učitele Pešáka. Myslím, že naše dílny patřily
k nejlepším nejen na okrese, ale i v kraji..... Však jsme se mohli pochlubit 1. místem v celostátní soutěži Technické tvořivosti mládeže,
kdy náš výrobek „akustická kytara“ vyrobená právě pod vedením p. učitele Pešáka získal první cenu!!!
Rád vzpomínám i na tradiční školní výlety v závěru školního roku. O tom prvním jsem se zmiňoval již v některém z minulých čísel
našeho zpravodaje, kdy jsme s paní učitelkou Tomanovou a jejím manželem vyjeli už tehdy stařičkým autobusem zn. IKARUS do
Přemyslovic a odtud jsme šli pěšky na Stražisko a vláčkem pak zpět do Prostějova a Bedihoště. Mezi prvními výlety byla naše první
návštěva jeskyní a památníku obětem 2. světové války v Javoříčku a návštěva hradu Bouzov. K nejkrásnějším výletům pak patřil
putovní výlet do Krkonoš, které jsem si právě tomuto výletu velice oblíbil. Jeli jsme vlakem do Svobody nad Úpou, odtud pak
autobusem do Janských Lázní a lanovkou pak na Černou horu. Zde jsme nastoupili na pěší tůru přes Pražskou boudu, Bufet na
Rozcestí na známou Luční boudu, kde jsme nocovali asi tři noci a podnikali odtud tůry do okolí. Nezapomenutelnou chuť pro mne
měly tamní velkopletýnky z luční pekárny, poprvé v životě jsem vystoupil na vrchol nejvyšší české hory - na Sněžku, oběd na dnes už
vyhořelé Petrově boudě, nocleh na již neexistujících Jestřábích boudách a pak odchod na nádraží ve Vrchlabí a odjezd vlakem zpět do
Bedihoště. Několikrát jsem si tuto trasu později prošel a vždy jsem vzpomínal na onen školní výlet.
Byly tu i vzpomínky na různé kulturní a tělovýchovné akce – jako každoroční pořady u cukrovarnického rybníku, při „kácení máje“.
Z tělovýchovných akcí vzpomínám na pořádání sokolských dnů na hřišti u sokolovny, či divadelní představení v nastudování paní
Hlaváčkové...
To vše a spousta dalšího se mi vybavuje při vzpomínce na moji první – bedihošťskou „Alma mater“. Těch vzpomínek by bylo mnohem
víc. Nejde vyjmenovat všechny akce, nelze už vyjmenovat všechny učitele, kteří naší „novou“ školou prošli.
Přece však na jednu osobnost našeho školství bych chtěl ještě vzpomenout. Je to někdejší pan „řídící učitel“ pan Jan Janďourek, který
se svým nadšením a elánem zapsal zlatým písmem do bedihošťského školství. Pamatuji si už jen mlhavě jeho rozvážný hlas, jeho
schopnosti a to nejen učitelské.... Nepamatuji si už docela přesně, zda ještě za našeho nástupu do 1. třídy byl ještě ředitelem nebo už
čerstvým důchodcem, ale vzpomínám si, že nejen pro blízkost školy (bydlel ve vile naproti školy vedle hřiště) často do školy docházel,
či za ním chodili učitelé třeba jen na různé rady, konzultace, či si jen tak pohovořit......
A tak mi nezbývá, než abych za stovky absolventů naší „nové“ škole popřál škole řádné a šikovné žáky, dobré učitele, aby při dalším
kulatém výročí mohli na svoji první školu vzpomínat stejně dobře, jako vzpomínáme my.
Rád bych tímto vzpomínkovým článkem vyzval i další pamětníky k napsání svých vzpomínek. Tyto vzpomínky jsou jen krátkou
a neumělou výsečí z historie naší školy. Rádi je otiskneme v příštím čísle našeho Zpravodaje. Naše škola si to jistě zaslouží. Příspěvky
nemusí být psané na počítači. Klidně je napište rukou a předejte na Obecní úřad čí přímo paní Janě Hanzelové. Rádi je přepíšeme
a podělíme se o ně prostřednictvím zpravodaje s jeho čtenáři.
Václav z Václavovic („absolvent“ z let 1954 - 1963)

Moje vzpomínky na naši základní školu.
Moje docházka do bedihošťské základní školy byla v letech 1962 – 1971. Moje vzpomínky začínají u paní učitelky Olgy Tomanové,
která nás učila to nejdůležitější, co pro život potřebujeme. Čekávali jsme na ni už u „lípy“ a nemohli se dočkat, až naši paní učitelku
uvidíme.
Druhou dobrou duší a zlatou paní učitelkou na prvním stupni byla Františka Mlčochová. Vzpomínám si, že když byla na svoji druhé
mateřské dovolené, tak jsme ji chodili navštěvovat do Čehovic, kde žije. Jaké nám Ona dala základy pravopisu, ty se s námi táhnou
celý život. Na tyto dvě učitelky vzpomínám velice často a ráda. Bohužel, paní učitelka Olga Tomanová už nežije, ale s mojí paní
učitelkou Mlčochovou se vídám i nyní, i když nám oběma přibyly roky a vrásky, pořád si máme co říct.
Na druhém stupni to bylo obdobné. Asi jsme měli štěstí na dobré pedagogy. Nesmím zapomenout na ředitele pana Mojmíra Kočiříka,
manžele Slováčkovy, Karla Šlachtu, Vincence Pešáka, Ludmilu Petýrkovou, Karla Kavičku, paní učitelky Večeřovou, Červinkovou,
Neoralovou, Blanku Snášelovou atd. Určitě jsem neuvedla všechny, ale byla to plejáda skvělých učitelů, kteří nás připravili do života
18

se ctí. Určitě nejsem sama, kdo si na tyto učitele čas od času vzpomene.
Pamatuji si, když jsme přišli poprvé do školních dílen a pan učitel Pešák nám výstražně ukazoval prst naložený v lihu. Vždy nám při té
ukázce říkal „Když budete pazoury strkat tam, kam nemáte, tak mě přibude do sbírky váš prst.“ To tedy bylo něco! V dílnách měl
takový sklad, říkali jsme tomu „kutloch“ a vždy se ptal, kdo by tam chtěl jít uklidit. To víte, že jsme se mohly přetrhnout, kdo bude mít
tu čest. Ona to tak byla dost dobrá „zašívárna“ zejména pro nás holky, než nějaké šroubování, hoblování apod.
Já jsem měla od 6. třídy třídního pana učitele Karla Kavičku. Byl to skvělý učitel. A ty školní výlety!!!! Na ty se nedá prostě
zapomenout. Vždy jsme výlet protáhli o celý víkend, aby byl co nejdelší. Ráda vzpomínám na výlet k tovačovskému „Donbasu“. Nebylo
to daleko, ale výlet byl skvělý. Pod stany, koupání a spousta legrace. Jednou po dešti byla rozbahněná půda a hráli jsme v kruhu
pinkání s míčem. A ten, kdo to pokazil, tak se mu bahnem namalovalo něco na tělo. Náš pan třídní učitel byl pomalován knírem
a jinými pubertálními výtvory... Tolik legrace co jsme si užili se nedá ani popsat. A těch výletů bylo mnohem víc.
Jsem ráda, že mohu na naši školu vzpomínat jen v dobrém. Přeji dnešním pedagogům, aby i oni se vepsali do srdcí a vzpomínek svých
žáků a možná za několik desítek let budou i oni vzpomínat na své učitele s úctou a láskou.
Jana Hanzelová

Český zahrádkářský spolek Bedihošť
Milé čtenářky, milí čtenáři!
V každém čísle zpravodaje vás seznamujeme s naší činností, kterou se snažíme dělat co nejpestřejší, nejen pro členy, ale také pro
všechny občany Bedihoště. Jsme moc rádi, že do našeho kolektivu přišlo hodně nových členů a to nejen z Bedihoště, ale dokonce
z Prostějova, Kralic na Hané a Dobromilic. Více členů, více nových nápadů a to je předpoklad, že náš spolek je dobrá parta nadšenců,
která chce něco dělat ve svém volném čase.
V letošním roce se naše klubovna v mnohém vylepšila. Byla provedena výměna oken, za což moc děkujeme starostovi obce p. Zipsovi
a obecnímu zastupitelstvu, které toto ﬁnancovalo z rozpočtu obce. Členové organizace věnovali celé dvě soboty a několik odpolední,
abychom vymalovali celý areál, natřeli jsme židle a provedli celkový generální úklid. Výsledek práce je znatelný. V plánu máme mnoho
dalších akcí, ale musíme postupně začít tam, kde je to nejvíce potřeba. Naší prioritou v současné době bude nechat na míru vyrobit
nábytek do kuchyně. Chceme, aby naše zařízení odpovídalo modernímu trendu a požadavkům hygieny. Snad se nám to podaří
uskutečnit.
25. června jsme uspořádali „diskotékové vítání léta“, jak pro děti, tak i pro dospělé. Pro děti měl připravený program klaun VIKI
s písničkou i tancem. Chtěli bychom poděkovat paní Marcele Krčové, že dětem malovala na obličej. O tuto atrakci je mezi dětmi vždy
velký zájem. Bylo vedro a některým dětem se i s potem kresba rozmazávala, ale paní Krčová ochotně opravovala své výtvory.
Odpolední diskotéka pokračovala až do ranních hodin. Bylo připraveno bohaté občerstvení a pro mlsné jazýčky byly k mání
i francouzské palačinky, vaﬂe a hranolky.
Po této akci jsme se trochu zotavili a již jsme byli v plném proudu příprav na „Country zábavu“, která se konala 23. července 2016.
Hrála nám skupina „Country ex“ z Olomouce. Počasí se vydařilo a zábava byla výborná. Členky připravily občerstvení v country stylu,
jako kovbojské fazole, gulášek starého Billa, farmářská topinka a tradiční bramborák. Kdo neměl chuť na tyto pochoutky, tak si mohl
dát grilovanou makrelu, klobásu nebo hermelín. Snažili jsme se, aby se vám, návštěvníkům zábava líbila a věříme, že ti, kdo tam byli,
tak nám dají za pravdu.
Užijte si zbytek letních dnů ve zdraví a pohodě. Budeme se na vás těšit při našich dalších akcích.
Jana Hanzelová
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Milí čtenáři.
Od minulého čísla jsme pro Vás připravili pár akcí.
Mezi první patří Pálení čarodějnic.
Rej se konal se v pátek 29. 4. 2016 v podvečerních hodinách. I když
jsme se nesešli v tolika kostýmech, jako loni, nepokazilo nám to
řádění a skvělou náladu. Průvodem od kapličky ve Václavovicích
jsme došli na hřiště, kde SDH Bedihošt připravilo skvělé
občerstvení. Od výborného grilu, skákacího hradu, dokonalé hudby,
která končila až v pozdních
hodinách diskotékou přes
okénko s točeným pivem
a limonádou. Volila se miss
čarodějnice, která dostala
malý dárek. Program zpestřila svým vystoupením taneční skupina Samira Naila. Večer byl
přichystán velkolepý ohňostroj. Zábava byla úžasná, i když počasí bylo chladnější, ale mnoho
Vás to neodradilo. Proto se na Vás příští rok sbor dobrovolných hasičů těší a vítá nějaké
připomínky nebo názory o vylepšení této skvělé akce.
Další plánovanou akcí byl dětský den. Vzhledem k tomu, že došlo ke kolizi dvou
připravovaných akcí v jeden termín a byla povolena pouze jedna akce, vyhověli jsme ČZS
Bedihošť a tento termín jím ponechali.

A teď poohlédnutí na čerstvou Srpnovou noc.
V sobotu 20. 08. 2016 proběhla v prostorách Bedihošťského parku akce s názvem Srpnová noc, která navázala na akci konanou
minulý rok na stejném místě – Bedihošťské kopeček. Ten se letos bohužel ve stejný termín neopakoval, protože na tentýž den byla
naplánovaná jiná hasičská soutěž s mezinárodní účastí „O pohár MAS“ v Doloplazech u Prostějova.
Srpnová noc měla dokonce větší účast než Bedihošťské kopeček v loňském roce, přestože nebyla spojená s hasičskou soutěží. SDH
Bedihošť připravil odpolední program od
17.00 hod. především pro děti a poté
večerní zábavu. Děti si mohly vyzkoušet
různé druhy hasicích přístrojů, pobyt ve
stanu, ve kterém bylo simulováno
zakouřené prostředí pomocí kouřových
efektů, malování na obličej a snad největší
atrakcí byla ukázka hašení pěnou, která
měla velký úspěch hlavně u všech
odvážlivců, kteří se nebáli vyzkoušet si
pěnu na vlastní kůži. Celý den akci přálo
pěkné počasí, proto dětem ani nevadilo
sprchování hasičskou cisternou do pěny.
Po celou dobu akce nechybělo občerstvení
– pivo, alko, nealko, trampské cigáro a jiné
pochutiny. Hudbu od odpoledních hodin
do rána zajišťovalo duo V.ACUSTIC & DJ SAIP, kteří se snažili vyjít vstříc všem hudebním přáním.
Na závěr nutno konstatovat, že akce se velmi vydařila, o čemž svědčí i velká účast dětí s rodiči a ostatních účastníků večerního
programu, přestože se v okolí konaly i jiné akce. Zároveň můžeme slíbit, že akci plánujeme zopakovat v příštím roce v obdobném
termínu tak, aby mohla být hasičská soutěž spojena s večerní akcí a rovněž i programem pro děti.
Při dalších akcích se na Vás těší SDH Bedihošť.
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Výbor SDH Bedihošť

TJ Sokol Bedihošť
Milí čtenáři a příznivci sportu,
v letošní sezóně došlo k reorganizaci fotbalových soutěží. Byla zrušena 4. třída, a byly založeny dvě 3. třídy. Bedihošť byl
zařazen do skupiny A, kde jsou Nezamyslice, Otaslavice, Němčice, Tištín, Brodek u Pv, Pavlovice, Želeč, Dobromilice.
V této skupině bysme měli patřit k adeptům na celkové prvenství. Došlo i na posílení našeho kádru. Z hostování v Klenovicích na Hané
se vrací Sláva Frýbort. Dále by nás měl posílit Michal Pavlát z Držovic a Luděk Zdráhal, který se vrací ze Zdětína
a Ríša Khýr ml., který restartoval svoji fotbalovou kariéru. Co mě potěšilo je, že nikdo neodešel, zůstal i nejlepší střelec 3. třídy Petr
Bross, který v uplynulé sezóně nastřílel 36 branek. Trenérem i nadále zůstává Pavel Neoral, vedoucí mužstva zůstává
Luděk Šuranský. Tak jak jsem avizoval na začátku, tento mančaft by měl tuhle soutěž vyhrát. Jiné než 1. místo neberu!!!!
Pevně doufám, že nás budete chodit podporovat v hojném počtu. Odehráli jsme i jedno přípravné utkání v Biskupicích kde jsme
domácí porazili vysoko 10:2. Doufám, že vstup do sezóny nám vyjde a potvrdíme naše ambice. V neděli 21. 8. odehráli
„Staří páni” Bedihoště přátelské hodové utkání se starou gardou Kralic na Hané, které jsme porazili vysokým skóre 14:0.
To je asi tak vše s čím jsem vás chtěl seznámit.

Za TJ Sokol Bedihošť
Josef Zemánek
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Cesta do Mariazell
Velice rád vzpomínám na mého dědečka, který působil dlouhá léta jako šéfmontér u někdejší prostějovské ﬁrmy WIKOV. Byl rodákem
ze Želetavy, která se kdysi proslavila výrobou výborných sýrů. Používal řadu různých pořekadel a některá z nich byla i v němčině,
neboť několik roků působil na obchodním zastoupení ﬁrmy WIKOV ve Vídni. Jedním z mnoha jeho oblíbených výroků bylo „Je s tebou
výprava jako do Mariazell“. Jako kluk jsem moc nechápal, co to znamená. Nechal jsem si toto pořekadlo vysvětlit. Ze Želetavy i z jiných
míst chodily pěší procesí do nejznámějšího rakouského poutního místa MARIAZELL a na takovou cestu se bylo třeba řádně připravit.
Bylo třeba přípravě věnovat patřičný čas. Takže když jsem otálel se svým odchodem někam, dědeček použil toto přirovnání ze svého
mládí.
Později jsem se na toto poutní místo v krásných Alpách také vypravil – ale autem. Při pohledu na pěší procesí, které jsem cestou do
Mariazell potkával jsem si vzpomněl na svého dědečka, který tudy před více než sto lety kráčel..... Pro řidiče je to krásná cesta,
zejména když se stoupá od St. Pöltenu nebo když se jede z jižní strany od Semeringu. Že bych se sem vydal na pěší pouť už asi
nehrozí, ale když jsem se z Mariazell vracel pak dolů krásnými serpentýnami, zatoužil jsem jako milovník cykloturistiky absolvovat
tuto cestu dolů na kole.
Cyklostezky v Rakousku jsme si za poslední léta velice oblíbili a tak po cestách kolem řeky Inn, Mur, Drávy, Rýna a také kolem
Bodensee jsme se rozhodli k cestě z Mariazell podél řeky Traise do St. Pöltenu. Cyklostezka vede naprosto samostatně ani ne kolem
silnice ani kolem železniční tratě, ale jak se zmiňuji nádherným údolím řeky Traise, neboli Traisental - Traisentalradweg.
(Téměř nová, sto jedenáct kilometrů dlouhá cyklostezka Traisentalradweg začíná v překrásném poutním místě Mariazell v sedle Alp
(868 m n. m.) v srdci Vápencových Alp a vede po rovině a z kopce kouzelnou krajinou lemovanou zprvu alpskými vrcholky, živými
vesničkami, historickými městy a poli a vinohrady, obklopujícími soutok Traisen s Dunajem (187 m n. m.).
Předpověď počasí slibovala krásné dny a tak jsme se jednoho večera rozhodli, že ráno vyrazíme.
Ráno jsme usedli do auta jehož střechu „zdobily“ naše jízdní kola a vydali jsme se jižním směrem do St. Pöltenu, resp. do jeho
předměstí, kde jsme u nádražíčka úzkorozchodné mariazellské dráhy zaparkovali vůz a s jízdními koly jsme nastoupili do moderního
vláčku směřujícího do Mariazell. Už samotná jízda tímto vláčkem je zážitkem nejen pro milovníky železnic. Ve vlaku nás přivítala
příjemná průvodčí a dřív než nás zkasírovala, zaplavila nás užitečným propagačním materiálem. Celá trať byla už na počátku
20. století elektriﬁkována. Rozteč kolejí je 765mm a vede celou řadou tunelů a po krásných viaduktech s nádhernými vyhlídkami na
Alpy. Cílová stanice Mariazell je ve výšce takřka 900m, takže úctyhodné stoupání představující výškový rozdíl mezi výchozí
a konečnou stanicí takřka 700m. Cesta do Mariazell – brány spolkové země Štýrsko trvá asi 2 hodiny a po celou dobu je na co se
z moderních panoramatických vozů mariazellské dráhy dívat. Úzkokolejka dokonce splňuje i kritéria horské dráhy.
V cílové stanici vás překvapí krásné nádražíčko. Nepotkali jsme tu kromě strojvedoucího a průvodčího jinak žádného železničního
zřízence, ale přesto bylo všechno funkční – od WC, přes krásnou květinovou výzdobu atd. Před nádražím jsme nasedli na kola
a vydali se směr centrum Mariazell. Prohlédli jsme si krásné náměstíčko tonoucí v množství květin, zavítali jsme do basiliky, náhodně
jsme se zúčastnili i svěcení automobilů
a vydali se pak na cestu zpět směr
St. Pölten. Nejprve jsme si zajeli ještě
k jezeru Erlaufsee – krásné jezero
obklopené horami s křišťálově čistou
vodou a pak jsme poměrně ostře klesali
k jezeru Hubertussee abychom zase
vystoupali do výšky přes 1000 m n.m.
a od této chvíle už jsme jen klesali podél
řeky TRAISEN. Zde už jsme mohli svorně
konstatovat, že cyklostezka je velice
příjemná a nenáročná. Spojuje vlastně
řeku Dunaj s nejvýznamnějším poutním
místem Rakouska – Mariazell a její
celková délka z Mariazell do St. Pöltenu
je asi 110km. Celá vede nádherným
krajem Dolního Rakouska do spolkové
země Štýrsko, resp. Ze Štýrska do
Dolního Rakouska.
Projeli jsme obcí Kernhof, kde je známé
velbloudí divadlo. V tomto atypickém
divadle vystupují skuteční velbloudi
a vedle velbloudího divadla se pak
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nachází malá zoologická zahrada a současně se tu můžete obdivovat bílým tygrům.
V podvečer jsme dojeli do městečka St. Aegyd – což je zhruba v polovině cesty a na jednu noc jsme se zde ubytovali. Příjemný pension
s neméně příjemným personálem. Ráno po vydatné snídani jsme opět osedlali naše kola a vydali se dál podél řeky Traisen. To co jsme
viděli za krásnou přírodu, to se prostě nedá popsat a tak spoušť našeho fotoaparátu byla neustále v permanenci a jen jsme měli
strach, aby to vydržela paměťová karta. Cesta vede krajem bývalých železáren, takže je tu po cestě řada artefaktů připomínající
někdejší průmysl. Ani tady na poměrně neveliké řece Traisen nechybí vodní elektrárny, které jsou samozřejmě plně funkční
a v řádném technickém i estetickém stavu. Cyklostezka nás dovedla dále do známého města LILIENFELD, se známým benediktinským
klášterem. Zde jsme se v řece plné pstruhů vykoupali a v příjemném prostředí restaurace osvěžili a aspoň zvenčí navštívili areál
kláštera. Poté jsme pokračovali v další cestě.
(Zdejší klášter je přes 800 let starý a má největší gotickou křížovou chodbu na světě. Lilienfeld je považován za kolébku alpského
lyžování, neboť zde v roce 1896 přišel Mathias Zdarsky, rodák z Kožichovic na Třebíčsku na nápad spojit napevno lyže s botami.
Pochopil, že je nutné strmé svahy sjíždět oblouky. Učitel a cestovatel, jenž studoval umění v Mnichově a polytechniku v Curychu,
si nechal poslat lyže z Norska. Věděl však, že se na lyžích s volnou patou bude moci po horách těžko pohybovat. Trvalo mu šest let a dvě
stě pokusů, než ocelové vázání, které umožňovalo zatáčet, vymyslel. Ve věži bývalého opevnění kláštera se nachází Zdarského lyžařské
muzeum.)
V podvečerních hodinách jsme šťastně dorazili k našemu výchozímu bodu, kde nás očekával na parkovišti náš vůz, takže jsme se
museli rozloučit s krásným krajem, naložit kola a vrátit se domů. Cestou domů jsme ani moc nemluvili a každý jsme se oddávali
krásnému ﬁlmu vzpomínek snad z nejkrásnější cyklostezky Rakouska. (A že už jsme jich projeli!!!) Můžeme všem vřele doporučit.
Nebojte se, cesta je opravdu pohodlná, příjemná a nenáročná a co uvidíte přírodních krás!!!!
Pokud byste měli dotazy, rádi Vám je zodpovíme, poradíme či posloužíme radou.
P.S. Mimochodem s památkami na pěší procesí do Mariazell se můžeme setkat i v našem blízkém okolí. Jednak je to sloup se soškou
P.Marie Mariazellské na Brněnské ulici u zdi staré nemocnice, kudy v minulosti procházely procesí do Mariazell, nebo vypravíte-li se
k nedaleké kapličce u „Prokópka“ nad čehovickým rybníkem, je zde kříž, kde je rovněž emblém P.Marie Mariazellské,
tudíž neklamná známka, že i tudy procházela pěší procesí vedoucí do tohoto známého poutního místa a určitě by se jich našlo
v našem okolí mnohem víc.....
Krásný zbytek léta všem čtenářům Bedihošťského zpravodaje přeje
Václav z Václavovic

Co asi nevíte o domácích mazlíčcích
Většina lidí, kteří jsou pány či paničkami psů a koček vám potvrdí, že
je s jejich miláčkem spojuje určité pouto. Jako by zvířata
dokázala číst naše myšlenky nebo měla obrovskou schopnost
empatie. Jak je možné, že vycítí, že nás něco užírá a ihned na to
reagují?
Ano, zvířata jsou skutečně schopná se na nás duševně napojit
a vycítit naše emoce, a to hlavně ty negativní. Vycítí také ránu nebo
bolest, která nás užírá, a jsou schopna naše zranění hodiny olizovat,
čímž nám dávají najevo, že jsme pro ně důležití, mají o nás strach
a brání nás.
Zatímco psi dokážou přesně reagovat na to, když naše nálada klesne pod bod mrazu, tak kočky zase perfektně vycítí, pokud se
v našem organismu děje něco, co by nemělo a jsou schopné nás varovat tím, že nám vyskočí na klín. Zvířata jsou schopna předvídat
také epileptický záchvat, a to dokonce o mnoho okamžiků dřív, než k němu dojde. To, že se k epileptickému záchvatu schyluje, vycítí
díky pachu, který je předzvěstí, že se má něco stát.
Nejsilnější pouto mají však k jednomu pánovi, kterého si sama vyberou za svého vůdce a jsou schopna za ním urazit až několik stovek
kilometrů. Také jsou schopna po pánově smrti vyhledat jeho hrob, aniž by ve skutečnosti věděla, kde byl pohřben. Především kočky
jsou schopné vycítit negativní energii, načež se s námi začnou mazlit, nebo na nás upřeně zírají, třeba i několik hodin.
Není tajemství, že dokážou vycítit naši pachovou stopu a zvuky spojené s naším návratem, například příjezd auta či bouchnutí dveří.
Někteří už ale o našem příchodu vědí s předstihem a to zejména díky schopnosti telepatie neboli duševnímu napojení na svého
majitele. Velmi dobře také reagují na změny denního světla, což jim pomáhá v časové orientaci.
Zvířata prý mají spoustu vlastností, o které lidé v průběhu života přišli a to paradoxně kvůli vývoji moderních zařízení.
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Zadáno pro ženy (i muže)
Milé čtenářky a čtenáři,
máme za sebou konec prázdnin. Všichni jsme si celé léto užívali sluníčka, koupání, ale také zavařování. Letní večery mnozí z nás trávili
na zahradě a něco dobrého si třeba ugrilovali, ať už sami nebo s rodinou a přáteli.
Ale ouha, určitě to znáte! Zazvoní zvonek a přede dveřmi – NÁVŠTĚVA! Sice se jedná o nečekanou návštěvu, ale často se stane, že
máme lednici téměř prázdnou a na velký nákup se chystáme až další den. Je pravda, že neohlášení návštěvníci nemohou očekávat
žádné debužírování, ale blýsknout se a návštěvě předložit něco zajímavějšího, než-li kupované sušenky, je jistě příjemnější.
Jeden můj kamarád říká, že neohlášená návštěva má nárok tak akorát na chleba se solí, nebo na „kostkový cukr“ zabalený do alobalu,
na který můžeme jako bonus vyrýt třeba srdíčko nebo sluníčko. Ale vážně. Někdy je to trapas a musíme improvizovat, abychom aspoň
něčím takovou návštěvu uctili.
Určitě máme doma ty základní potraviny, jako je mléko, mouka, chléb, vajíčka, sýr, salám apod. A tu naši zdravou cibuli, o které jsem
psala v samostatném článku. Takže zapojíme svoji fantazii a tak jak se říká, že i z mála se dá udělat dobrota.
Několik receptů přiložím a zbytek je na vás. Možná je to tip i na rychlou letní večeři.
Pomazánka na topinky:
Játrová paštika, 1 menší cibule, kečup, chilli (tekuté), pepř. Paštiku rozmačkáme, dle chuti přidáme kečup, chilli, pepř a jemně
pokrájenou cibuli. Mažeme na topinky.
Pomazánka s jogurtem:
Vajíčka, mrkev, kyselé okurky, salám, sýr na strouhání, majolka nebo bílý jogurt, sůl, pepř, křen nebo křenex.
Vše nakrájíme na malé kostičky, přidáme majolku nebo bílý jogurt a křenex, dochutíme a dokořeníme. Mažeme na veku, popřípadě na
rohlík, ozdobíme strouhaným sýrem, čerstvou zeleninou.
Špekáčky na černém pivě:
Špekáčky, kečup, 1 – 2 cibule, 1 černé pivo, 20 -30 dkg
sýru cihla, plnotučná hořčice. Špekáčky nařízneme, pozor
nerozřízneme do konce, musí se udělat jakoby kapsa.
Prsty kapsu otevřeme, dovnitř dáme lžičkou plnotučnou
hořčici – tou moc nešetříme, na to kolečka cibule a plátek
sýra. Takto připravené špekáčky naskládáme do pekáčku
jeden vedle druhého, aby držely při pečení. Na ně dáme
kečup a nakonec zalijeme pivem. Můžeme ještě navrch
nakrájet cibuli. A šup s tím do trouby, pečeme nepřikryté
zhruba 40 – 50 minut při 180st. Podáváme s chlebem.
Buřty v pivním těstíčku:
8 buřtů, ¼ černého piva, 2 vajíčka, 15dkg hladké mouky,
sůl. Olej na smažení. Těstíčko připravíme tak, že v pivu
rozšleháme vejce a při šlehání pomalu přidáváme mouku,
mírně osolíme. Těstíčko by mělo být spíš hustší.
Oloupané buřty podélně rozdělíme na 3 plátky, obalujeme v těstíčku a usmažíme.
Podáváme s bramborem nebo s chlebem.
Bramborová mňamka:
Brambory, klobása, slanina, cibule, paprika, grilovací koření.
Brambory nakrájíme na kolečka (cca 0,5cm), dáme do mísy, posypeme grilovacím kořením, osolíme, přidáme trochu oleje
a promícháme. Klobásu nakrájíme na kolečka a pak vše napícháme na špejle. - Plátek brambory + klobása + cibule + slanina + na kousky
nakrájenou papriku. Dáme zapéct na 45 minut do trouby.
A než se návštěva občerství některou z těchto rychlovek, tak určitě zvládnete i rychlovku ke kávě. Zde jsou některé z tipů:
Letní jogurtová buchta:
2 bílé jogurty, (kelímek umyjte, poslouží nám jako měrná jednotka), 3 kelímky polohrubé mouky, 1,5 kelímku oleje, drobně nakrájené
ovoce nebo strouhaná jablka. (může být i kompotované)
Vše kromě ovoce smícháme a vytvoříme těsto, které vlijeme na vymazaný a vysypaný plech. Nahoru poklademe ovoce.
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Na POSÝPKU: 10dkg másla, 15 dkg hladké mouky, 5dkg krupicového cukru. Zpracujeme a posypeme ovoce. Pečeme 20 -30 minut
na 180 st.
Borůvkový perník:
50dkg polohrubé mouky, 25dkg mletého cukru, 2 vejce, 2,5dcl mléka (můžeme namíchat s jogurtem), 4 lžíce medu, lžíce kakaa,
1 prášek do perníku, 1 menší oloupané a nastrouhané jablko, 3 hrstky borůvek (mohou být i zmrazené), 1,5 dcl oleje.
Smíchejte cukr, vejce, med, olej, kakao a nastrouhané jablko a vymíchejte.
Pak střídavě přidávejte mouku, mléko a prášek do perníku. Jako poslední vmíchejte borůvky. Perník takto vylepšený je velice chutný.
Super rychlovka:
plátky toustového chleba, kousek másla, skořicový cukr a nastrouhaná jablka.
Jablka oloupeme a nastrouháme. Toustové chleby poklademe plátky másla, na to dáme jablka, posypeme skořicovým cukrem a opět
plátek másla. Přidáme trochu rozinek a kousek čokolády. Přikryjeme suchými chleby a zapékáme v toustovači cca 5 minut.
Bábovka bleskovka:
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru krupice, 1 sáček vanilkového cukru, ½ hrnku oleje, 2 vejce, 1 prášek do pečiva. Vše smícháme
(nemusíme šlehat z bílků sníh) a vlijeme do vymazané a vysypané formy. Když chceme – můžeme 1/3 těsta obarvit kakaem, abychom
získali mramorovou bábovku a dáme péct.
Švédský sypaný s brusinkami:
27dkg polohrubé mouky, 15dkg dětské krupičky, 22 dkg krupicového cukru, 1 prášek do
pečiva, 6 větších jablek, 35 dkg plnotučného tvarohu, 3vejce, 1 vanilkový cukr, 150ml
mléka, 5dkg sušených brusinek, 1 lžíce skořice, 15 dkg másla.
1. Plech vyložíme pečícím papírem. Mouku a krupičku smícháme s cukrem a práškem do
pečiva. Polovinu sypké hmoty dáme na plech.
2. Jablka oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Tvaroh v misce vyšleháme s vejci
a vanilkovým cukrem a zředíme mlékem.
3. Jablka rozložíme na moučnou směs na plechu, posypeme je brusinkami, skořicí
a zalijeme tvarohovou hmotou. Na ni nasypeme zbylou moučnou směs a navrch rozložíme
tenké plátky másla.
4. Koláč pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě kolem 180st. Zhruba 45 minut dozlatova.
Můžeme ho podávat ještě lehce vlažný.
Než jsme se vzpamatovali, je konec prázdnin. A je klid. Výletníci odjeli do svých domovů, za dětmi se ráno zavřou školní vrata a na
městských ulicích a venkovských návsích se rozhostí klid a pohoda. Léto mám sice moc ráda, ale to stěhování národů z místa na místo,
plné obchody a auty přeplněné ulice a silnice si moc neužívám.
Když už všude zavládne ticho a klid, na co asi budeme vzpomínat? Je to paradox, ale opět nám bude chybět prázdninový shon a dny,
které jsme trávili na vytoužené dovolené.
Proto si užívejme každého slunného dne, poněvadž zima bude dlouhá a budeme zase očekávat sluníčko.
Přeji vám ještě hodně krásných pozdních letních dnů a budu se na vás těšit v prosincovém čísle Bedihošťského zpravodaje.
Jana Hanzelová

Bylinky - známe i neznámé. 1. část
Tak jako v minulých číslech jsem psala o koření, tak tentokráte jsem pro vás připravila 1. část o bylinkách.
Pojďme spolu objevit kouzlo bylinek a ztracené kouzlo přírodní léčby.
V přetechnizované době zjišťujeme, že nám něco zásadního chybí. Je tedy ideální čas vrátit se k přírodnímu léčitelství a znovu objevit
sílu a kouzlo bylin. Obracíme se opět k přírodě a hledáme v ní pomoc nejen při zdravotních problémech, ale i v přírodním zkrášlování
těla. Bylinky vám mohou pomoci vyřešit nejen zdravotní problém, ale hlavně posílit obranyschopnost organismu. Dokážou nastolit
harmonii těla a duše. Vždy je ale třeba k tomu přistupovat s respektem a úctou, protože stejně tak, jako umějí být léčivé, tak mohou i
ve špatných rukách nemilosrdně škodit.
Zájem o bylinky rok od roku stoupá a ve značné míře se používají i v kuchyni. Tímto seriálem o bylinkách se vám pokusím přiblížit ke
každé z nich. Věřím, že se vám moje čtení bude líbit a že se blíže seznámíme s dary naší přírody.
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BAZALKA - královna mezi bylinkami
Z rostliny s jemně kořeněnou vůní se používají především lístky. Lze je nechat celé, nebo je nasekat, nadrtit či natrhat. Chuť je
výrazná, peprně nasládlá. Jí se syrová, mražená, sušená i naložená v oleji. Syrová dochutí rajčatové saláty, ryby, sýry i vejce. Tepelná
úprava její chuť ještě zvýrazní. Díky tomu získá jídlo nezaměnitelnou chuť. Můžete ji uložit i do mrazáku. Lístky otrhejte a naplňte
jimi mikrotenové sáčky, vytlačte vzduch a zmrazte.
Stanoviště: teplé a slunné, zálivka častá
Můj tip: Bazalkové pesto, které si zamilujete. Bazalku rozmixujte se stroužkem česneku a hrstkou vlašských ořechů
TYMIÁN - vůně Středozemního moře
Toto jižní dvojče naší mateřídoušky je proslulé hlavně svou silnou a nezaměnitelnou vůní. Rozhodně se vyplatí mít čerstvé snítky stále
po ruce, protože kromě toho, že úžasně voní, je také prvotřídním a zdravým kořením. Bývá trochu nahořklý a nejvhodnější je do
zeleninových jídel, salátů a polévek. Nejlépe se ale hodí ke zvěřině, rybám a drůbežímu masu.
Stanoviště: slunné, nevětrné, zálivka častá.

LIBEČEK - mistr při přípravě příloh
Bylinka, která postupně upadá v zapomnění a používá se většinou jen na venkově. Je to ale velká škoda. Pozornost si totiž určitě
zaslouží. Nejoblíbenější býval v Podkrkonoší. Své místo by měl mít v každém vývaru a zeleninovém vývaru!!! Výrazná vůně libečku
připomíná polévkové koření Magi. Použít můžete nejen listy, ale i semena. Ovšem vůbec nejúčinnější jsou kořeny. Já osobně zmrazuji
i stvoly, které používám, když vařím brambory. U mě je libeček bylina č. 1. Namrazím si ho na celou zimu. (Listy i stvoly).

MÁTA - příjemně voní, osvěžuje
Její chuť je svěží, nasládlá a po její konzumaci máte pocit chladu, což příznivě ovlivňuje zejména trávení. Díky aromatické a mentolové
vůni si získala nezastupitelné místo v řadě osvěžujících koktejlů a likérů. V italských a čím dál častěji i v našich cukrárnách
a restauracích servírují dezerty a zmrzliny se snítkou čerstvé máty.
Stanoviště: polostín, zálivka častá.
Mátový čaj nebo limonáda z máty s citronem vás výborně ochladí a „nakopne“.
Máta se hodí skvěle ke kozím sýrům a chutná i s těstovinami a zeleninovými saláty.
PETRŽELKA - šlape bazalce na paty
Je oblíbená nejen pro výraznou chuť, ale i jako materiál pro
zdobení. Její velkou výhodou je schopnost vyrůst téměř všude.
Sklízejte pro okamžité použití jednu či dvě snítky z každé rostlinky.
Od poloviny léta ji pak můžete sklízet na sušení a mrazení. Použít
ji můžete samozřejmě nejen do polévek, ale do některých
bešamelových omáček, omelet, salátových zálivek, majonéz,
nádivek a skvěle doplňuje i mleté maso.
Stanoviště – slunné, polostín, zálivka častá.
Petrželová pleťová voda proti vráskám:
Nasekáme svazek petrželové natě a vložíme do kastrolu, zalijeme sklenicí neperlivé vody – minerálky, přiklopíme poklicí a necháme
12 hodin luhovat. Poté tekutinu scedíme, a přelijeme do lahvičky.
Petrželová voda obsahuje vitamin C. Proto výborně urychluje hojení jizviček, vyhlazuje vrásky a bělí pigmentové skvrny. Uchováváme
v ledničce. Vydrží tam skoro dva týdny.
PAŽITKA – patří k cibulovinám a není náročná na pěstování. Pokud se vytvoří silný a bohatý trs, roste bez problémů. Potřebuje jen
dostatečnou zálivku. Dobře obrůstá, pokud ji nastříháte příliš nízko nad zemí. Z různých biologicky cenných látek v ní je významný
obsah vitamínu C, hořčičných a cibulových olejů, které ji dávají typicky cibulovou chuť. Pažitka podporuje trávení a zvyšuje chuť k
jídlu. Hodí se všude tam, kde je vítaná jemná cibulová příchuť. Do vaječných a bramborových jídel, na posypání salátů, do polévek,
omáček, pomazánek a bylinkových másel. Krájejte ji vždy až těsně před použitím a nevařte ji, ani neohřívejte – ztratí tak hodně ze své
typické chuti. Teplá jídla s její pomocí dochucujte až těsně před servírováním. Málokdo ví, že jíst se dají i její růžovoﬁalové květy, které
jsou skvělou dekorací na saláty a předkrmy. Pažitka má sezónu prakticky po celý rok od jara do podzimu. Já si ji krájím do menších
kelímků a dám zmrazit. Po celou zimu přidávám do polévek nebo na vařené brambory.
Pro tentokrát by to bylo vše o bylinkách a pokračování najdete v příštím zpravodaji. Celé léto si bylinky zamrazujte, poněvadž zima je
dlouhá a přijdou vhod.
Jana Hanzelová
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Zahrádkáři radí
Milujete oleandry a chcete si je namnožit?
Oleandr (NERIUM OLEANDER) je stálozelený a dá se rozmnožovat od konce února.
Zakoření v zemi, ve vodě i v keramzitu.
Postup při rozmnožování:
1. ŘEZÁNÍ ŘÍZKU: vyberte mladé, ale silné vrcholové výhonky, které nejsou napadeny
škůdci. Až na 2 nebo 3 lístky na vrcholu všechny ostatní odstraňte.
2. ZAKOŘENĚNÍ: Oleandr v půdě nebo ve vodě rychle zakoření. Vodu byste měli pravidelně
vyměňovat, neboť oleandr zpočátku vylučuje šťávy, jež mohou proces tvorby kořenů
oddalovat.
POZOR: Šťáva z rostlin je jedovatá!!! Listy by se neměly dotýkat vody.
3. VÝSADBA: Zakořeněné řízky vysaďte do nádob s půdou pro hrnkové rostliny a postavte je
na velmi světlé místo.
Řízky můžete zakořenit také v keramzitu. Pak je dále pěstujte v hydrokultuře.

Zajímavosti o cibuli
POTLESK PRO CIBULI – CIBULE JE ELIXÍR ŽIVOTA
Neustále se dočítáme, jak je některé exotické ovoce či zelenina
zdravé a trochu přitom zapomínáme na starou dobrou cibuli.
Je nesmírně prospěšná a vždy ji máme doma po ruce. Cibule
je odjakživa považována za všelék.
Když v roce 1544 vydal Petr Ondřej Matthioli poprvé svůj slavný
herbář, věnoval v něm cibuli pěkný kousek místa. Není divu,
léčebné účinky cibule, neboli ošlejchu, už byly dostatečně
známé!! Cibule má prastarou historii. Zmiňuje se o ni už Starý
zákon i zápisky o stavbě Cheopsovy pyramidy. Dnes
je pravděpodobně nejrozšířenější zeleninou a pěstuje se téměř na
celém světě v mnoha kulturních odrůdách.
Na lásku i proti myším.
„Cibule tělo k Venušovým rozkoším vzbuzuje a zapaluje“, píše Matthioli. A jako by toho nebylo dost, doporučuje: „Ať by vlasy rostly
kdežkoli, potírej sobě často těch míst cibulí a porostouť“. Než se však cibulí skrz naskrz provoněný člověk oddá milostným hrátkám,
je dobré, aby se ještě postaral o své hospodářství. „Cibulovou směs s vodou v stodole před skládáním obilé po zemi polévej, myší tu
jistě míti nebudeš“.
Co z těchto rad platí, těžko říci, pravdou zůstává, že cibule je malý zázrak v sukních. Pokud vám nevadí čerstvá cibulová šťáva, měli
bychom si ji dopřávat pravidelně. Zajistíme si tak přísun draslíku, síry, fosforu, vápníku, sodíku, zinku, ale i vitamínu C, E a vitamínové
skupiny B.
Skryto pod sukýnkami.
Pro svou močopudnost byla vždy cibule lékem na nemoci ledvin, močového měchýře a proti otokům. Povzbuzuje činnost střev, jater,
žlučníku, slinivky břišní a pomáhá ničit bakterie, které se dostaly s potravou do žaludku. Účinně působí proti střevním parazitům.
Brání tvorbě krevních sraženin a odstraňuje již existující. Pro svůj velký obsah zinku je vhodná k léčení prostaty.
Cibulová šťáva rozpouští a vylučuje hleny při kašli, chrapotu, nachlazení a zahlenění. Pravidelná konzumace syrové cibule snižuje
zejména hodnoty LDL a zvyšuje množství HDL cholesterolu, čímž přispívá k léčbě srdečních chorob.
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Elixír krásy?
Cibulová šťáva ředěná mlékem se dodnes používá k mazání vyrážek, vředů a špatně se hojících ran. Obklad z tohoto roztoku
odstraňuje otoky víček a váčky pod očima. Také od rýmy nám dokáže cibule pomoci – šťávu zředíme vodou a třikrát denně jí
proplachujeme nos. Prý až cibuli ucítíme, budeme zdraví.
Cibule je základ!
Cibule dobré jakosti má být vyzrálá, nevzrostlá, celistvá, s dobře proschlými slupkami a krčkem. Připravují se z ní polévky, saláty a zelí.
Plní se různými nádivkami, zapéká se nebo nakládá.
Je těžké rozhodnutí, zda v naší kuchyni je známější jako podklad pro masové omáčky – především pro guláš, ve kterém ji má být stejně
jako masa, nebo jako ingredience k nakládání buřtů.
O cibuli by se dalo psát a psát – zkrátka kdo může, jezte cibuli a pamatujte si, že nejúčinnější je cibule v syrovém stavu!!!

Tipy a triky na každý den
RAJČATA - jak je nejsnadněji oloupeme? Rajčata nejdříve zalijeme horkou vodou, chvilku necháme odpočívat a potom je oloupeme
bez problémů.
CIBULE - Znáte to? Polovina cibule na pánvi je už krásně zlatavá a druhá bílá. Snadná pomoc. Cibulka zhnědne rovnoměrně, když ji
před smažením posypete trochou cukru.
BROKOLICE - bude příjemně okořeněná, když ji uvaříte s několika zrnky koriandru.
BROKOLICE - je zdrojem vitamínu C, ale vařením ve vodě ho ztrácí až 44%. Pokud však uvaříte zelenou hlavičku v páře, přijde jen
o 12% vitamínu.
RUKOLA - pokud chystáte salát z rukoly, opláchněte ji v ledové vodě. Díky tomu budou i trochu zvadlé lístky zase hezky křupavé.
CHŘEST - skladujte na vlhkém, chladném a tmavém místě. Můžete ho zabalit do vlhké utěrky a uložit do chladničky. Neoloupaný
chřest tak zůstane čerstvý až tři dny.
LILEK A CUKETA - jsou výborné grilované. Podélně je rozkrájejte na plátky, lehce je potřete olejem, osolte, opepřete a opečte na
grilovacím roštu. Víc nepotřebuje.
REBARBORA - až budete zavařovat rebarboru, nahraďte část cukru do kompotu hodně zralým rozmačkaným banánem. Dodá
zavařenině jemnou chuť.
ČESNEK - chcete-li si usnadnit loupání česneku, dejte stroužky na chvíli do vroucí vody. Potom půjdou slupky dolů raz dva.
ČERVENÉ ZELÍ - můžete ochutit kořením na svařené víno. Bude vonět skořicí a hřebíčkem a tím získá pikantnější a zajímavější chuť.

Co možná nevíte ...
Povinnosti cyklistů
Statistika dopravních nehod cyklistů se vždy s jarem a letními prázdninami zvyšuje.
Mnohé z nich jsou však zbytečné, řada cyklistů a také dětí totiž absolutně nedbá
bezpečnostních pravidel. V České republice jsou stanovena povinná pravidla, která mají
cyklisté dodržovat, jinak se vystavují přestupku. Znáte je?
- Ochranná přilba je povinná pro cyklisty do 18 let
Do povinné výbavy bez omezení věku patří:
- bílé světlo vpředu
- červené světlo vzadu (za snížené viditelnosti)
- červená odrazka vzadu
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- oranžové odrazky na pedálech (odrazky mohou být nahrazeny reﬂexními prvky na oblečení)
- 2 žluté odrazky na každém kole (ve výpletu kol)
- 2 na sobě nezávislé brzdy
Buďme proto opatrní nejen cyklisté, ale i chodci. V únoru 2016 vstoupila v platnost novela silničního zákona, která ukládá chodcům
povinnost nosit mimo obec reﬂexní prvky, a to v místě, kde není chodník, aby byli viditelné pro všechny účastníky silničního provozu.
Tímto krokem došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců na neosvětlených komunikacích. Nemusíte mít přímo reﬂexní vestu,
stačí reﬂexní pásek umístěný na noze, ruce nebo reﬂexní prvky na vašem oblečení. S reﬂexními prvky je chodec pro řidiče mnohem
lépe viditelný a to až na 200 metrů. Přičemž viditelnost chodce bez reﬂexních prvků je pouhých 20m. Při nedodržení bezpečnostních
pravidel hrozí pokuta až do výše 2000,- Kč. Proto šetřeme i svoji peněženku!

Informace z kraje
Začíná platit jednotná jízdenka na cestování po celém kraji
01. 09. 2016
Od dnešního dne mohou občané jezdit s jediným lístkem různými dopravními prostředky na různých
trasách. Jednotná jízdenka bude platit ve všech spojích objednávaných Olomouckým krajem, ale také
v městské hromadné dopravě v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku, Zábřehu a Hranicích.
K 1. září se do systému IDSOK integrovalo také šest zbývajících železničních tratí číslo 270, 274, 280,
290, 300 a 330.
„Na jednu jízdenku je nyní možné cestovat všemi spěšnými a osobními vlaky, příměstskými autobusy, ale
i městskou hromadnou dopravou,“ vysvětluje hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. Jízdenky si
cestující budou kupovat na obvyklých místech, tedy u řidičů autobusů, v pokladnách Českých drah
i v informačních kancelářích dopravců.
„Naše práce se nyní dostává do další strategické fáze. Nadále pracujeme na rozšíření bezkontaktního odbavení, které se týká
časových jízdenek a přiřazení takzvaných časových kupónů IDSOK na bankovní karty v co největším rozsahu. Prozatím tento způsob
odbavení funguje v autobusech na Jesenicku a Prostějovsku, včetně zdejší MHD a snahou je co nejvíce informovat cestující, že tento
způsob placení je možné využít,“ sděluje ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík.
Mezi další novinky, které zjednoduší cestování hromadnou dopravou, patří také zavedení tzv. KOMBI zón nebo výhodné cestování
pro studenty na ISIC kartu.
Cestování v IDSOK
Zónové uspořádání
Území Olomouckého kraje je rozčleněno do tarifních zón. Do každé zóny je zařazeno území jedné větší obce (města) nebo více obcí
a jejich místních částí (mapa IDSOK). Cena jízdního dokladu je v rámci zóny stejná bez ohledu na délku cesty nebo počet přestupů za
podmínky dodržení časové platnosti jízdenky. Toho je možno využívat u dopravců, jejichž linky, spoje nebo vlaky jsou začleněny do
IDSOK.
Možnost přestupů
Jednou z největších výhod IDSOK je možnost přestupu mezi dopravci, kteří jsou zahrnuti do systému IDSOK, nebo mezi linkami
jednoho dopravce. Znamená to tedy, že na jednu jízdenku platnou pro dané zóny (zónu) v rámci její časové platnosti může cestující
přestupovat v oblasti zakoupených zón. Podmínkou užití je, aby autobusové linky a vlakové spoje byly provozovány v systému IDSOK.
Příklad přestupu: příměstská autobusová doprava - městská hromadná doprava
Možnost přestupu lze využít zejména v zónách s MHD.
Příklad z Olomoucka: cestující z Přerova si zakoupí jednotlivou jízdenku do Olomouce - 5 zónová jízdenka v ceně 40 Kč s časovou
platností 95 minut, jízdní doba autobusu je 45 minut (linka 920030) - tzn., že po dojezdu autobusu může během následujících
50 minut využívat služeb MHD Olomouc. V případě zakoupení měsíční jízdenky lze potom využívat MHD v rámci zakoupeného
měsíce neomezeně.
Cena jízdenky
Systém IDSOK je založen na zónovém tarifu (ceníku), tzn., že cena jízdenky se odvíjí od počtu projetých zón.
Hraniční zastávka
Takto označená zastávka náleží dvěma (výjimečně třem) sousedním zónám. Cestující, který jede z (do) hraniční zastávky do (ze)
29

sousední zóny neplatí cenu za 2-zónovou jízdenku, ale pouze jízdné za jednu zónu. Informaci o zařazení zastávky do příslušné zóny
zjistí cestující nejrychleji z jízdního řádu ve sloupci označeném „Zč” (zóna číslo). Pokud je ve sloupci označeném „Hč” (hraniční číslo)
uvedeno u příslušné zastávky číselné označení, označuje číslo zóny, k níž je daná zastávka hraniční (a při cestě do této zóny bude
cestující odbaven za „jednozónové” jízdné).
Kompletní informace najdete na www.idsok.cz

Petr Vysloužil publikuje
Zanikne EU ve stylu Římské říše?
14. 03. 2016
Ve spojitosti s dnešní migrační krizí, která otřásá Evropskou unií, často zaznívají nejenom z úst politiků proroctví, v jejichž obsahu je
nastíněn budoucí zlověstný osud krizí postižené EU.
Věštby, jimiž připodobňují náš budoucí neodvratný pád k neblahému osudu Římské říše. Čeká opravdu EU analogický sjezd do
hlubin chaosu, barbarství a válek, jako tomu bylo po zániku Římské říše? Bolestnému konci římské politické moci, jež datujeme
dnes k roku 476 n.l. ? Je takový příměr skutečně tak reálný?
Dopadneme jako Římané? Shrňme si nejdříve alespoň několik historických skutečností, jež by bylo možné k tomuto přirovnání
přiřadit a ve ﬁnále rozhodnou, zda je takové to přirovnání adekvátní.
V hrubých konturách historických faktů lze pojmenovat problematiku bez zdlouhavých výkladů takto:
Římská říše
Prvním velkým a zároveň na pravou míru upřesňujícím faktem byl rozměr pádu Římské říše. Římská říše jako taková nezanikla celá, ale
pouze jen její západní část, t.j Západořímská říše, vzniklá po deﬁnitivním rozdělení ŘŘ roku 395 n.l. Její východní sestra Východořímská říše (pozdější Byzanc) zanikla o takřka 1000 let později pádem Cařihradu 1453 po dobytí Turky.
Pádu této starověké supervelmoci předcházely krizové jevy, nabývající časem stále více intenzivnějšího charakteru a byly příčinami
postupného rozvratu. Opakující se krizové jevy byly střídány také s obdobími prosperity a relativního klidu.
Politická krize – říši ničily zvláště od 4. st. n. l. časté spory o nástupnictví a z toho plynoucí boje o hegemonii uvnitř říše. Říše také vedla
vyčerpávající války s okolím. Do politiky a armády se stále více postupem času dostávali lidé neřímského původu, až zcela jejich vliv
převládl („barbarizace“ politického a společenského života).
Ekonomická krize - podobné jako dnes, výdaje dlouhodobě převyšovaly příjmy.Obzvláště masivní prostředky pohlcovaly výdaje na
obranu říše. Stále rostoucí dluhy státu a z toho plynoucí neustálé zvyšování daní. Ekonomika byla stále více svazována novými
a novými nařízeními. Stále se snižující množství levných pracovníků – otroků, z důsledku konce výbojných operací říše. Ve výsledku to
komplikovalo, zdražovalo výrobu a obchod.
Kulturní a společenská krize – ztráta tradiční identity. Říše prodělala ve 3-4. století n.l. bolestný přerod z tradičního polytheistického
římského kultu pantheonu římských bohů, včetně zbožšťování zemřelých panovníků, na nový dynamický monotheistický východní
kult – křesťanství.
Neřízená migrace - vpády „barbarů“ – migrace způsobené válkami, klimatickými změnami a touhou po bohatství Římanů.
Do přelomu letopočtu Teutoni a Kimbrové, ve 2. st. n.l. Markomani a Kvádové. 4. století Gótové. V 5. století všeobecný masivní
posun národů v Evropě, umožněný výrazným oslabením říše. V tom má historik Vondruška pravdu jen částečně (Právo 9.1.2016) „o
200 let dříve by (barbaři) neměli šanci“. Říší však již ve 2 st. n.l. hluboce otřásl vpád a následná 14-let trvající válka s Markomany a
Kvády. Boje probíhaly i na našem území. Krizi musel osobně v poli řešit císař Marcus Aurelius. Na počátku Stěhování národů roku 375
n.l. byli nově příchozí Gótové, vyhnaní surovými Huny ze svých království, ležících v oblastech dnešní Ukrajiny a jižního Ruska, vítáni ve východní
části Římské říše s otevřenou náručí. Připlouvajíc na lodích přes dolní Dunaj mírumilovně s prosbou k císaři Valentovi žádajíc ochranu, přístřeší a píci
pro koně. Se slibem dodávání kontingentů do římské armády, kdykoliv to budou okolnosti vyžadovat. Starověký letopisec Ammianus Marcellinus to
popisuje takto:
„Když se však již těm událostem začínala přiklánět víra a navíc ji posílil příchod vyslanců, žádající prosbami i zapřísaháním, aby byl lid vyhoštěný ze své
země přijat na naši stranu řeky Istros, způsobila tato záležitost spíše radost než strach“
„Protřelí pochlebníci vynášeli totiž vysoko císařovu štěstěnu, která z nejzazších zemí přivádí tolik branců.....a aby do pokladny přibyla velká kupa toho
zlata, které se v provinciích každoročně platilo místo doplňování vojska nováčky.“
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„V té naději byli vysláni různí činitelé, aby tento sveřepý lid přemístili. Vynakládalo se horlivé úsilí, aby se tam nenechal nikdo, kdo měl rozvrátit římský
stát, a to ani ten, jimž lomcovala smrtelná nemoc.“
...“načež se ve dne v noci přeplavovali na lodích přes řeku rozvodněnou četnými dešti, mnozí se také pokoušeli plavat, mnoho se jich utopilo“.
„Tak se přiváděl římský svět zmatenou horlivostí nedočkavců do zhouby“.
...“neblazí organizátoři přepravy barbarského lidu se často pokoušeli sebrat údaje o jejich počtu, ale s nepořízenou od toho upustili, neboť jak uvádí
básník – „kdo by jej poznati chtěl, ten chtěl by v libyjské poušti zjistit, jak mnoho se váním větru přesýpá písku“.
„Když se v té době otevřely závory našich hranic a barbarská cizina chrlila houfy, jako Etna řezavý popel a když krušné chvíle tísnivých poměrů
vyžadovaly nějaké vojenské organizátory, veleznámé svými záslužnými činy, shledali se naráz...... lidé ničemní“.
Ne všichni nově do říše příchozí „barbaři“ chtěli Římskou říši zničit. Dychtili pouze těžit z její vyspělosti, vysoké životní úrovně, bohatství.
U mnohých národů se proces „romanizace“ povedl, u velké většiny však ne. Zvláště ke konci existence ŘŘ.
Za zmínku stojí také existence řízené migrace uvnitř Římské říše – přesuny pracovních sil a vojsk, zvláště neřímských příslušníků jednotek „auxilií“.
Římská říše ve vrcholné fázi vývoje (co by hegemon Evropy) měla trvání cca 600 let (od konce punských válek do pádu Západořímské říše).
Evropa a EU
V této souvislosti nelze dle mého soudu brát v dosavadním vývoji na zřetel jen krátkou dějinnou skutečnost existence EU, ale je třeba do vývoje
rovněž zahrnout celé evropské dějiny, minimálně tedy od konce 15. století, kdy bylo dosaženo římské úrovně. S nástupem novověku,
t.j s rozšířením renesance, tedy cca 500 let vývoje.
Politická krize – 1. a 2. světová válka. Krvavé konﬂikty s neskutečným množstvím obětí zvláště na evropských bojištích. Podstatou byl také boj
o hegemonii nad Evropou. Výsledkem byl masivní úbytek obyvatelstva, pracovních sil.
Evropě dodnes chybí potomci a tudíž i nositelé DNA nepřeživších obyvatel, Německo je toho zářným důkazem.
Ekonomická krize – celá Evropa se i přes období poválečného rozkvětu pomalu utápí v dluhové krizi, způsobenou dlouhodobými rozpočtovými
deﬁcity.
Byrokracie, sociální systémy a státní aparáty požadují stále větší a větší množství peněz. Daně obecně rostou, ustavičně jsou vymýšlena nová
zdanění. Dnes, podobně jako tehdy, je ekonomika stále více svazována neustále novými a novými i nesmyslnými nařízeními. Nářky nad
demograﬁckým vývojem a z toho plynoucí neudržitelnost sociálních systémů, na něž si Evropané tak zvykli.
Kulturní a společenská krize – ztráta tradiční identity. Tradiční kult Evropy – křesťanství je od konce 18. století na ústupu. Nastupují nové kulty a
ideologie: liberalismus, nacionalismus, komunismus, fašismus, neoliberalismus, enviromentalismus a mnoho dalších. Takřka nábožný charakter
mají kulty mládí, zdraví, sportu, gastronomie, pohodlí a luxusu. Na nebezpečně agresivním vzestupu v Evropě je další monoteistický východní kult
– islám.
Neřízená migrace – za posledních 1100 let Evropa takovou náhlou masivní neevropskou migraci nepoznala. Naposledy epizodicky se vpádem
Maďarů do Uherské kotliny v 10. století. „Integrace“ Maďarů v Evropě trvala minimálně 50 let. Dnešní migrace má shodný motiv jako tehdy –
války, klimatické změny a touha po bohatství Evropanů. Válečná a poválečná imigrace byla migrací evropskou. Evropa je tímto konfrontována
s novým fenoménem neřízené mimoevropské migrace.
V mnoha ohledech se krize současné Evropy podobá úpadkovému období (5.st. n.l.) existence Západořímské říše. Z politického a mocenského
ohledu je Evropa na sestupu, světová dominance je již ta tam. Ekonomicky Evropa hraje stále menší a menší roli. A co by ekonomický pupek světa,
je rovněž již minulostí. Přesto je dnes stále Evropa velmi bohatá, podobně jako ŘŘ na konci své existence.
Soudím, že lze původ dnešní migrační krize hledat ještě v následcích 1. SV a zvláště pak 2. SV. Světové války ukončily období evropské
expanze a započaly období evropské defenzívy, která trvá dodnes a stále se prohlubuje.
Domnívám se, že tato migrační krize sama o sobě EU nerozloží, ale může být spouštěčem dosud dřímajících problémů a nerovnováh. K rozvratu je
třeba souběh vícero krizových momentů, jako např. válka v Evropě – třeba s Ruskem, těžká hospodářská krize nebo abnormální přírodní pohromy
nejenom v Evropě.
Dosavadní přetrvávající antagonismy jednotlivých států však mohou způsobit rozdělení EU – nejčastější způsob zániku velkých státních celků
v historii.
Nemůžeme bohužel vyloučit, že by se mohla opravdu analogicky opakovat historie. Pokud se EU hroutí, a evropská civilizace, tak jak ji známe,
zaniká, nalézáme se teprve na počátku tohoto procesu. Evropu a EU v dnešní době skutečně postihují patologické změny analogické krizovým
jevům pozdního dominátu. Je tedy na nás, vzhledem k tomu, že známe historii zániku tak vyspělé římské civilizace, jak z těmito znalostmi
naložíme. Osud máme ve svých rukou.
Evropská civilizace ve vrcholné fázi vývoje (co by hegemon) trvá již cca 500 let (od renesance do dneška). Má tedy Evropa alespoň 100 let času, než
se zhroutí?
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