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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

V tomto čísle najdete:
Vážení čtenáři,
zpravidla se setkáváte se starostou naší obce na úvodní stránce našeho zpravodaje.
Tentokrát jsme si domluvili schůzku s panem starostou přímo v jeho kanceláři
k obsáhlejšímu rozhovoru o odpadovém hospodářství a také o radostech a strastech
naší obce.
Hned na úvod však musím konstatovat,
že jsem byl velice mile překvapen
opravenou budovou našeho Obecního
úřadu, která tak září novotou –
moderní WC, nově upravené schodiště
vč. zábradlí, klimatizované kanceláře
a také velice pěkné zázemí pro
zaměstnance OÚ. To jen co jsem stačil
postřehnout než jsem vstoupil do
starostovy kanceláře.
Téma našeho rozhovoru bylo původně domluveno ohledně bioodpadu a odpadu vůbec,
ale nakonec se k diskuzi vyklubalo několik dalších zajímavých témat.
Pane starosto, jak je na tom naše obec s likvidací odpadu?
Likvidaci odpadu bych rozdělil asi do tří či čtyř skupin. Hlavní a řekněme i nejstarší službou
občanům je likvidace TKO (tuhého komunálního odpadu). Tato služba byla v naší obci
zavedena už někdy na počátku šedesátých let minulého století a troufám si tvrdit, že
dobře funguje i v současné době na začátku 21. století.
Bohužel, často se do popelnic dává odpad, který rozhodně do popelnic nepatří, jako
stavební materiál, plasty atd. Další věcí, která mne trápí, je liknavost s úhradou ročních
poplatků za svoz TKO. Předpis nařizuje, že roční poplatky ve výši 400,- Kč za osobu za
svoz TKO musí být zaplaceny do 30. 6. běžného roku. (to máme nejmenší poplatky
z okolí) Dnes nám končí měsíc červenec a více než třetina našich obyvatel dosud tento
poplatek nezaplatila. Neradi bychom přistupovali k tomu, co nám předpis za neuhrazení
tohoto poplatku umožňuje, tj. zvýšení roční sazby na trojnásobek. Při auditu
z Olomouckého kraje je nám toto vytýkáno.
Další skupinou jsou kontejnery na tříděný odpad – papír, plasty, sklo. V naší obci máme
myslím si dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad, které jsou rozmístěny asi na
šesti místech. Bohužel, i zde se setkáváme s tím, že nám někteří občané, než by vyvezli
odpad do sběrného dvora, uloží ho do kontejnerů na tříděný odpad. Odpad jako např.
plastové lahve, krabice od mléka či nápojů je třeba do žlutých kontejnerů ukládat
slisované, aby zbytečně nezabíraly místo. Samozřejmě, že za vývoz tohoto tříděného
odpadu musí obec platit nemalé peníze s tím, že 1x ročně obdržíme určitý ﬁnanční obnos
jako odměnu za třídění odpadu. Někteří občané nám vyhazují komunální odpad do
tříděného. Ze strany zpracovatele odpadu nám za to hrozí nemalé sankce.
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Naši spoluobčané hojně využívají také další službu, kterou je svoz bioodpadu a provoz sběrného dvora.
Pokud se týká svozu bioodpadu, asi v r. 2014 jsme využili šance získat dotaci na pořízení multifunkčního vozidla (multikáry), které lze
např. v zimě využít jako posypového vozu. K vozidlu bylo zakoupeno několik desítek nádob na bioodpad, které zůstávají majetkem
obce a občané je mají v bezplatném pronájmu. Nádoby vyváží naši zaměstnanci dvakrát v týdnu. Bohužel i zde se setkáváme často
s tím, že je do těchto nádob ukládán odpad, který patří do popelnic na TKO nebo do kontejnerů na tříděný odpad či sběrného dvora.
Bioodpad je určen ke kompostování a tudíž nemůže obsahovat nerozložitelný odpad či různé kusy větví ze stromů atd. Rovněž bych
chtěl požádat všechny držitele těchto nádob aby odpad do biopopelnic nijak netlačili a nepřetěžovali je, neboť popelnice pak nejde
dobře vyprázdnit. Zařízení multikáry není vybaveno takovou technikou jako jsou velké vozy pro svoz TKO. Važme si této možnosti
svozu bioodpadu a společně se snažme aby naše multikára spolehlivě sloužila i v budoucnu. Občané, na které se nádoba nedostala,
mohou i nadále využívat služeb sběrného dvora, který je v provozu vždy ve středu a v sobotu v podvečerních hodinách. Zde je
možnost uložení i stavební sutě (v omezeném množství), elektroodpadu atd.
Neuvažuje se o přikoupení nádob na bioodpad, aby se pokryly další požadavky občanů?
Bohužel neuvažujeme. Počet nádob byl limitován ke kapacitě multikáry. Uvažujeme však o zakoupení kompostérů, které by byly
předány do užívání občanům, na které se biopopelnice nedostala. Dále zvažujeme zakoupení drtiče větví se kterým bychom ve
vyhlášených termínech objeli zájemce a ořezané větve bychom podrtili našim občanům na místě.
Poslední skupinou jsou kontejnery na nepotřebný textil.
Mohli jsme si všímat, že tyto kontejnery byly často přeplněny, ﬁrma je nevyvážela a pytle s textilem se hromadily kolem kontejneru,
což nebylo zrovna pěknou vizitkou naší obce. (Zejména u cukrovaru). Proto jsme smlouvu s ﬁrmou vypověděli a uzavřeli novou
smlouvu s jinou ﬁrmou, kde by se tyto problémy neměly opakovat.
V otázce sběru a likvidace odpadu mne velice mrzí chování některých zdejších podnikatelů. Než by vyvezli odpad do sběrného
dvora, vyváží ho po částech na vozíku do kontejnerů…..
I nadále bude fungovat ta možnost, že dvakrát do roka je organizován sběr nebezpečného odpadu, jakož i sběr kovového odpadu,
který zajišťují naši zahrádkáři či hasiči.
S likvidací odpadu souvisí také udržování obecní zeleně a vůbec pořádku v obci. Jak je tato oblast ze strany OÚ zajištěna?
O pořádek v obci se starají tři stálí zaměstnanci a další pracovníci, kteří jsou nám přidělování z Úřadu práce, o které musíme
každoročně opětovně žádat. Tito pracovníci musí vždy projít školením bezpečnosti práce a zaškolením pro práci s technikou, jako jsou
sekačky na trávu apod. Je třeba si uvědomit, že tato technika je drahá a musíme se snažit, aby nám vydržela co nejdéle. Využíváme
i možnosti zaměstnat dalších 10 pracovníků, kteří musí odpracovat minimálně 30 hodin měsíčně aby mohli obdržet sociální dávky.
Tito pracovníci nestojí obec žádné ﬁnanční prostředky. Máme uzavřenou smlouvu i s Probační službou na osoby, které jsou odsouzeny
k veřejným pracím. K údržbě travnatých ploch jsme zakoupili novou sekačku KIOTI, kterou budeme využívat i k sečení cyklostezek,
které prochází naším katastrem. Cyklostezky sečeme 4x do roka.
Když už jste „nakousl“ cyklostezky, určitě bude naše občany zajímat výstavba cyklostezky do Kralic n.H. Jaký je výhled?
S výstavbou by se mělo začít ještě letos. Na výstavbu cyklostezky do Kralic obdržíme 50% nákladů z celkového rozpočtu, který činí
2,458.021 Kč. Od Olomouckého kraje obdržíme tedy dotaci ve výši 1,229.010,50 Kč. Týká se úseku, který patří do katastru naší obce,
tj. od školy k říčce Valové. V roce 2018 by se mělo začít s výstavbou nového mostu přes Valovou. Silnice do Kralic n.H. bude po dobu
výstavby mostu uzavřena. V průběhu výstavby mostu tam bude vybudována provizorní lávka pro cyklisty – zejména pro dojíždějící
žáky do zdejší školy. Při výstavbě mostu jsme se rozhodli upustit od výstavby cyklistické lávky, neboť most bude rozšířen
o šířku cyklostezky. Cyklostezka povede ve směru do Kralic po pravé straně stávající vozovky.
V rámci možnosti našeho rozhovoru bych se Vás zeptal na to, co se v nejbližší době dále připravuje za akce na zvelebení naší
obce?
Dokončujeme opravu domu č. 5 – vedle pohostinství, nebo-li „stará škola“, kde došlo k zateplení domu, opravě balkonů a nová brána
do dvora. Připravujeme výměnu osvětlení – výměna za nové, úsporné, diodové. Tato výměna bude z jedné třetiny hrazena z dotace
a k její realizaci by mělo dojít na podzim v měsících říjen – listopad.
2

Mimo to, se snažíme modernizovat obecní byty tak, aby odpovídaly standardům
dnešní doby. Jedná se zejména o byty, které se postupně uvolňují. Modernizace
obecního bytu se pohybuje v částce 200 – 300.000,- Kč a u těchto bytů pak bude
třeba počítat i s patřičnou úpravou výše nájemného. Rekonstrukce bytů provádíme
plně z obecního rozpočtu. Dnešní směšné nájemné které činí 28 Kč za m2, bude
tím pádem cenově upraveno.
Udělal jsem si průzkum o výši nájemného v okolních obcích a musím konstatovat,
že u našich obecních bytů máme nejnižší nájmy. V současné době máme ve
vlastnictví 54 bytů, což je pro obec docela velká ﬁnanční zátěž. Bohužel, někteří
uživatelé bytů se k zařízení nechovají tak, jak bychom očekávali….. Některým
nájemníkům musela být dokonce zrušena nájemní smlouva z důvodu špatného
užívání bytu, neplacení nájemného, špína a nepořádek. Jako starosta jsem zodpovědný za majetek naší obce a ručím vlastním
majetkem. Někteří nájemníci si vůbec neváží, že mají byt za pár korun a ještě ho devastují. Proto přistupuji ke kroku - zrušení nájemní
smlouvy. Jsou občané, kteří chtějí byt a budou si ho vážit.
Pečovatelský dům je podle mého názoru v hrubé stavbě dokončen, kdy se počítá s jeho úplným dokončením?
Dokončení pečovatelského dobu proběhne do konce tohoto roku. Tento dům není sice majetkem obce, ale předpokládám, že to ﬁrma
nestihne a obec převezme dotaci a dokončíme výstavbu sami. Tím pádem by se pečovatelský dům potom stal majetkem obce.
Slyšel jsem nějaké připomínky, proč letos naši hasiči nepřipravili dětský den. Nevíte proč?
Nemohu na tuto otázku odpovědět. Já osobně jsem již jen členem zásahové jednotky (nejstarší člen), tak do toho nemohu mluvit.
Výbor SDH to jistě nějak vysvětlí.
Náš rozhovor děláme pro čtenáře Bedihošťského zpravodaje. Zpravodaj by si však rádi přečetli i občané, kteří zde podstatnou
dobu žili. Proč přestalo jeho zveřejňování na obecních stránkách www.bedihost.eu? Lze to obnovit?
Ano, nová vydání Bedihošťského zpravodaje budou opět zveřejňována na našich www stránkách.
Práce starosty je jistě nejen časově velice náročná, zejména psychicky. Co Vás nejvíce mrzí například v chování našich
spoluobčanů?
Kromě již zmiňovaného pozdního placení některých poplatků, či nešetrného zacházení se zařízením obecních bytů, mne mrzí chování
některých majitelů psů. Nejen to, že neuklízí po svých čtyřnohých miláčcích „odpad“, nechají je volně pobíhat v obci atd. Policie ČR
na nás tlačí, abychom vydali obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů, zejména v souvislosti se stále častějším napadáním a útoky psů
na děti i dospělé. Mimo jiné by měli být psi vybaveni náhubkem.
Dalším problémem který mne trápí, je parkování vozidel na travnatých plochách před domy vlastníků. Zelené plochy nejsou součástí
nemovitosti, nýbrž jsou majetkem obce a obec tyto plochy musí udržovat. Nerad bych, abychom museli přistupovat k sankcionování
za nedovolené parkování na zelených plochách. Z jedné strany chceme mít obec krásnou a z druhé strany jsme lhostejní.
Z čeho jste měl v uplynulé době největší radost – co se Vám podařilo?
Snad to, že se po výstavbě silničního průtahu Václavovicemi podařila i rekonstrukce vozovky v Tovární ulici, že jsme splatili poslední
splátku na výstavbu kanalizace. Těší mne, že hlavním motorem společenského života v naší obci jsou naši zahrádkáři, kteří mohou být
vzorem dalším zájmovým organizacím v naší obci. Velkou radost mi dělá naše škola. Žáci naší školy dosahují velice dobrých studijních
výsledků, vysoká úspěšnost v přijímání žáků na střední školy. Dobrý zvuk školy dokazuje i to, že k nám dojíždí žáci i z Prostějova
a dalších obcí, které nejsou spádové pro naši školu. Patří za to dík řediteli školy panu Mgr. Michalu Jahnovi, všem pedagogům
a zaměstnancům školy.

A na závěr – doneslo se, že kandidujete do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Co je na tom pravdy?
Ano, měl bych kandidovat do Poslanecké sněmovny za KSČM ze 16. místa. Ale i kdybych byl zvolen, slibuji, že budu i nadále dělat pro
obec a její občany vše, aby naše obec i nadále vzkvétala a to nejhlavnější vidím v tom, že snad by se daly sehnat nějaké peníze pro
obec.
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Pane starosto, díky za rozhovor a hlavně za poskytnutý časový prostor. Ať se Vám daří v práci pro blaho občanů naší obce i ve Vašem
osobním životě.

I já děkuji za Váš zájem o dění v naší obci.
Václav Adam

Vážení spoluobčané,
Jelikož tento zpravodaj začal netradičně díky rozhovoru s panem Václavem Adamem, dovolte mi ještě dodat pár informací.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 23.9.2017 v 8.15 hod u cukrovaru.
Dále jsem zjišťoval, jak to aktuálně vypadá s pečovatelským domem, bylo mi
sděleno, že do konce listopadu bude hotový a již mohu shánět zájemce. Kritéria
jsou dána a občan, který bude mít zájem o bydlení v tomto pečovatelském domě,
nesmí vlastnit rodinný dům a je dána i věková hranice. Nájemné bez elektřiny
vychází do tří tisíc korun. Pokud bude mít někdo zájem, tak mu rád sdělím
podrobnosti a určitě si již zapíšu zájemce, který musí předložit důchodový výměr.
Ještě bych chtěl upozornit nájemníky bytů, kteří obývají obecní byty, aby si řádně
přečetli nájemní smlouvu. Je v ní napsáno, že je v bytech zákaz kouření. Toto
zdůrazňuji, protože jsme do některých bytů dali nové kuchyně a zařízení.
V některých bytech je to horší než ve chlévě (zakouřené černé stěny a špína), proto
některým nájemníkům ukončujeme nájemní smlouvu z důvodu porušení nájemních
podmínek. Byty, ve kterých probíhají kompletní rekonstrukce, se budou dále přidělovat s vyšším nájemným. Průběžně dáváme vědět
předem, kdy přijdeme na kontrolu, ale i tak je to hrůza.
Toto jsem ještě musel dodat, jelikož mě trápí, jak si lidé neváží toho, že mají obecní byty za hubičku a obec několik let nezdražovala
nájemné.
Váš starosta, Jiří Zips

Obecní úřad informuje
Poplatky v roce 2017 za TKO a psy zůstávají ve stejné výši ( TKO 400,- Kč/os , pes 100,-Kč).
Všechny poplatky jsou splatné do 30. 6. 2017.
Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Účet obce: 156510808/0300
Úterý
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 hod.
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen ve dnech:
Středa
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 hod.
Pátek
vnitřní záležitosti úřadu

Výzva ke čtenářům
Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou letní číslo Bedihošťského zpravodaje, které pro občany naší obce připravuje redakční rada. Děláme to rádi pro
lepší informovanost našich občanů. Ale jako každá práce, tudíž i práce redakční rady potřebuje mít určitou zpětnou vazbu od svých
čtenářů. Už několikrát jsme vás vyzývali, abyste nám napsali co se vám na Zpravodaji líbí, co nepovažujete za důležité nebo obráceně,
co byste na jeho stránkách přivítali. Vyzvali jsme vás již v minulých zpravodajích, abyste nám poslali svoje vzpomínky, zážitky z
dovolených, zkrátka aby nebyl zpravodaj dílem jen pár členů redakční rady a stal se tak pestřejším. Zatím naše výzva byla bez odezvy.
Zamyslete se a pište, mailujte… Rádi vaše příspěvky zveřejníme v prosincovém čísle našeho Zpravodaje. Příspěvky můžete
zasílat na mail: obecbedihost@volny.cz, osobně doručit na obecní úřad nebo je předat přímo členovi redakční rady viz. zadní strana
zpravodaje. Jeden z vylosovaných příspěvků bude odměněn věcnou cenou.
Na vaše příspěvky se těší redakční rada Bedihošťského zpravodaje.
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Kulturní a společenské akce
Termín
2.9.2017
23.-25.9.2017
27.10.2017
prosinec 2017
16.12.2017
1.12.2017
1.1.2018

Název akce

Místo konání

Pořadatel

Loučení s prázdninami s klaunem Vikim

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

Výstava ovoce, zeleniny a květin

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

obec

OÚ Bedihošť a Sb.POZ

sokolovna

TJ Sokol Bedihošť

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť a občané

Rozsvícení vánočního stromu

před OÚ

OÚ Bedihošť a Sb.POZ

Silvestrovský přípitek (30 minut po půlnoci)

před OÚ

OÚ Bedihošť a Sb.POZ

Lampionový průvod
Velké mikulášské dovádění s nadílkou
I. Restaurant Day

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

Usnesení zastupitelstva
Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 7.6.2017 v 17:00 hodin na obecním úřadě
Přítomni: Martin Pospíšil, Jarmila Popelková, Jiří Zips, Jana Hanzelová, Alice Opavská, Jaromír Přecechtěl, Ing. Luděk Smýkal,
Ing. Jaroslav Frýbort
Návrhová komise: Martin Pospíšil, Jaromír Přecechtěl
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Frýbort, Jana Hanzelová
Zapisovatel: Bc. Iveta Somrová
Omluveni: Mgr. Ing. Petr Vysloužil
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu zasedání
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4 a 5 v roce 2017
Schválení rozpočtového opatření č. 6 v roce 2017
Schválení závěrečného účtu obce Bedihošť za rok 2016
Schválení účetní závěrky obce Bedihošť za rok 2016
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Bedihošť za rok 2016
Schválení ,, Smlouvy o poskytnutí dotace“ na projekt ,, Cyklostezka Kralice na Hané – Bedihošť “ s Olomouckým krajem
Schválení OZV o odpadech
Schválení výběrového řízení na chodníky v ul. Zátiší
Schválení smlouvy na zhotovení chodníků v ul. Zátiší s výhercem výběrového řízení
Schválení podmínek čerpání dotace v Programu EFEKT 2017 na veřejné osvětlení
Schválení výběrového řízení na výměnu svítidel VO
Projednání žádosti Moravské vodárenské na přípojku pitné vody do přečerpávací stanice
Seznámení zastupitelstva se zrušením nájemní smlouvy na byt
Došlá pošta
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17. Diskuse
18. Závěr
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu zasedání.
Schůzi zahájil v 17:00 hod. a řídil starosta obce Jiří Zips. Starosta přivítal zastupitele. Přítomno je 8 zastupitelů a omluven jeden
zastupitel. Zasedání je usnášeníschopné. Zastupitelé určili návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program zasedání.
Návrh usnesení U1/16:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení U2/16:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Pospíšil, Jaromír Přecechtěl
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení U3/16:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jana Hanzelová, Ing. Jaroslav Frýbort
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
a) Zastupitelstvo na minulém zasedání pověřilo starostu, aby provedl místní šetření na základě žádosti manželů Kyprových ohledně
odkupu části pozemku p.č. 696/26. Úkol stále trvá.
b) Zastupitelstvo na minulém zasedání pověřilo starostu, aby zajistil u pana Luňáčka další upřesnění žádosti ohledně zpevnění polní
cesty od nádraží k ul. Za Farmou. Starosta si po místním šetření nechal vypracovat nabídku na zpevnění cesty. Cenová nabídka je do
50 000,- Kč.
Návrh usnesení U4/16:
Zastupitelstvo schvaluje zpevnění polní cesty mezi ul. Jiráskova a Za Farmou, odkrytí 10cm vrstvy hlíny a navezení
asfaltového recyklátu.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrželo
3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4 a 5 v roce 2017.
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4 a 5 v roce 2017. Jedná se o výdaje na nákup materiálu na rekonstrukci
OÚ, příjem za věcné břemeno, rozdíl v příjmu za odpady – podnikatelé.
4. Schválení rozpočtového opatření č.6 v roce 2017.
Starosta předložil zastupitelům ke schválení rozpočtové opatření č. 6 v roce 2017. Jedná se o nákup zametače na traktor, dotace
z úřadu práce, příjem z daní, příjem – výdej dotace škola.
Návrh usnesení U5/16
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6 v roce 2017.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
5. Schválení závěrečného účtu obce Bedihošť za rok 2016.
Návrh usnesení U6/16
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
6. Schválení účetní závěrky obce Bedihošť za rok 2016.
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Návrh usnesení U7/16
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Bedihošť sestavenou ke dni 31.12.2016.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
7. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Bedihošť za rok 2016.
Návrh usnesení U8/16
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Bedihošť sestavenou ke dni 31.12.2016.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
8. Schválení „Smlouvy o poskytnutí dotace“ na projekt „Cyklostezka Kralice na Hané – Bedihošť“ s Olomouckým krajem.
Starosta informoval zastupitele, že vyjednal směnu pozemků pod plánovanou cyklostezkou. Dále informoval, že se bude předělávat
již hotový projekt na most přes řeku Valovou. V původním projektu je pro cyklostezku určena lávka, ale v novém projektu bude most
rozšířen o cyklostezku, která bude oddělena svodidly. Cyklostezka bude určena i pro chodce. Paní Hanzelová se tázala, zda se počítá
i s osvětlením. Starosta řekl, že nějaké osvětlení tam bude realizováno. Ještě doplnil, že by chtěl před mostem vybudovat z recyklátu
parkoviště pro hřbitov. Olomoucký kraj nám poskytne dotaci na vybudování cyklostezky ve výši 1 229 060,50 Kč, a proto je nezbytné
schválit „Smlouvu o poskytnutí dotace“.
Návrh usnesení U9/16
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace“ na projekt „Cyklostezka Kralice na Hané – Bedihošť “ s Olomouckým
krajem.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
9. Schválení OZV o odpadech.
Starosta předložil zastupitelům ke schválení OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bedihošť.
Návrh usnesení U10/16
Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bedihošť.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
10. Schválení výběrového řízení na chodníky v ul. Zátiší.
Starosta informoval, že proběhlo výběrové řízení na zhotovitele chodníků v ul. Zátiší. Obec oslovila tři ﬁrmy, z nichž byla vybrána
nejvhodnější nabídka, kterou zaslala ﬁrma Delta Polkovice s.r.o..
Návrh usnesení U11/16
Zastupitelstvo schvaluje výběrové řízení na zhotovitele chodníků v ul. Zátiší, ve kterém uspěla ﬁrma Delta Polkovice s.r.o..
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
11. Schválení smlouvy na zhotovení chodníků v ul. zátiší s výhercem výběrového řízení.
Návrh usnesení U12/16
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s ﬁrmou Delta Polkovice s.r.o. na zhotovení chodníků v ul. Zátiší.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
12. Schválení podmínek čerpání dotace v Programu EFEKT 2017 na veřejné osvětlení.
Starosta informoval, že požádal o dotaci na veřejné osvětlení. Z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nám byla přidělena dotace
v rámci „Programu EFEKT 2017“ ve výši 331 610,- Kč. Požádal zastupitele o schválení podmínek čerpání této dotace.
Návrh usnesení U13/16
Zastupitelstvo schvaluje Podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2017.
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Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
13. Schválení výběrového řízení na výměnu svítidel VO.
Starosta informoval zastupitele, že zadávací řízení na zhotovitele veřejné zakázky „Veřejné osvětlení pro obec Bedihošť“ bude
zajišťovat ﬁrma IWWAL consulting, s.r.o., se sídlem Na Sádkách 1935/1, Kroměříž a předložil zastupitelům ke sválení smlouvu
s touto společností.
Návrh usnesení U14/16
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Příkazní smlouvy č. SW52/2017 s ﬁrmou IWWAL consulting, s.r.o., se sídlem Na Sádkách
1935/1, Kroměříž na zadávací řízení pro veřejnou zakázku „Veřejné osvětlení pro obec Bedihošť“.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
14. Projednání žádosti Moravské vodárenské na přípojku pitné vody do přečerpávací stanice.
Starosta přečetl zastupitelům žádost Moravské vodárenské a.s. o realizaci vodovodní přípojky pro přečerpávací stanici podtlakové
kanalizace z důvodu zlepšení hygienických podmínek pracovníků, kteří provádějí údržbu a oplach technologických zařízení v tomto
infekčním prostředí.
Návrh usnesení U15/16
Zastupitelstvo schvaluje žádost Moravské vodárenské a.s. o vybudování přípojky pitné vody do přečerpávací stanice za
ul. Osvobození.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
15. Seznámení zastupitelstva se zrušením nájemní smlouvy na byt.
Starosta informoval zastupitele, že někteří nájemníci obecních bytů nedodržují smluvní podmínky nájemní smlouvy např. tím, že
neplatí nájemné, byty neudržují nebo dokonce devastují. Informoval, že z obou důvodů a častých stížností sousedů byla minulý měsíc
ukončena smlouva nájemnici bytového domu Komendova 65. Další smlouva bude ukončena s jednou nájemnicí bytového domu
Prostějovská 5, která bude písemně vyrozuměna v následujících dnech.
16. Došlá pošta.
Není.
17. Diskuse.
a) Starosta informoval o probíhající rekonstrukci fasády domu Prostějovská 5. Při rekonstrukci bylo zjištěno, že balkony jsou ve
špatném stavu. Musí být hlavně vyměněna drolící se dlažba a umístěn polykarbonát jako výplň zábradlí. Výše nákladů by měla být do
150 000,- Kč. Z tohoto důvodu je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě na další práce s ﬁrmou Jan Uchytil, která rekonstrukci provádí.
Návrh usnesení U16/16
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku na další práce ke smlouvě uzavřené s ﬁrmou Jan Uchytil na zateplení fasády domu
Prostějovská 5.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
b) Starosta informoval o současných problémech s nájemcem obecního pohostinství. Ten neplatí především včas smluvně sjednané
nájemné. Starostovi se také nelíbí provozní doba pohostinství. Navrhl zastupitelům zrušení nájemní smlouvy uzavřené s panem
L. Kratochvílem a vypsání nového výběrového řízení na provozovatele pohostinství.
Návrh usnesení U17/16
Zastupitelstvo schvaluje zrušení stávající nájemní smlouvy na pronájem pohostinství a vypsání nového výběrového řízení na
provozovatele pohostinství.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním výběrového řízení na nového nájemce pohostinství.
c) Ředitel školy Mgr. Michal Jahn informoval zastupitele, že jednal společně se starostou a zástupci MAS Prostějov venkov
o možnosti využít ﬁnančních prostředků v rámci výzvy IROP – infrastruktura pro základní vzdělávání. Jednalo by se o vybudování
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podkrovního školního klubu pro zájmovou činnost žáků ( odhad nákladů 2 500 000,-Kč ), řešení bezbariérovosti vybudováním výtahu
na štítové zdi přístavby ( odhad nákladů 1 900 000,- Kč ) a vytvoření odborné učebny přírodovědných předmětů ( náklady do
500 000,- Kč ). Dále pan ředitel uvedl, že pro podání projektové žádosti je nutné zpracování projektové dokumentace včetně
rozpočtu a podání žádosti o stavební povolení. Podle cenové nabídky, kterou pan ředitel obdržel by cena za projektovou
dokumentaci neměla přesáhnout 165 000,- bez DPH. Také upozornil, že zadavatelem zakázky, stejně jako žadatelem o dotaci by
měla být obec, jako vlastník budovy.
Návrh usnesení U18/16
Zastupitelstvo schvaluje uvolnění 165 000,-Kč bez DPH ( tj. 198 000,- Kč včetně DPH ) z rozpočtu obce na vypracování
projektové dokumentace na bezbariérový přístup do školy, vybudování podkrovního školního klubu a vytvoření odborné
učebny přírodovědných předmětů.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
d) Starosta informoval zastupitele, že na schůzi Svazku obcí Prostějov – venkov, která se konala 1.6.2017 v Hrubčicích, jednali
starostové obcí o možnosti zřízení obecní policie. Počáteční náklady včetně pořízení auta, přenosného radaru, aj. by byly pokryty
z dotace. Roční náklady obce by činily cca 400 000,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí možnost zřízení obecní policie.
e) Pan P. Lenhardt se tázal, zda se bude rekonstruovat i dům Prostějovská 183. Starosta odpověděl, že nejdříve se musí opravit
fasáda domu Prostějovská 106, kde je špatná omítka.
f) Ing. L. Smýkal upozornil, že na polní cesty od parku směrem na Žešov někdo navezl a vyrovnal rumisko. Starosta odpověděl, že
o tom nic neví a pojede se na místo podívat. Dále se tázal, jak se vyvíjí situace kolem domu pro seniory. Starosta odpověděl, že by měl
být hotov do konce tohoto roku.
g) Pan M. Pospíšil se tázal, jak pokračuje situace ohledně včel pana Dostála. Starosta odpověděl, že, jak už bylo několikrát řečeno,
obec udělala pro vyřešení tohoto stavu maximum. Podotkl, že podobný spor nastává také ve Václavovicích, ale tentokrát ohledně
koní.
18. Závěr.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, které v 18.35 hod. ukončil.

Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 12.7.2017 v 17:00 hodin na obecním úřadě
Přítomni: Jarmila Popelková, Jiří Zips, Jana Hanzelová, Alice Opavská, Jaromír Přecechtěl, Ing. Luděk Smýkal, Mgr. Ing. Petr Vysloužil
Návrhová komise: Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Jana Hanzelová
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Přecechtěl, Ing. Luděk Smýkal
Zapisovatel: Bc. Iveta Somrová
Omluveni: Martin Pospíšil, Ing. Jaroslav Frýbort
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu zasedání
Schválení záměru o pronájmu pohostinství
Výběr nového nájemce pohostinství
Schválení uzavření smlouvy s Energy Solutions and Savings s.r.o.
Schválení rozpočtového opatření č. 7 v roce 2017
Došlá pošta
Diskuse
Závěr
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1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu zasedání.
Schůzi zahájil v 17:00 hod. a řídil starosta obce Jiří Zips. Starosta přivítal zastupitele a hosty. Přítomno je 7 zastupitelů a omluveni dva
zastupitelé. Zasedání je usnášeníschopné. Zastupitelé určili návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program zasedání.
Návrh usnesení U1/17:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení U2/17:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Jana Hanzelová.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení U3/17:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Ing. Luděk Smýkal.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
2. Schválení záměru o pronájmu pohostinství.
Starosta informoval, že záměr na pronájem pohostinství byl řádně vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.
Návrh usnesení U4/17:
Zastupitelstvo schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor pohostinství Prostějovská 3, Bedihošť.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlas proti, 0 hlasů se zdrželo
3. Výběr nového nájemce pohostinství.
Starosta, po rozlepení dvou došlých nabídek na pronájem pohostinství, tyto nabídky zastupitelům přečetl. První nabídku zaslal pan
Jiří Kresta ml. pod č.j. OUBed/290/2017. Druhá nabídka došla od sl. Petry Kašíkové pod. č.j. OUBed/328/2017. Oba zájemci se
mohli ještě ke svým nabídkám vyjádřit. Paní J. Hanzelová je upozornila na nízkou návštěvnost místního pohostinství. Oba by však
svými akcemi chtěli přispět ke zvýšení návštěvnosti. Starosta upozornil, že z vybavení pohostinství jsou v majetku obce stoly. Židle
a barový pult vlastní stávající provozovatel pohostinství. Zájemci vyjádřili svou představu o nájemném. Pan J. Kresta nabídl 7000,Kč/měs a paní P. Kašíková 7500,-Kč/měs. Starosta navrhl, aby se hlasování ujali členové návrhové komise Mgr. Ing. Petr Vysloužil
a Jana Hanzelová a vedli výběrové řízení, ve kterém by byl vybrán vhodný uchazeč. Mgr. Ing. P. Vysloužil navrhl hlasování přímo na
zasedání a to veřejné, protože se řešilo, zda bude hlasování veřejné nebo tajné.
Návrh usnesení U5/17:
Zastupitelstvo schvaluje veřejné hlasování ve výběrovém řízení na nového provozovatele pohostinství.
Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlas proti, 2 hlasy se zdržely
Návrh usnesení U6/17:
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na pronájem pohostinství za měsíční nájemné 7500,- Kč pana Jiřího Krestu
ml. a uzavření nájemní smlouvy od 1.8.2017. Starosta přichystá nájemní smlouvu, která bude předložena k podpisu.
Hlasování: 5 hlasů PRO, 0 hlas proti, 2 hlasy se zdržely – Jiří Zips, Jarmila Popelková
4. Schválení uzavření smlouvy s Energy Solutions and Savings s.r.o.
Starosta předložil zastupitelům ke schválení výše uvedenou smlouvu. Jedná se o dodávku a montáž veřejného osvětlení ke snížení
energetické náročnosti VO. Starosta informoval, že ﬁrma Energy Solutions and Savings s.r.o vyhrála výběrové řízení.
Návrh usnesení U7/17:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo č. S2017062303 s ﬁrmou Energy Solutions and Savings s.r.o. na dodávku a montáž
veřejného osvětlení.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlas proti, 0 hlasy se zdržely
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5. Schválení rozpočtového opatření č. 7 v roce 2017.
Starosta předložil zastupitelům výše uvedené rozpočtové opatření. Jedná se o dotaci na cyklostezku, dotace z úřadu práce, veřejné
osvětlení, služby OÚ aj..
Návrh usnesení U8/17:
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlas proti, 0 hlasy se zdržely
6. Došlá pošta.
a) Starosta informoval, že ﬁrma PK Elektro s.r.o. připravuje pro E.ON Distribuci projekt „Bedihošť- obnova DS, Nerudova“. Jedná se
o to, že v ul. Nerudova bude demontováno stávající nadzemní vedení NN a bude nahrazeno kabelovým vedením uloženým do země.
Z tohoto důvodu ﬁrma zaslala obci návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení U9/17:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu č. 1040012064/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ s ﬁrmou E. ON.
Distribuce, a.s..
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlas proti, 0 hlasy se zdržely
b) Starosta předložil zastupitelům ke schválení „Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu“ s Pražskou plynárenskou,
a.s a a „Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN“ s Amper Market,a.s.. Tyto ﬁrmy zvítězily v elektronické
aukci.
Návrh usnesení U10/17:
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu“ s Pražskou plynárenskou, a.s. a „Smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN“ s Amper Market,a.s..
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlas proti, 0 hlasy se zdržely
c) Starosta informoval, že jsme obdrželi dotaci od Olomouckého kraje na projekt „Cyklostezka Kralice na Hané – Bedihošť II. etapa ve
výši 1.229.060,50 Kč. Po žních by se měl projekt realizovat. V této době probíhá výběrové řízení na tuto akci. Cyklostezka bude
zhotovena ze zámkové dlažby a bude sloužit cyklistům i chodcům. V projektu je také osvětlení cyklostezky. Příští rok se bude
rekonstruovat most přes říčku Valovou, který bude rozšířen právě o cyklostezku. Projekt na rozšíření mostu bude hradit Bedihošť
i Kralice na Hané ve stejné výši.
d) Starosta informoval, že jednal s manžely Kyprovými ohledně prodeje obecního pozemku za jejich zahradou. Paní J. Popelková
upozornila, že manželé Hélovi by měli zájem také o odkup části pozemku asi 7m². Starosta upozornil, že zájemce o pozemek si uhradí
veškeré náklady sám včetně přepisu a geometrického plánu. Před příštím zasedáním bude vyhlášen záměr na prodej.
e) Starosta informoval, že ﬁrma CTS corp., s.r.o.( smlouva schválena 29.3.2017 U9/15) má do konce tohoto měsíce zaregistrovat
žádost na pořízení kompostérů a drtiče na bioodpad.
f) Starosta přečetl zastupitelům žádost pana V. Vláčila o prodej obecního pozemku. Jedná se o cca 26m² přiléhajících k parcele
č. 420/2. Obec na základě vypracovaného geometrického plánu, který zajistí pan V. Vláčil, vyvěsí před příštím zasedáním záměr na
prodej pozemku.
g) Starosta předložil zastupitelům ke schválení „Kupní smlouvu“ kterou zaslal pan Luňáček.
Jedná se o to, že vlastníci infrastruktury ( kanalizace a vodovod pro zástavbu v ul. Za Farmou prodají tuto infrastrukturu obci
Bedihošť za kupní cenu 1,- Kč.
Návrh usnesení U11/17:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Kupní smlouvy“ s vlastníky infrastruktury ( vodovod a kanalizace) v ulici Za Farmou za
kupní cenu 1,- Kč.
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Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlas proti, 0 hlasy se zdržely
7. Diskuse.
a) Pan V. Vláčil se tázal, jak se vyvíjí situace kolem domu pro seniory. Starosta mu odpověděl, že by měl být hotov do konce tohoto
roku.
b) Paní J. Hanzelová chtěla vědět, kdy se začnou budovat chodníky v ul. Zátiší. Starosta informoval, že realizace chodníků je záměrně
zdržena, aby se majitelé domů, kteří májí zájem o připojení na kanalizaci, stihli připojit, než budou chodníky hotové. Dále řekl, že by
chtěl ještě letos udělat nový chodník v ul. Lidická.
c) Starosta informoval, že při pondělní vichřici na hřbitově spadl vzrostlý smrk, byly polámané větve stromů v parku a zlomené thuje
ve dvoře OÚ a ještě vznikla drobná škoda na střeše bytového domu Komendova 65.
d) Pan J. Kresta ml. se tázal, zda ul. Zátiší pokračuje až k jeho novostavbě u farmy. Starosta odpověděl, že ano.
e) Starosta informoval, že půjčka na kanalizaci, kterou obec několik let splácela, byla v minulém měsíci již celá splacena.
f) Pan J. Kresta ml., jako nový nájemce pohostinství, se tázal, jak je to s pořádáním akcí v sousedním areálu zahrádkářů.
Paní J. Hanzelová ho požádala, zda by bylo možné, aby v době, kdy budou mít zahrádkáři nějakou akci (cca 8 akcí do roka), pan Kresta
žádnou nepořádal. Pan Kresta se vůči tomuto požadavku, který by ho měl omezovat v jeho podnikání, ohradil. Po bouřlivé debatě
paní J. Hanzelová s panem Jiřím Krestou, upozornila na to, že určitě vznikne problém s pořádáním konkurenčních akcí popř.
grilováním v pohostinství a u zahrádkářů a požaduje toto zakomponovat nějakým způsobem do nájemní smlouvy. Pan J. Kresta
nakonec navrhl, že se na pořádání akcí společně domluví.
8. Závěr.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, které v 18.50 hod. ukončil.

Hospodaření obce v roce 2016
Výsledky hospodaření obce Bedihošť za rok 2016 jsou kompletně k dispozici na webových stránkách obce,
tj. http://www.bedihost.eu/clanky/elektronicka-uredni-deska/2017.html a doplnil jsem je také do níže uvedené tabulky. Jak je vidět,
trend je stejný, příjmy přesahují výdaje, zůstatek peněžních prostředků na účtu se zvýšil. Hospodaření obce Bedihošť je možné
hodnotit jako velmi dobré.

12

Pro zajímavost jsem připravil porovnání nejdůležitějších ﬁnančních ukazatelů v přepočtu na jednoho obyvatele naší obce a Městysu
Kralice na Hané.

Bedihošť má o třetinu méně obyvatel, nicméně příjmy na obyvatele jsou vyšší a náklady nižší. Kdo hospodaří lépe je otázka. V každém
případě Bedihošť má vyšší rezervu, kterou můžeme v případě potřeby využít. Pokud se však jedná o majetek obce, vidíme hodně
podobné údaje, na druhou stranu využíváme o něco více cizích zdrojů než Kralice na Hané.
Výše uvedené informace jsem čerpal z http://monitor.statnipokladna.cz/2017/#, kde jsou přehledně zobrazeny hospodářské
výsledky všech obcí a krajů České republiky.
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

155
158

840 668 668
1239
800 22 55 77
800 184 084

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

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

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

Splatnost do

30. 3. t.r.

Osvobození

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

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

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

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

Cena vodného a stočného na rok 2017
Od 1. ledna 2017 schválila vlastnická společnost Vodovody a kanalizace
Prostějov, a.s., novou cenu pro vodné a stočné. V Prostějově a dalších
městech a obcích zásobovaných pitnou vodou společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., bude v roce 2017 bez DPH vodné navýšeno
z 38,03Kč/m3 na 38,90Kč/m3(o 0,87 Kč/m3). Stočné bez DPH bude navýšeno z 35,28 Kč/m3 na 36,09Kč/m3(o 0,81 Kč/m3).Celkem za vodné a stočné bez DPH 74,99 Kč/m3. Vliv na konečnou cenu vodného a stočného pro
drobné odběratele, tedy pro naprostou většinu domácností, má rovněž sazba
daně z přidané hodnoty, která pro rok 2017 činí 15 %. Zatímco letos většina
obyvatel Prostějovska platí za 1000 l upravené pitné vody a její následné
odvedení a vyčištění 84,30Kč (s DPH), od nového roku to bude v celé tarifní
oblasti 86,24Kč (s DPH). Cena vodného a stočného se tak zvýší o 1,94 Kč za
1000 litrů odebrané a následně vyčištěné vody. Nová cena vodného a stočného tak zvýší, při odhadované průměrné spotřebě 78 litrů na osobu a den,
náklady pro 4 člennou domácnost o cca 220 Kč za rok, tedy o 18 Kč za měsíc.

Ceny pro Prostějovsko

150

Havarijní služba

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

Osvobození

112

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s DPH 15%

vodné

38,90

44,74

stočné

36,09

41,50

celkem

74,99

86,24

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Přivítali jsme nové spoluobčany
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 24. června 2017 v obřadní síni OÚ do života a svazku obce nové
spoluobčany, kteří byli zapsáni do pamětní knihy obce. Slavnostním obřadem byl pověřen místostarosta obce
Ing. Petr Vysloužil. Kulturní vystoupení si připravili žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Vařejkové, hudební doprovod pan Pavel
Strouhal.

Lenka
Popelková

Viktorie
Vičarová

Leo
Soukeník

Vítejte mezi námi!
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Liliana
Stratilová

Společenská kronika - jubilea
Ve druhé polovině letošního roku oslavili nebo do konce roku oslaví svá významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým co
nejsrdečněji blahopřejeme.

Srpen:

MUDr. Kudličková Marie
Ing. Pospíšil Antonín
p. Rozsypal Václav
p. Komoň Jaroslav

75 let
75 let
80 let
70 let

Září:

pí Konšelová Hana

70 let

p. Přecechtěl František
pí Lenhardtová Marie
pí Sedláková Renata
pí. Šťastná Božena
p. Šuba Petr

90 let
75 let
80 let
91 let
70 let

pí Komárková Zdislava
Listopad: p. Valouch Antonín

70 let
70 let

p. Mrňka Josef
Prosinec: p. Brázda Miroslav

75 let
94 let

Anna Tinková
Říjen:

ašim !
n
em ejeme
š
v
u opř
o
n
d
h
e
j
a
l
ě
b
t
Ješ ntům
la
i
b
u
j
Společenská kronika - zesnulí

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

pí Himrová Věra
pí Vojtášková Ludmila
pí Sedláčková Marie
p. Květoslav Jakubec

!
e
c
t
má

Čest
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Z historie obce - „Poslední číslo“ slaví 80 let
Připomínání kulatých výročí významných historických
událostí je běžnou součástí života. Rovněž jednotlivé obce mají
významná historická data, zejména datum první písemné zmínky
o obci (v lepším případě datum založení obce).
Velmi významnými daty z historie Bedihoště jsou např.
následující roky: 1275 (rok první písemné zmínky), 1784
(založení Václavovic), 1851 (začátek provozu cukrovaru), 1870
(založení školy, zavedení železnice), 1916 (postavení současné
školní budovy).
Za první republiky (1918–1938) byl např. založen fotbalový klub SK Bedihošť (1923) či postavena sokolovna (1933).
Významná událost se stala rovněž v roce 1937, kdy byl založen
místní hřbitov. „Poslední číslo v obci“ (občas používané
nadnesené označení pro hřbitov) existuje tedy již 80 let.
Výběr pozemku
Rolník Antonín Hudeček usiloval dlouhá léta o zřízení
hřbitova v Bedihošti, aby místní zesnulí odpočívali na „rodné
hroudě“. Po staletí byli totiž občané Bedihoště pochováváni na
farním hřbitově v sousedních Kralicích na Hané.
V roce 1934 Hudeček nabídl, že koupí potřebný pozemek
nebo na jeho zakoupení daruje 7000 korun. Zastupitelé obce
všemožně podporovali Hudečkův plán a v úvahu vzali několik
pozemků, na nichž by mohl být hřbitov založen. Jako vhodné
byly vybrány pozemky u řeky Valové, jež patřily bratrům
Vláčilovým.
V roce 1936 proběhla úspěšná jednání se zmíněnými
rolníky. Od Františka Vláčila byl získán pozemek (parcela č. 429,
výměra 12 arů 94 metrů čtverečních) a od jeho bratra Vojtěcha
ještě větší pozemek (parcela č. 430/1, 430/2, výměra 29 arů 24
metrů čtverečních). Bratři získali od obce náhradou větší
pozemek (parcela č. 409, výměra 57 arů 54 metrů čtverečních).

Hřbitov v Bedihošti krátce po založení. Fotograﬁe Petra Jiráka

Stavební práce
Obecní zastupitelé nechali pořídit náčrt hřbitova a plán
hrobů a hrobek. Návrhy podaly ﬁrmy Benda – Nedělník (68 762
korun), Chytil – Urbanovský (70 718 korun), Hošek (73 627
korun), Němec (76 276 korun) a Beneš (76 648 korun).
Na návrh Františka Bláhy vyloučilo zastupitelstvo položku za
planýrování a na návrh pana Adama zadalo stavbu staviteli
Rajmundu Hoškovi (70 209 korun).
Byl však podán protest proti zadání stavby Hoškovi, proto
se stavba zadávala ještě jednou. Na návrh náměstka Rudolfa
Hliňáka byla stavba bez planýrování zadána ﬁrmě Benda –
Nedělník za 62 217 korun, ale kvůli zvýšení mezd stoupl náklad
o dalších 3700 korun (projekt hřbitova vypracovala ﬁrma Chytil –
Urbanovský, ﬁrma Benda – Nedělník provedla stavební práce).
Stavba hřbitova (o rozměrech 50 x 80 metrů) byla zahájena koncem června 1937 na bývalých pozemcích bratří
Vláčilů. Celý hřbitov byl obehnán zdí a v zadní části bylo
postaveno kolumbárium a márnice. Sadovou úpravu provedl
Pieta od Jana Třísky na místním hřbitově. Foto Petr Jirák
Karel Vyhlídal, zahradník z Kostelce na Hané. Do základního
kamene hřbitova byl uložen pamětní spis („listina“), který uváděl základní informace o zřízení hřbitova, o dění v Bedihošti za
tehdejšího obecního zastupitelstva a o místní škole.
Původně chtělo zastupitelstvo přemístit na hřbitov kříž, který se dodnes nachází u silnice na Prostějov, ale vzhledem k jeho
tehdejšímu chatrnému stavu nakonec vypsalo konkurz na nový kříž. Stavba, která byla zadána prostějovskému sochaři Janu Třískovi,
stála včetně nákladů za postavení 12 700 korun. Dne 6. 4. 1938 bylo umělecké dílo umístěno doprostřed hřbitova. Jedná se o Pietu
s vyobrazením Ježíše Krista obklopeného plačícími ženami.
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Další zajímavé údaje
Správcem hřbitova byl ustanoven starosta obce František Adámek. Byla schválena hřbitovní pravidla a hřbitovní řád. Byly
zakoupeny máry a pohřební roucha pro kněze. Antonín Hudeček složil na hřbitov dar ve výši 7000 korun (Hřbitovní fond
p. A. Hudečka) – jednalo se o základní kapitál na udržování hřbitova. V roce 1938 obecní zastupitelstvo schválilo na dobu šesti let výši
poplatků (za hroby, hrobky, urny či exhumaci).
Dne 12. 8. 1937 byl na hřbitově pohřben první zesnulý (Eduard Sanetrník, hospodářský správce ve výslužbě). Proslov nad
zemřelým vykonal na žádost starosty odborný učitel Jan Mlčoch.
Firma R. Šagat z Hrubčic provedla v roce 1994 zednické opravy hřbitova v Bedihošti. Do oprav bylo obcí investováno téměř
101 tisíc korun.
Umělecky hodnotná díla
V roce 2010 byla publikována práce Sepulkrální
památky okresu Prostějov, jejíž autorkou je historička umění
Renata Skřebská. V této práci jsou v krátkosti zmíněny
různé památky ze hřbitovů prostějovského okresu.
Na některé hřbitovy se autorka nedostala (zamčené
hřbitovy, např. v Klenovicích na Hané či Žešově), na jiných
nenašla nic, co by podle ní mělo památkovou hodnotu
(mj. i Čehovice, Hrubčice). Naopak v Dobromilicích
zaznamenala největší počet sepulkrálních památek
(samozřejmě s výjimkou Prostějova).
Z našeho hřbitova Skřebská zahrnula do publikace
celkem pět položek. Ve dvou případech se jedná o díla
významného sochaře Jana Třísky (4. 12. 1904 Pelhřimov –
24. 9. 1976 Prostějov). První z nich je již zmíněná Pieta,
kterou historička hodnotí těmito slovy: velmi kvalitní práce
ovlivněná civilismem, poměrně odvážné pojetí vzhledem
k lokalitě (na Hané bylo zvykem tradicionální znázornění
piety). Druhou Třískovou prací, rovněž velmi kvalitní, je
mramorový reliéf Krista na hrobu rodiny Bláhovy
Vyobrazení Ježíše Krista na hrobu rodiny Houškovy. Foto Petr Jirák
(s letopočtem 1941).
Zbývající tři položky zahrnuté do publikace Sepulkrální památky okresu Prostějov: velmi kvalitní secesní náhrobek na hrobu
rodiny Houškovy (nikoliv Mouškovy, jak uvádí Skřebská) – barevná mozaika na porcelánu s vyobrazením hlavy Krista, jediný
dochovaný litinový kříž na místním hřbitově (na hrobu rodiny Hrudovy) a ženská postava z pískovce, která však byla znehodnocena
přetřením barvou (hrob rodiny Vavrouchovy).

Použité zdroje:
Státní okresní archiv Prostějov, fond Místní národní výbor Bedihošť, inv. č. 132 (obecní kronika za období 1890–1950), neinventarizováno (obecní kronika za
období 1975–1994)
SKŘEBSKÁ, Renata: Sepulkrální památky okresu Prostějov. Přerov 2010.

Mgr. Petr Jirák
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Knihovna a informační centrum
Oznamujeme všem čtenářům,
že 4. září 2017 bude po prázdninové přestávce opět zahájen provoz místní knihovny a to každé PONDĚLÍ
od 15.00 do 18.00 hodin
Vaše Jana Hanzelová ml.

Kulturní akce členů SPOZ
Výbor kultury a sbor pro občanské záležitosti při OÚ v Bedihošti v sobotu 10. června 2017 uspořádal pro naše seniory, jako
poděkování za jejich práci pro obec, tradiční „Zábavné odpoledne pro seniory“.
K tanci a poslechu zahrála skupina „DUO Pištěk“. Humorným vystoupením se představila taneční skupina „Druhý dech“, která ve
třech vstupech pobavila všechny přítomné. Svým pěveckým vystoupením přišli potěšit naše seniory žáci zdejší ZŠ pod vedením paní
učitelky Kožouškové.
Děkujeme za příjemně prožité sobotní odpoledne, jak všem přítomným seniorům, tak i účinkujícím a pořadatelům. Těšíme se na příští
setkání s Vámi!
Jarmila Popelková
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Základní a mateřská škola v Bedihošti
Indiánský konec roku na ZŠ Bedihošť
Na naší základní škole se děti těší na závěr školního roku určitě víc, než jinde. Pro žáky prvního stupně je totiž tradičně ve školní
družině připravena „Pohádková noc“. Letos se konala 16. června a přece jen došlo ke změně. Pohádky totiž měly indiánský podtón…
Akce dostala název „Po indiánské stezce“. Škola se proměnila na území tří indiánských kmenů, které mezi sebou měřily síly v různých
disciplínách. Indiáni jezdili na koních, házeli tomahawkem, skládali mapy, stříleli z luku, skákali přes překážky, hledali zlatý poklad. To
vše za pomoci obětavých rodičů, v jejichž čele stál náčelník Dunivý hrom se svými pomocníky. Pizza k večeři zmizela do posledního
drobečku, následovala tradiční pohádka, vždyť i u indiánů musí zvítězit dobro nad zlem! Nu a na kutě! Spíše do pravé indiánské
divočiny, vždyť většina malých indiánů spala v přírodě, ve vlastních týpích a vigvamech. Samozřejmě hlídky byly zajištěny, nepřátelské
kmeny neměly šanci území dobýt! V sobotu ráno se děti setkaly se svými rodiči u bohaté snídaně v saloonu „U Bledé tváře“. Podávaly
se nejrůznější lahůdky. Sliny se sbíhaly na pusinky od Nšoči, nad housenkami z prérie, lákavé bylo Old Shaterhandovo překvapení,
výživná byla procházka Vinnetouovou zahrádkou nebo sadem Apačů s mnoha skvělými vitamínovými mlsy. Chceme touto cestou
poděkovat Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Bedihošť, obětavým rodičům i kolektivu zaměstnanců školní jídelny za pomoc při
organizaci, těšíme se na další spolupráci a přejeme všem krásné prázdniny! Howgh!
Na úspěšné spaní navázala neméně úspěšná Čehovická míle. Nebojíme se změny, proto jsme tradiční loučení se školním rokem pojali
po indiánské noci také trochu jinak. Současným trendem je zdravý životní styl a pohyb k němu neodmyslitelně patří. Proto jsme
uspořádali závod v běhu a jízdě na kole či koloběžce. Děti prokázaly soutěžního ducha! Přestože šlo pouze o příjemně strávené
odpoledne, pustily se do soupeření s obrovským nasazením. Tři nejlepší v kategorii si odnesli medaile a věcné ceny, odměna byla
připravena ale pro každého sportovce. Krásné odpoledne si užily nejen děti, ale i jejich rodiče. V cíli závodu – u čehovického rybníka –
si všichni společně poseděli a oslavili konec vydařeného školního roku.
I do této akce se zapojil Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Bedihošť, patří jim také poděkování!
Za kolektiv vychovatelek ŠD a vyučujících Vladimíra Navrátilová, Světlana Ambrožová

Indiánská snídaně

Čehovická míle - start

Soutěžní disciplíny
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Čehovická míle - první místa

Český zahrádkářský spolek Bedihošť
Vážení a milí čtenáři v době, kdy se připravuji tento příspěvek je krásné tropické léto, svítí sluníčko a děti si užívají prázdnin. Než
budete číst toto vydání našeho zpravodaje, tak už jim škola bude pomalu ale jistě klepat na dveře. Dovolte mě, abych vás seznámila
s tím co náš spolek za uplynulé období dělal a také co má do budoucna v plánu.
Máme i mnoho členů, kterým zdravotní stav nedovoluje, aby se zúčastnili, jak schůze, tak i akcí námi pořádaných. Proto si snad i oni
rádi přečtou co je mezi zahrádkáři nového. Všechny touto cestou zdravíme a věřte, že na vás myslíme, protože právě po vás jsme
přebrali štafetu aby zahrádkáři v Bedihošti stále fungovali. Přejeme vám, našim čestným členům hodně pohody a hlavně zdravíčko.
S jarním sluníčkem jsme uklidili celý areál, jak venkovní, tak i klubovnu. Tak, jak jsme
plánovali, tak jsme začali s grilováním pro občany, opékali jsme makrely, hermelín, v udírně
udili klobásy, cigáro a žebra.
Jelikož jsme se rozhodli udělat novou kuchyni, tak se i stalo. Nejdříve jsme vybourali staré
obklady a pan Blahoušek z Kralic nám položil novou dlažbu v kuchyni. Výrobu nábytku
a instalaci provedl pan Vojtěch Remenec, který nám nabídl velmi solidní cenu. Dle jeho
slov „dělám to jako občan Bedihoště pro zahrádkáře rád, a proto i za rozumnou cenu“.
Koupili jsme také dvě nové plynové varné desky a práce v kuchyni započala. Naše stará
dobrá kuchyňka se začala měnit před očima v moderní kuchyni. Za léta našetřené peníze
z pokladny i z účtu zmizely a to nám ještě chybí vestavné elektrické trouby. Asi se ptáte
proč vše dvakrát? Někdo si půjčuje areál na rodinnou oslavu pro více lidí, tak jedna varná
deska a jedna trouba by bylo na větší akci málo. Teď z našich akcí šetříme opět korunku ke
korunce, abychom ještě zakoupili trouby. Plánů na modernizaci a rekonstrukci máme
hodně, ale vše je o penězích…. Takže až zase něco našetříme, tak budeme dál budovat.
Jsme velice rádi a vděčni, že tento areál máme, že se máme kde scházet, pořádat akce pro
děti, občany a také se tu každoročně koná akce pro seniory, kterou pořádá OÚ a Sbor pro
občanské záležitosti v Bedihošti. Klubovnu si také půjčují naši hasiči, když pořádají Valnou
hromadu. Takto je celý areál využitý pro dobré věci a dá se říct, že i po
celý rok.
Další akcí bylo „Vítání léta a prázdnin“ pro děti. Děti se zabavily, bylo pro
ně i pro dospělé připraveno bohaté občerstvení. Při vstupu dostalo
každé dítě ovocné pitíčko. Hudbu a ozvučení nám na některých akcích
zajišťují místní DJ Víťa Švec a Vojta Kuchař, se kterými je velmi dobrá
spolupráce a patří jim naše velké poděkování.
Na 2. září 2017 připravujeme pro děti „Loučení s prázdninami s klaunem
Vikim“, malování na obličej apod. V plánu máme také, pokud bude babí
léto a počasí nám bude přát, „Svatováclavské hodové posezení s hudbou
- pod lipami“. Jak všichni víme, na sv. Václava jsou v místní části
Václavovice tradiční hody, tak se pokusíme vzkřísit některé akce, které
se v minulosti konávaly. (Za nepříznivého počasí by se akce uskutečnila
v klubovně).
Ještě bych vás chtěla požádat o vaše výpěstky, ať už se jedná o květiny,
ovoce nebo zeleninu na naši výstavu, která se bude konat ve dnech 23.
24. a 25. září 2017. Pokud nám zapůjčíte vaše výpěstky, budou vám
samozřejmě vráceny po skončení výstavy. Vystavované vzorky předejte
v pátek 22. září od 14 do 18 hodin. Již předem vám moc děkujeme.
V měsíci září se také uskuteční sběr kovového odpadu, tak pokud máte
něco kovového, nepotřebného, schovejte to prosím pro zahrádkáře.
Pomůžeme i s vynesením ze dvora či domu a usnadníme vám práci
s vynášením.
Jak vidíte, celé léto máme akci za akcí a naše činnost je natolik pestrá, že
si snad každý může vybrat a přijít mezi nás. Chtěla bych tímto také
poděkovat všem členům zahrádkářům za jejich obětavost při všech
akcích, bez nichž by to samozřejmě nešlo a také bez vás příznivců
a občanů, kteří se akcí zúčastňujete.
Vítání léta a prázdnin
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Jana Hanzelová, předsedkyně ČZS Bedihošť

Zahrádkáři radí
Nepusťte slimáky na záhon
K nejhorším škůdcům zeleniny patří slimáci. Rozšířené jsou především tři druhy: téměř černý slimák
zahradní se žlutým břichem, červenohnědý slimák španělský a slimák polní, který žije převážně v půdě.
Překážkou jsou pro ně pruhy suché nařezané slámy. Vrstva slámy má být tenká a pokládat se má až
v červnu. Pod tlustší vrstvou slámy, která je zvlhčena deštěm, se totiž mohou slimáci spokojeně
zabydlet.
Slimáci nesnášejí vůni některých aromatických rostlin. Odehnat je může například řádek vonných bylinek, jako je tymián, yzop, šalvěj,
vratič, levandule, brutnák nebo pelyněk pravý. Pomáhá také rozmístit výhonky bylinek pod podestýlku.
Osvědčily se i ploty proti slimákům i když se slimáci dovedou snadno přeplazit přes čepel břitvy, ale s překonáním převisů mají
problémy. Jejich váha je totiž tlačí směrem dolů a padají proto na zem. Účinnou bariéru si můžete vybudovat sami za zahnutého
drátěného pletiva s malými oky. Musí být 10 až 30cm vysoká a zasahovat asi 10cm do půdy. Slimáčí hnízda s vajíčky zničíte
pravidelným kypřením. Nejvhodnější je vydat se na lov slimáků večer nebo brzy ráno. Prohlédněte především prostory pod listy
a nalezené jedince seberte a zlikvidujte. Pohodlnější je ovšem rozsypat zrna proti slimákům např. běžně prodávaného ferramolu.
V místním Zetaspolu vám určitě rádi poradí.
Slimáky můžete také odlákat tím, že mezi řádky zeleniny nasejete hořčici, řeřichu nebo pohanku, na okraj záhonu nasadíte
aksamitníky. Těmto rostlinám dávají totiž při žíru slimáci přednost. Když budete pravidelně slimáky odchytávat a ničit, zeleninu před
nimi účinně ochráníte.
Mnoho úspěchů v boji proti slimákům přejí zahrádkáři z Bedihoště.

TJ Sokol Bedihošť
Vážení příznivci Bedihošťské kopané,
opět nastal čas Vás seznámit s děním
v naší Jednotě. Druhou část sezóny
jsme neodehráli moc dobře. Trápila nás
slabá účast hráčů, jak na trénincích tak
na zápasech. Hodně to bylo
zapříčiněno pracovní vytížeností hráčů.
Skoro každý zápas jsme odehráli v jiné
sestavě. Soutěž jsme ukončili na
5. místě s 23.body. Do nové sezóny
jdeme s odhodláním v lepší výsledky.
Přišli i čtyři nové posily s nichž jsou
nejvýraznější Luděk Zdráhal a Jirka
Škop. Jsme rádi, že mezi nás zavítali
a doufáme, že potvrdí své kvality
a povedou nás k lepším výsledkům.
V přípravě jsme odehráli turnaj v Biskupicích, který jsme vyhráli, když jsme postupně porazili domácí Biskupice a Želeč. První soutěžní
utkání odehrajeme v sousedních Kralicích. Bude to po dlouhé době velké derby. Doufám že nám budete držet palce a budete nás
v hojném počtu navštěvovat na domácích zápasech. To je asi tak vše s čím jsem vás chtěl seznámit. Děkujeme za přízeň

ROZPIS SOUTĚŽĚ
Neděle
3.9.2017
Sobota
9.9.2017
Neděle
17.9.2017
Sobota
23.9.2017
Neděle
1.10.2017
Sobota
7.10.2017
Neděle 15.10.2017
Sobota 21.10.2017
Sobota 28.10.2017

2017/2018
16:00hod.
16:00hod.
15:30hod.
15:30hod.
15:00hod.
15:00hod.
15:00hod.
14:30hod.
14:30hod.

Kralice - Bedihošť
Bedihošť - Otaslavice
Pavlovice - Bedihošť
Bedihošť - Němčice
Biskupice - Bedihošť
Bedihošť - Brodek u Pv
Skalka - Bedihošť
Bedihošť - Želeč
Bedihošť – Nezamyslice

Sportu Zdar a fotbalu zvlášť
Za TJ SOKOL Bedihošť Josef Zemánek
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Prázdninová činnost SDH Bedihošť
Od posledního příspěvku do Bedihošťského zpravodaje se mnohé událo. Dovolte mi proto krátké shrnutí činnosti dobrovolných
hasičů v obci Bedihošť.
Na úvod bychom tímto rádi poděkovali Obci Bedihošť za zakoupení nových sad hadic a rozdělovače, když v loňském roce na akci
„Bedihošťské kopeček“ došlo k poškození hadic.
Dětský den se nám bohužel z organizačních důvodů
nepodařilo zorganizovat v předem ohlášeném termínu.
Abychom však dostáli svého slibu, využili jsme volného
termínu o měsíc později, a to dne 22.07.2017, a připravili
jsme Zábavné odpoledne. Pro děti, a nejen pro ně, byla
připravena ukázka od Policie České republiky – psovodi
a dopravní policie, nechyběly ani různé soutěže, malování
na obličej a opět velmi oblíbená koupel v pěně a následná
sprcha hasičskou hadicí. Pro všechny návštěvníky bylo
připraveno občerstvení i hudební doprovod. Bohužel
návštěvnost této akce nebyla valná, zřejmě z důvodu
prázdnin a dovolených.

Dne 19.08.2017 jsme pořádali již 3. ročník naší pohárové soutěže „Bedihošťské kopeček“.
Celý týden jsme netrpělivě sledovali předpověď počasí, aby to aspoň letos vyšlo. Bohužel,
ani letos se to bez menší přeháňky neobešlo. Této naší tradiční soutěže se lotos zúčastnilo
celkem 6 družstev, a to 4 mužstva (1. místo – Morkovice, 2. místo – Bedihošť, 3. místo –
Bedihošť B a 4. místo – Čehovice), a 2 družstva žen (1. místo – Tovačov a 2. místo –
Čehovice/Bedihošť). Velmi nás potěšila letošní hojná účast diváků, čímž vám všem tímto
velmi děkujeme a věříme, že nás přijdete podpořit i příští rok . Součástí této akce byla
i soutěž „O pohár starosty obce“ o železného hasiče. Můžeme se pochlubit, že pohár
vyhrál náš člen, a to starosta SDH Miroslav Hýbl. Za zmínku stoji i to, že se letos této
soutěže zúčastnilo několik odvážlivců z řad občanů naší obce. Zároveň je třeba vyzvednout
i účast starosty obce pana Jiřího Zipse, jakožto nejstaršího účastníka. Následně se této
soutěže účastnili všichni přítomní muži z SDH Bedihošť. Děkujeme za poskytnutí
sponzorských darů společnosti Naši hasiči.
Večerní zábavu, tzv. Srpnovou noc, konanou v prostorách parku lehce ohrožovalo počasí,
ale návštěvnost byla i tak hojná. Doufáme, že se vám zábava líbila, zejména novinka
v několika druzích čepovaného piva. Za SDH Bedihošť mohu konstatovat, že akci budeme
pořádat i příští rok.
Činnost jednotky SDH Bedihošť
Dne 03.08.2017 byl vyhlášen poplach, a to z důvodu spadlého stromu na silnici směrem na Výšovice. Hasiči strom rozřezali
a následně odklidili stranou. Po dobu zásahu hasiči korigovali provoz na komunikaci.
Touto cestou se omlouváme všem, kteří žádali o vyčištění studny. Přestože občas zaprší, dlouhodobě převládá sucho, a proto se tato
činnost nedoporučuje a odkládáme ji na podzim. Děkujeme za pochopení.
za SDH Bedihošť
Mgr. Kateřina Štoplová
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a

Ing. Vojtěch Kuchař
jednatel SDH Bedihošť

Život v pohybu … díl druhý - „běžecká bota“
Předmluva
Daleko, na západním břehu Kanady leží Vancouver. Stál tam chlapík a díval se před sebe. Vyfotil jsem se s ním. A tehdy mne napadla
myšlenka na starý, zapomenutý sen. Zkusím to. Začal jsem pomalu. Mám výborného rádce a trenéra. Ale 3 týdny před startem...
natažený stehenní sval - a vše pomalu se ztrácí. Ale moje krédo - " Nikdy to nevzdávej " mi říká abych to zkusil.10 dní odpočinku
a začínám jakoby znova. Zbývá pak jen masáž a teipy. Ještě na startu v hlavě myšlenka - zvládne to tělo nebo to bude o hlavě. Ale mám
skvělého vodiče a věřím, že mne do cíle dovede. Úmorné počasí začíná brzy kosit první závodníky a od 10 kilometru jich přibývá.
Pohled na ležící na okraji silnice mi nahání trochu strach. A v hlavě bliká - nechci tak dopadnout. Dnes nejde o čas. Můj vodič dodává
klid a sebevědomí. V cíli jsem šťastný, že jsem to zvládl. Poprvé. Myšlenky a pozdrav letí do Vancouveru- stojí tam jeden chlapík. Stojí
tam již několik let. Jmenoval se Terry Fox. Díky za podporu kamarádům. A především mému skvělému rádci, trenérovi a vodiči. Bez
něj bych to v těchto podmínkách nedal. Díky moc Libore. Jsi skvělý. Zbývá poslední výzva, poslední sen. Snad příště... Snad někdy?
Pokračování…
Přidali se Roman, Míra, Michal, Zdeňka a Marcela.
Vznikl tak sedmičlenný tým - TEAM Bedihošť. Nová běžecká trička tak trochu zavazují i dávají tak trochu lepší pocit a nádech běžecké
atmosféry. Ať už je to Čehovická 10 000, 1/2marathon Olomouc, marathon Praha nebo horský trail doma i v cizině, závody pořádané
maraton klubem Prostějov. Spousta diváků Vás dokáže pořádně vyhecovat – „ Bedihošť , tož to dáme - já su z Hané “ uslyšíte i v Praze.
2017
Libor Blaha – marathon Praha, ½ marathon Prostějov a Olomouc, Transylvania Ultra Trail 50km, Horská výzva Jeseníky 64km, Ultra
Fatra 55km
Václav Blaha – ½ marathon Prostějov a Olomouc, Repechy 22km, Valašský Hrb 30 km, 6HOD RUN FREE Prostějov, Horská výzva
Jeseníky 40km, přes okres Prostějov
Roman Grochol – ½ marathon Prostějov a Olomouc, Čehovická 10 000, přes okres Prostějov
Miroslav Hýbl – Čehovická 10 000, ½ marathon Olomouc, Repechy 22km, 6HOD RUN FREE Prostějov ,přes okres Prostějov
Michal Vít – Čehovická 10 000, Repechy 22km, 6HOD RUN FREE Prostějov, přes okres Prostějov, Domamyslická stěna
Zdeňka Florýková – Čehovická 10 000, 3.6.9. Prostějov, 6 HOD RUN FREE Prostějov, Domamyslická stěna
Marcela Zdráhalová – ½ marathon Olomouc,
Běhání „ jen tak “ si zkouší “a snad i „ vychutnávají “ i další – Luděk, Jana, Ivča. A snad je někdy také potkáme na závodech, kterých se
TEAM zúčastňuje. Dokážeme se vyhecovat i povzbudit. Jde o to, abychom jsme si to užili. Vítěz má potlesk, zadní řady aplaus….
Motto : „ Běhání není jen hltání kilometrů, ale dá se při něm pomoci i jiným “
Poděkování za podporu našeho týmu patří SDH Bedihošť, starostovi obce Bedihošť a ﬁrmě DD Sport Dubany.
TEAM Bedihošť, Vendy

Čehovická 10 000
Václav Blaha, Roman Grochol, Zdeňka Florýková,
Miroslav Hýbl, Michal Vít

Nová běžecká trička
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Šipkařský tým - Šelmy Bedihošť
Vážení čtenáři,
po těžkých soubojích koncem sezóny jsme skončili na 6. místě.
I když bodů jsme nezískali mnoho, přece jen můžeme slavit
malé vítězství v podobě našeho kapitána Dalibora Špačka jako
prvního hráče ve statistikách naší ligy.
Nově od této sezóny budeme hrát v místní sokolovně. Tímto
zveme všechny fanoušky a nadšence šipek, přijít si s námi zahrát
a rozšířit naše řady. Prijďte nás podpořit, další sezóna začíná
v září.

Foto zleva: František Špaček, Jiří Šuráň, Dalibor Špaček a Andrea Soukupová

Klub Šelmy Bedihošť

I. Bedihošťský RESTAURANT DAY
Milí čtenáři, tak jak jsme Vás informovali v předchozích číslech
našeho zpravodaje, rádi bychom ve spolupráci s našimi zahrádkáři
uspořádali náš „I. Bedihošťský RESTAURANT DAY“. Věříme, že
mnozí už jste o takové akci slyšeli či se jí dokonce zúčastnili.
V Prostějově, ale i v dalších městech probíhá zcela pravidelně
a stále rostoucí zájem dokazuje velký úspěch těchto akcí.
Jen pro vaši informaci, nápad „Restaurant Day“ neboli festival
dočasných restaurací, vznikl již v roce 2011 ve ﬁnské metropoli
v Helsinkách, odkud se rychle rozšířil do celého světa. Tento den se
dá nazvat jako „Den amatérských restaurací“, ale není jenom
o jídle. Řada ohlasů účastníků této akce v různých státech
a městech oceňuje nejen předváděné či prodávané jídlo a nápoje,
ale velice napomáhá také k utužení sousedských a kamarádských
vztahů. Zapojit se do této akce může každý a předvést své umění
i své chutě. Na těchto akcích si aktivní účastníci mohou svoje výrobky nabízet i prodávat.
Cena kulinářských specialit se zpravidla pohybuje v hodnotě spotřebovaných surovin, tedy bez „přidané hodnoty“ jako je práce,
či spotřebovaná energie apod. Nemusí se jednat jen o cukroví – byť už v tuto dobu budete mít zcela jistě napečeno, ale můžete se
pochlubit i dalšími výrobky, jako nápoje či jiné speciality. Zapojit se do této akce může každý!!!
Redakční radu našeho zpravodaje tento projekt oslovil natolik, že jsme se ve spolupráci s našimi zahrádkáři rozhodli připravit náš

„I. Bedihošťský Restaurant Day.“
Věříme, že mnozí jste vyzkoušeli celou řadu receptů mimo jiné i těch otištěných na stránkách Bedihošťských zpravodajů a tak se vám
naskytne příležitost předvést své výrobky k degustaci.
I. Bedihošťský Restaurant Day se bude konat v sobotu 16. prosince 2017 v prostorách klubovny našich zahrádkářů od 15hodin.
Vzhledem k tomu, že se jedná o první akci tohoto druhu, přece jen bychom rádi věděli, kolik z vás tento nápad osloví a dáte
k degustaci svoje oblíbené cukroví či jiné speciality.
Proto bychom rádi, abyste se potenciální zájemci přihlásili do 30. listopadu na emailovou adresu: 140803@seznam.cz
či na telefonní číslo: 605 520 000, nebo přímo u paní Jany Hanzelové
Těšíme se na váš zájem a zejména pak na vaši bohatou účast!!!
Zahrádkáři a redakční rada Bedihošťského zpravodaje
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Zadáno pro ženy (i muže)
Milé čtenářky – čtenáři, máme tu krásné pozdní letní dny, které prožíváme na dvorcích či zahrádkách a přitom si něco dobrého buďto
uvaříme, nebo ještě lépe ugrilujeme. A co nejvíce přitom popíjíme? No přece naše dobré české pivo!!! Zůstanu tentokrát u toho
pivka a trochu se mu budu věnovat.
Je tu totiž odjakživa! První zmínka o pivu nebo nápoji mu podobnému pochází
už ze sedmého tisíciletí před naším letopočtem z Mezopotámie. Tam v oblasti
mezi řekami Eurfratem a Tigridem totiž pěstovali Asyřané, Babyloňané,
Sumérové a Akkadové obílí, ze kterého se vyráběl mok podobný našem
dnešnímu pivu. Staří Babyloňané dokonce vyráběli až devatenáct druhů této
zkvašené tekutiny a pivovarnictví patřilo k činnostem, které přímo rozkvétaly.
Kromě obilí používali Babyloňané od šestého století př. n.l. k výrobě piva
i chmel. Dokonce jako vrcholný chuťový zážitek je popisován chmel vrbový.
Poté se výroba piva rozšířila do Egypta (který byl dlouho považován za kolébku
pěnivého moku), Arménie, Persie, Řecka a Říma. Egypt tedy nestál u zrodu
piva, ale jejich nápoj z města Pelusium, který vznikal z ječného sladu, prosa,
šafránu a dalšího koření, byl proslulý. Po dokončení se tento mok zakopával
v hliněných nádobách do země, kde dozrával.
Na naše území přinesli výrobu piva Slované, kteří se usadili pod horou Říp. Ale úplně prvním písemným dokladem, ve kterém se
zmiňuje výroba hořké tekutiny je nadační listina Vratislava II. Z roku 1088. Není od věci si připomenout, že v té době se z pivního
základu připravovalo i jídlo a recepturu na jeho výrobu tedy znala takřka každá hospodyňka – ne však každá věděla, kolik obsahuje
pivo kalorií.
Ve 14. - 15. století se výroba piva zdokonalila a na řadu přišly městské pivovary, které však upadly, když bohatí měšťané začali po roce
1547 vystupovat proti vládě Habsburků a jejich živnost jim za trest byla odejmuta. Opětovné pozvednutí prestiže českého piva se
datuje do druhé poloviny 18. století. Sládek František Ondřej Poupě přišel s plány na nové zařízení pro produkci sladu a piva a snažil
se do svých myšlenek zasvětit i ostatní sládky. Těsně před smrtí se mu podařilo v Brně otevřít pivovarskou školu, která neměla
v Evropě obdoby. Ne nadarmo se zde učili vařit pivo tuzemští i zahraniční pivovarníci. V roce 1842 pak konečně vzniká Měšťanský
pivovar v Plzni, podle jehož technologie výroby začaly brzo vařit pivo ostatní sládci v Čechách i na Moravě. Průmyslová revoluce
v polovině 19. století měla velký vliv i na zlepšení a rozvoj výroby piva. V našich zemích byla spousta skvělých odborníků na výrobu
zlatavého moku a rozvoj průmyslu to jenom podpořil. České pivo začalo být proslulé po celém světě. Jenom v této době vzniklo
zhruba 30 nových pivovarů.
České pivovarnictví fungovalo v relativně dobrých podmínkách až do druhé světové války. Po ní však zůstalo zavřeno mnoho pivovarů
a ty, které vydržely byly později zestátněny. Především se přestalo investovat do nových technologií a vybavení. Přesto však byl
pivovarnický průmysl schopen zásobovat i světové trhy a obstál i zde. Po roce 1989 nastala privatizace pivovarů, mnohé zanikly, do
některých vstoupil zahraniční kapitál. V roce 2003 bylo v České republice na 36 sladoven, které vyrobily 483 693 tun sladu. Z toho
vývoz činil 213 324 (44,10%) tun. Podstatnou část této produkce činil známý hanácký slad pocházející z hanáckých – zejména
prostějovských sladoven. Činných pivovarů bylo 48, které vyrobily 18 548 314 hl piva. Z toho bylo vyvezeno 2 129 848 hl (11,48%).
Roční spotřeba na jednoho obyvatele činila 160,9 litrů piva.
Staří Čechové pohlíželi na pivo nejen jako na osvěžující nápoj, ale také jako na výživný, chutný a levný „tekutý chléb“. V pivu viděli také
lék na celou řadu nemocí. Současný trh jim dává za pravdu. Český národ je první ve světové spotřebě piva a pivo je velmi oblíbeným
národním nápojem.
Na závěr si přečtěte „pivní chvalozpěv“ někdy nazývaný jako „pivní OTČENÁŠ“
Sude náš, jenž jsi naražený,
roztoč se pípa Tvá,
buď vůle Tvá po všech hospodách
a odpusť nám
naši dočasnou střízlivost,
jakož i my odpouštíme našim číšníkům,
neuveď nás v záchytnou stanici
a zbav nás všech protivných abstinentů.
V poslední době se roztrhl pytel s různými pivními slavnostmi, tak pokud se některé z těchto slavností zúčastníte, tak si s rozumnou
mírou pivko vychutnejte.
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Když jsem to dnes tak přes pivo „rozjela“, tak vám přidám několik receptů, které můžete vyzkoušet.
Pivní špecle
400g hrubé mouky, 2dcl světlého piva, 3 vejce, 40g másla, 120g pivního sýra, sůl.
Mouku smícháme s pivem, vejci, osolíme a vypracujeme těsto. Z těsta na prkénku odkrajujeme malé nočky, které vhazujeme do vroucí
osolené vody. Když vyplavou, necháme je přejít varem a přendáme cedníkem do ohnivzdorné misky. Omastíme je máslem, posypeme
strouhaným sýrem a v troubě necháme sýr rozpustit.
Kuře na černém pivu
1 kuře vcelku, černé pivo, dvě cibule, sůl, kmín, 150g anglické slaniny.
Kuře omyjeme, osušíme a dáme do pekáčku. Důkladně osolíme a
pokmínujeme. Poklademe ho na plátky nakrájenou anglickou slaninou a na
kolečka nakrájenou cibulí. Podlijeme ho polovinou láhve tmavého piva. Pečeme
asi hodinu v troubě na 220st.C a podléváme pivem. Jako příloha se hodí špenát
a bramborový knedlík.
Pivní vrabci
700g vepřové plece, sůl, česnek, cibule, 4dcl světlého piva, sádlo.
Maso nakrájíme na větší kostky, osolíme, potřeme česnekem, vložíme do mísy, zalijeme pivem a necháme hodinu odležet v chladnu.
Potom maso vyjmeme, necháme okapat a opečeme v pekáči na rozpáleném sádle. Přidáme nahrubo nakrájenou cibuli, orestujeme
a zalijeme pivem od naloženého masa. V troubě pečeme za občasného přeléváním výpekem doměkka.
Moravský pivní guláš
500g hovězí kližky, olej, cibule, mletá paprika, sůl, kmín, rajský protlak, dvě brambory, 0,5 litru tmavého piva, feferonka.
Maso nakrájíme na kostičky, na oleji zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme papriku a lehce osmahneme. (Dlouhé osmahnutí není dobré,
paprika zhořkne). Na tento základ vložíme osolené maso, posypeme kmínem a orestujeme. Zalijeme polovinou piva, přidáme rajský
protlak a dusíme. Když je maso poloměkké, přidáme nastrouhané brambory a feferonku. Podlijeme zbytkem piva a dusíme až je maso
měkké a šťáva zhoustlá. Je-li třeba, podléváme vodou.
Staročeská pivní polévka
Dvě světlá piva, 2 lžíce másla, 5 lžic cukru, krajíc tvrdého chleba, citronová kůra, zázvor, kmín, sůl, 2 žloutky, 1 smetana na vaření.
Do piva přidáme cukr, máslo, koření, nastrouhanou citronovou kůru a chléb. Přivedeme k varu a krátce povaříme – asi 5-10minut, pak
odstavíme z plotny a do ještě horké ihned vmícháme žloutky. Se žloutky už nevaříme. Na zjemnění přidáme smetanu na vaření.
No a jako obvykle přidám recept na nějaký dobrý koláč ke kávě, aby se nám zlepšila nálada. Jelikož je léto a máme k dispozici
dostatek ovoce, tak toho využijeme a budou to recepty s ovoce. Takže DOBROU CHUŤ!
Rebarborový koláč
13dkg másla, 13dkg cukru, 1 vanilkový cukr, ½ prášku do pečiva, 3-4 vejce, 15dkg
polohrubé mouky, 7dkg solamylu.
Náplň: 50dkg rebarbory, 10dkg cukru, trocha skořice.
Posýpka: 30dkg polohrubé mouky, 20dkg cukru, špetka soli, 10 lžic oleje nebo
rostlinného tuku)
Utřeme tuk s cukrem, přidáme vejce s práškem, vanilkový cukr a nakonec mouku se
solamylem. Těsto naneseme v tloušťce asi 1,5cm na mírně pomaštěný plech.
Na plát těsta položíme kousky oloupané rebarbory, nařezané na asi 3cm dlouhé
špalíky, sypeme cukrem a skořicí. Posypeme posýpkou a pečeme ve vyhřáté troubě
na 180st. Asi 40 minut. Pocukrujeme až po vychladnutí.
Letní koláč s ovocem
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru, 2 bílé jogurty (po 150gr), 2 vejce, ½ hrnku oleje, 1 prášek do pečiva, ovoce (borůvky, maliny,
rybíz apod.) - prostě co nám momentálně paní příroda nabídne.
Drobenka: 80g másla, 80g cukru, mouky tolik, aby se drobenka mezi prsty hezky drobila (cca 140g)
Vyšleháme vejce s cukrem, přidáme olej, jogurt a postupně přisypeme mouku s práškem do pečiva. Vymícháme dohladka. Těsto pak
vylijeme na vymaštěný plech. Bohatě posypeme ovocem a nakonec drobenkou. Pečeme v předehřáté troubě na 170st.
Roláda s jahodami a tvarohovým krémem
Těsto: 6 lžic cukru, 6 vajec, 6 lžic polohrubé mouky
Krém: cukr dle chuti, 2ks tvarohu, 1máslo.
Nejprve si připravíme těsto na roládu. Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Vyšleháme žloutky s cukrem. Potom ušleháme
z bílků sníh a do něj pomalu zamícháváme ušlehané žloutky. Nakonec přimícháme mouku. Těsto vylijeme na plech – vyložený pečícím
papírem a pečeme do růžova. Ještě teplou placku srolujeme do rolády a necháme vychladnout. Mezitím si vymícháme krém. Vychladlou
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placku rozbalíme, potřeme krémem a poklademe ovoce. Zabalíme do rolády, vršek rolády potřeme zbylým krémem a posypeme kokosem.
(V receptu jsou jahody, ale může to být jakékoliv ovoce).
Švestkový koláč s mákem
Pro přípravu těsta: 200g polohrubé mouky, 100g cukru, 1dcl mléka, 1dcl oleje, 2vejce.
Náplň: švestky, 160g mletého máku, 100g mletého cukru, máslo, rum.
Suroviny na těsto smícháme a vylijeme do kulaté formy o průměru 20cm. Čisté, omyté,
vypeckované a rozpůlené švestky klademe těsně vedle sebe, posypeme mákem smíchaným
s mletým cukrem. Pokapeme máslem a rumem. Pečeme v předehřáté troubě 35-40 minut
na 140st.
Pozn. Spojení švestek s mákem je přímo božské spojení!!!
Kokosová bábovka s borůvkami
350gr polohrubé mouky, 230g mletého cukru, 160g másla – hery, 3 vejce, 150g měkkého tvarohu (nejlépe ve vaničce), 1kypřicí
prášek do pečiva, hrstka kokosu, mléko dle potřeby – asi 2dcl, 3 hrsti borůvek.
V míse ušlehejte žloutky s cukrem a máslem, přidejte tvaroh a potom kokos a mléko. Postupně vmíchejte mouku a kypřicím práškem
a pak sníh z vyšlehaných bílků. Na závěr vmíchejte borůvky. Dejte do vymazané a vysypané bábovkové formy a pečte cca 45 minut při
teplotě 160st.
Milé čtenářky – čtenáři, prázdninové dny se pomalu blíží k závěru, což se zejména dětem samozřejmě nelíbí. Čas však nikdo nezastaví.
My se stále ještě snažíme zpracovat vše co se dá, aby se nic nevyhodilo a přes zimu bylo kam sáhnout ať už pro kompot, marmeládu či na
všechny možné způsoby zpracovanou zeleninu.
Užívejte si ještě sluníčka, letní pohody a ať se vám vše podaří tak, jak si přejete. Příště se setkáme nad stránkami vánočního zpravodaje.
Vaše Jana Hanzelová

Tipy a triky na každý den
Zlatá česká remoska

- při přípravě pokrmů v remosce dochází k výrazné úspoře elektrické energie
- pokrmy se pečou nebo zapékají stejnoměrně, proto nemusíte mít obavu, že se pokrmy připálí
- vzhledem k malým rozměrům můžeme remosku využít nejen v malých domácnostech, ale i na chatě, v kempu apod.
- nové typy remosek mají teﬂonovou úpravu, která umožňuje přípravu pokrmů bez tuku, či s minimálním množstvím tuku
- teﬂonové pečící mísy se dobře udržují a mají dlouho životnost. (používáme pouze dřevěné nebo silikonové vařečky a jiné náčiní)
- v remosce lze rozpékat pečivo z předešlého dne, které je za chvilku chutné a křupavé
- v remosce můžeme také smažit řízky. Do mísy vlijeme dostatečné množství tuku a po 5 minutách, kdy je tuk rozehřátý, smažíme.
Z každé strany asi 10 minut. Výhodou je nižší spotřeba tuku a rovnoměrné prosmažení, řízky jsou navíc křehké.
- remosku využíváme i k pečení moučníků z různých těst, především třených, piškotových, litých i kynutých. Při pečení např. bábovky
využijeme kuželovou vložku, abychom získali klasický tvar bábovky.
- můžeme připravovat i toasty či topinky. Plátky chleba či veky rozložíme na dno remosky, obložíme sýrem, uzeninou, zeleninou
a krátce zapečeme.
Pozor!!! Snímatelné víko s rukojetí nesmíme ponořit do vody. Čistíme výhradně vlhkou houbičkou a hadříkem.
Jana Hanzelová

Znáte mě?
Jmenuji se REISHI, říkají mě HOUBA NESMRTELNOSTI ČI ZÁZRAČNÁ HOUBA
Tato houba patří mezi nejpoužívanější léčiva tradiční čínské medicíny. Má vynikající výsledky zejména v oblasti léčení vysokého
krevního tlaku, při snižování cholesterolu, či při léčbě nespavosti.
Kde se tato houba vzala?
Zázračné účinky reishi využívají asijští léčitelé i obyčejní smrtelníci již přes 4000 let. Reishi je v mnoha zemích symbolem bohatství
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dobrého zdraví, dlouhověkosti a nesmrtelnosti. Teprve v 70.letech minulého století byly
poprvé provedeny vědecké rozbory jejich obsahových látek a houba byla klinicky
zkoušena v nemocnicích v Číně a Japonsku. Tyto průzkumy pak prokázaly, že
v plodnicích reishi (v českém jazyce ji hledejte pod názvem „lesklokorka lesklá“), je
nejvyšší obsah léčivých látek ze všech zkoumaných hub.
S jakými obtížemi vám může pomoci?
Lesklokorka se používá zejména jako regulátor krevního tlaku a podává se osobám
trpícím cukrovkou, revmatismem či při srdečních chorobách. Houba příznivě podporuje
funkci jater a žaludku a má vliv na snižování obsahu tuků a hladiny cholesterolu v krvi.
Pro koho je lesklokorka určená?
Jelikož u houby nejsou pozorovány žádné nežádoucí účinky, je vhodná opravdu pro každého. Podle starého čínského textu je houba
podávána starým lidem, protože pomáhá osvěžit paměť, zvýšit orientační schopnosti a soustředění. Je doporučována také
sportovcům, kterým přispívá ke zlepšení sportovní výkonnosti. V současné uspěchané době, kdy mnoho lidí trpí poruchami spánku,
oceníte její blahodárné účinky při léčbě nespavosti a nesmíme zapomenout ani její vliv na zvýšení tvorby bílkovin v krevní plazmě
a kostní dřeni, což zabraňuje stárnutí.

Víte, že...
Javorový sirup je zlaté zdraví????
Téměř všichni už vědí, že bílý cukr je jed a hledají alternativu na oslazení pokrmů a nápojů. Jednou takovou
je javorový sirup. Jde o čistě přírodní produkt, který používali po staletí američtí indiáni. Speciálním javorům,
že kterých šťáva pochází, se daří v Severní Americe a v Kanadě. Potřebují totiž dlouhou zimu a střídání
teplot. Javory, které rostou jinde, neobsahují tolik mízy, aby se z nich dalo vytěžit dost sirupu.
Co o něm nevíte?
Javorový sirup obsahuje sacharózu a fruktózu. Kvalitní sirup obsahuje vitamin B a minerální látky, jako jsou
vápník, hořčík, zinek a železo. Díky obsahu sacharózy však není jako sladidlo vhodný pro diabetiky.
Proč je lepší než cukr?
Proti cukru obsahuje mnohem méně sacharózy. Má vysokou sladivost, nemusíte ho tedy do pokrmů přidávat tolik jako běžného
cukru. Nemá žádné extra léčivé účinky, ale jde o zdravější a přírodnější volbu slazení. Z pohledu čínské medicíny podporuje vlhko
v těle, proto by se mu měli vyhýbat lidé, co trpí na cysty, kvasinkové onemocnění, nebo mají oslabený imunitní systém.
Jak ho používat?
Javorový sirup patří do moučníků, na palačinky, zmrzliny či do nápojů. Sladí přibližně o 25% více než cukr. Vždy ale počítejte s tím, že
má svou speciﬁckou chuť a vůni, případně karamelovou barvu, kterou předává i pokrmům. Při nákupu se jen ujistěte, že jde
o stoprocentní sirup a po otevření skladujte v lednici.
Jana Hanzelová

Vítání léta s „Lipkou”
Již se stalo tradicí setkání nás zahrádkářů s postiženými klienty z Lipky Prostějov. Na jejich akci jsme již tradičně zváni – na zahradu
Národního domu v Prostějově, které se uskutečnilo 22. července 2017. Jako v minulých letech, i tentokrát probíhalo vyhodnocení
jejich sportovních her, které se konají před vítáním léta. Každý z účastníků dostane medaili, sladkosti nebo diplom. Je velice těžké
popisovat radost a štěstí z toho, že v něčem vyhráli a jsou odměněni. Kdyby bylo podle našeho názoru, tak by si tu medaili i diplom
zasloužili všichni. Je pravdou, že nikdo z nich nezůstal bez nějaké odměny či ceny. Při této akci si vždy uvědomíme, jaké je to štěstí mít
zdravé děti a vnoučata.
Smekáme klobouk před rodiči, kteří se o tyto děti starají (píšeme děti, ale jsou to již dospělí lidé). Díky si zaslouží i vychovatelky
a všichni zaměstnanci Lipky. Na tomto setkání se zpívalo, tančilo a radost všech nebrala konce.
V srpnu se se všemi setkáme zase u nás v areálu zahrádkářů a už se moc těšíme. Vždy upečeme něco dobrého a pak všichni
společnými silami připravujeme oběd.
Vychovatelky mají na toto setkání připravený program, tak je postaráno i o zábavu.
Tato setkání mají velký význam jak pro nás, tak i pro tyto dětské dospěláky…..
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Zahrádkáři Bedihošť

Bylinky - známé i neznámé. 4. část
Příroda a její dary v podobě rostlin, stromů, keřů a bylinek je nekonečná
studnice, která nám nabízí možnosti využití těchto darů pro naše zdraví.
Vím, že většinu z nás zajímá fascinující kouzlo přírody, zázraky v rostlinné
říši a uzdravující síla bylinek. Dodají nám potřebnou energii a posílí naše
zdraví. Tak zde je zase něco zajímavého o některých rostlinách.
ŽENŠEN – dokáže zlepšit náladu.
V asijských zemích nedají na neskutečnou sílu ženšenu dopustit.
Obsahuje desítky povzbuzujících látek, které vás dobijí mnohem lépe
než třeba černý čaj, energetické nápoje nebo silná káva. Jeho tajná zbraň
spočívá v tom, že jeho účinky nastupují pomaleji, zato trvají mnohem
déle. Ukázalo se, že ženšen uklidňuje mysl, pomáhá při odbourávání
stresu či napětí. Pokud se léčíte po úrazu nebo těžké nemoci pomůže vám, abyste se rychleji postavili na nohy. Nebojte se využít sílu
této zázračné rostliny.
KAJENSKÝ PEPŘ
Kajenský pepř je u nás ještě téměř neznámý, ale pomalými krůčky se dostává do povědomí všech. Své místo nachází nejen v kuchyni,
ale také na poli zdraví. Obsahuje látku kapsaicin. Nenechte se odradit tímto zamotaným názvem, skrývají se za ním totiž samé dobré
věci. Látka prohřívá organismus, čímž podporuje látkovou výměnu. Tento proces má vliv na redukci váhy. Využívají ho celebrity při
dietách a nemůžou si ho vynachválit. Mimo to povzbuzuje a nenechá vás na holičkách. Je skvělý i pro ty, kteří dietu neplánují. Je také
proslulým afrodiziakem. Proto tedy pozor na množství, které si dopřejete. Staří půl lžičky denně.
BÍLÁ ŠALVĚJ
Už staří indiáni čistili touto nedoceněnou bylinou svá obydlí od negativní energie a zlých duchů. Podobné účinky má i na lidské tělo.
Pokud se potřebujete zbavit špatných myšlenek a zase se postavit na nohy, určitě využijte její pomoci. Říká se, že účinky má hlavně
její kouř.
KLANOPRAŠKA
Načervenalé bobulky klanoprašky čínské nebo někdy zvané schizandry vám zajistí odolnost pro organismus slouží jako neviditelný
ochranný štít. Má silně povzbuzující účinky, proto ji nepožívejte odpoledne a navečer! Sušené plody této rostliny rozdrťte a každé
ráno si dejte na špičku čajové lžičky. I tak malé množství dokáže totiž přímo zázraky.
MARALI KOŘEN
Přijde vám, že vám označení marali kořen nic neříká? Možná tuto ﬁalkovou bylinku znáte pod názvem LEUZEA. Připravte si kapky,
kdy stačí nalít dvě lžíce nasekaného kořene asi dvěma deci ovocné pálenky. Nechte dva týdny louhovat, pravidelně protřepávejte
a sceďte. Denně si dopřejte ráno a v poledne asi 20 kapek. Budete se cítit svěží, odolní a plni sil.
GUARANA
Právem je nazývána elixírem života. Vědci objevili, že má skvělý vliv na činnost mozku a dokáže tělo zásobit neskutečným množstvím
energie. Ne nadarmo je proto oblíbeným prostředkem pro zvýšení pozornosti u vrcholových sportovců, studentů, manažerů,
ale i u všech, komu pomalu ale jistě dochází síly. Mezi její další vynikající vlastnosti patří také to, že pomáhá spalovat tuky. Při dietě to
s touto bylinou půjde snadněji.
EUKALYPTUS
Tato osvěžující bylina má právoplatné místo v krabičce poslední záchrany každého, kdo často trpí na nedostatek sil. Nejčastěji se pro
doplnění energie využívá v podobě éterických olejů, které mají příznivý vliv na lidské myšlení. Pokud se cítíte bez nápadu, energie
a celkově špatně naladění, určitě si zapalte aroma lampu nebo svíčku s touto vůní.
Nyní jsme v období, kdy máme na dosah všechny možné bylinky, rostlinky, semínka apod., tak využijeme jejich schopnosti dát našemu
tělu tolik potřebných látek, vitaminů abychom se cítili dobře.
V příštím čísle vás opět s některými seznámím. Mějte se krásně, užívejte sluníčka a přírody.
Vaše Jana Hanzelová
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Tip na výlet - Hostýnské vrchy
Milí čtenáři,
v letním čísle Bedihošťského zpravodaje Vám dávám tipy na výlety. Tentokrát bych Vás chtěl pozvat do poměrně nedalekých
Hostýnských vrchů, které jsou dosažitelné autem za necelou hodinu, nebo vlakem přes Nezamyslice, Kojetín a Kroměříž do Bystřice
pod Hostýnem.
Hostýnské vrchy jsou plochá hornatina o rozloze 291 km² a střední výšce 506 m n. m. Jsou tvořeny ﬂyšovými souvrstvími s vrcholky
z godulských pískovců Hostýnsko – vsetínské hornatiny. Patří do vnějších Západních Karpat a snad tvoří i určitý celek Západních
Beskyd. Od blízkých Vsetínských vrchů jsou Hostýnské vrchy odděleny protékající Vsetínskou Bečvou. Velká část Hostýnských vrchů
je zalesněna. Nejvyšším vrcholem je Kelčský Javorník se svoji výškou 864m.n.m. Nejvýznačnějším vrcholem je však vrch Hostýn se
svoji výškou 735m n.m., který je nejznámějším poutním místem mariánského kultu v České republice a celému pohoří tak dal své
jméno.
Svatý Hostýn – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je nejnavštěvovanějším
poutním místem v naší republice. Láká k návštěvě nejen baziliky, ale
i k prohlídce Jurkovičovy Křížové cesty, nejstarší rozhledny na Moravě,
Svatohostýnského muzea, Vodní kaple či monumentálního schodiště
a dalších objektů.
Lze snad říct, že Hostýn je také výchozím bodem mnoha turistických tras
v krásné přírodě Hostýnských vrchů a to jak v létě, tak i v zimě, kdy nabízí
krásné běžecké trasy na Tesák, Troják, Rusavu atd. Současně zde
v poutních domech naleznete příjemné a cenově velmi dostupné
komfortní ubytování.
Poutní místo proslavilo starobylé podání, podle něhož se na horu v době tatarského vpádu ve 13. století uchýlili obyvatelé nížin, kteří
svoji záchranu připisovali přímluvě Panny Marie. Tábor Tatarů postihla prudká bouře a ti upustili od dalšího obléhání. Dnešní chrám
Panny Marie má původ ve velkolepé stavbě, kterou ﬁnancoval tehdejší majitel panství Jan z Rottalu a synové jeho bratra. Svou
polohou ve výšce 718m n.m. je nejvýše položenou sakrální stavbou na Moravě s trvalou duchovní správou. Kostel s dvouvěžovým
průčelím měl být oslavou pětistého výročí zahnání tatarských hord. Velkolepý chrám se dvěma věžemi byl dostavěn v r. 1747 a stojí na
místě bývalé malé mariánské kaple, jejíž základy byly identiﬁkovány při rekonstrukci dlažby v letech 2010 – 2011.
Pozdně barokní, klasicisující kostel dokončený v roce 1747 byl postaven podle plánů architekta olomouckých biskupů Ignáce
Cyraniho. V roce 1784 byl chrám v rámci josefínských reforem odsvěcen a zrušen. Kostel zbavený vybavení i střechy chátral, aby byl
v polovině 19. století na základě peticí z farností obnoven do dnešní podoby a znovu vysvěcen. Zajímavostí je mimo jiné na průčelí
basiliky mozaika Hostýnské Madony od pražského mozaikáře Viktora Foerstra. Mozaika má plochu 26m čtverečních a je složena
z 260 tisíců speciálních sklíček dovezených z Itálie.
V minulých letech jsme si tu prožili i několik „lyžařských poutí“, kdy jsme využili příjemné a v celku nenáročné lyžařské trasy od
poutních domů na Tesák či Troják nebo na Rusavu. Velice rádi na tyto zimní poutě vzpomínáme.
Na Svatém Hostýně je v průběhu poutní sezóny pořádána kromě hlavní srpnové pouti i řada „žánrových“ poutí, jako pouť včelařů,
pouť dechových hudeb, pouť pedagogů, pouť otců a synů, pouť lékařů a zdravotnického personálu atd. Velice navštěvovanou poutí je
květnová hasičská pouť na oslavu patrona hasičů sv. Floriána. Shodou okolností jsme letos trávili jeden květnový víkend na Rusavě
a tak jsme si udělali „výšlap“ na sv. Hostýn, kdy se tam
konala právě hasičská pouť. Byli jsme překvapeni
z účasti mnoha desítek hasičských sborů z celé
Moravy, byly tam i sbory z Čech, Polska i Rakouska.
Nádherná přátelská atmosféra protkávána setkáním
mnoha přátel z cechu sv. Floriána. Bohužel, hasiče
z Bedihoště i okolních obcí jsme tu nenašli. Jediným
zástupcem snad z celého prostějovského okresu tam
byl náš pan starosta p. Jiří Zips. Takže třeba v příštím
roce???? Bedihoštští hasiči zkuste vyslat aspoň svoje
zástupce, abyste nasáli té krásné atmosféry a uctěte
tak podobně jako na bedihošťských hodech svojí účastí
svého patrona sv. Floriána. Vezměme si k srdci heslo,
které máte na svém praporu.
Václav z Václavovic
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Poutník z Prostějova zdolal na jihu Evropy 1200 kilometrů
Osobu pana PhDr. Karla Kavičky není potřeba většině občanů Bedihoště asi moc představovat. Jednak jako někdejší rodák ze
sousedních Čehovic chodil u nás do školy a později zde několik let působil jako učitel. V letošním roce organizoval a sám se aktivně
účastnil pouti do portugalské Fatimy a španělského Santiaga de Compostela.
Celá trasa trvala 2 měsíce a měřila 1.200km. Nebyla to pouť jediná, kterou dr. Kavička organizoval a absolvoval. V minulosti to byla
„jen” 200 km dlouhá pouť do Santiaga de Compostela, poté absolvoval dlouhou pouť z tureckého Istanbulu na posvátný Velehrad.
Do výčtu poutí se musí zařadit pěší pouť ze Křtin do německých Cách (Achenu), v loňském roce pak pěší pouť z Velehradu do Říma.
Věříme, že naše čtenáře rozhovor s p. PhDr. Kavičkou zaujme.
Někdejší kancléř Olomouckého arcibiskupství Karel Kavička z Prostějova se
v květnu vydal na 1 200 kilometrů dlouhou pouť u příležitosti 100. výročí
zjevení Panny Marie ve Fátimě. Sedmasedmdesátiletý muž celou cestu zvládl
za dva měsíce.
Když jste vycházel, dokázal jste si představit, co vás čeká?
Pouti předcházela dlouhodobá příprava. Využil jsem zkušeností z roku
2013, kdy jsem byl na pouti z Cařihradu na Velehrad, pak ze Křtin do Cách
a také loni na pouti z Velehradu do Říma. Věděl jsem, že pouť bude
náročná, ale věřil jsem, že pro všechny účastníky bude velikým darem a
životním úspěchem.
Můžete rámcově popsat cestu?
Pouť začala 1. května bohoslužbou na Velehradě a poté přesunem do
Gibraltaru, kde putování 8. května odstartovalo. Prošli jsme provinciemi
Gádiz, Malaga a Andalusie, odtud jsme se vydali na severozápad do
Portugalska, do Lisabonu a poté do nejdůležitějšího cíle naší pouti Fátimy.
Cesta byla dlouhá 750 kilometrů a trvala nám celý měsíc. Byli jsme
ohromeni, jak se tato malá horská vesnička změnila ve světové mariánské
poutní místo. Po třech dnech jsme se vydali za naším druhým cílem, do jednoho z nejvýznamnějších poutních míst světa Santiaga de
Compostela. Putovali jsme po poutní cestě zvané Camino de Portugese a šli jsme kolem Atlantického oceánu. Po týdnu jsme došli do
významného portugalského přístavu Porto plného historických památek, které je také střediskem světoznámého portského vína.
Šlo vše bez komplikací?
Kromě jedné malé epizody. V Portu byly navečer všechny turistické ubytovny plné. Doprovodné vozidlo nám vezlo pro tyto případy
stany. Zajeli jsme na předměstí Porta a sjeli jsme do úzké slepé ulice, která se prudce svažovala a končila kdesi za městem u plotu. Tam
jsme se utábořili. Protože noci byly teplé, dva poutníci si ustlali pod širákem, dva si postavili stan a já jsem nocoval v autě. Kolem
půlnoci mne probudilo klepání na okno. Posadím se ve spacáku a vidím pět portugalských policistů, kteří obstoupili auto. Otvírám
okénko a anglicky jim sděluji, že jsme poutníci z „Republica Čeka” a zde spíme, protože ubytovny byly večer již plné. Kontrolují pas,
salutují a odjíždějí. Jak nás na tomto odlehlém místě našli, nevím. Do katedrály svatého Jakuba v Santiagu jsme pak doputovali
26. června odpoledne. Byli jsme šťastní. Po dvoudenním odpočinku jsme se rozloučili s Galicií návštěvou mysu Finterra na konci světa
a doprovodným vozidlem odjeli domů.
Dodrželi jste přesně plán cesty?
Itinerář, který jsem před poutí připravil, jsme dodrželi beze změn. Během týdne
jsme nocovali ve farnostech a ubytovnách pro poutníky, a když jsme nic
nesehnali, tak jsme spali pod širákem. Šli jsme šest dnů v týdnu od pondělí do
soboty, průměrně 30 kilometrů denně.
Co byl na pouti největší problém?
Největší starostí bylo zajištění noclehů. Problémy jsme měli hned na začátku
v rozsáhlých a řídce obydlených oblastech provincie Gádis a v jižní Anadalusii
pokryté hustými lesy korkových dubů. Těžko se hledalo místo pro stanování.
Všechny soukromé pozemky jsou ohrazeny kamennými zdmi a ploty. Jednu noc
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Skupina poutníků do Fatimy z absolvování nultého kilometruna Velehradu
a následného ostrého startu. PhDr. Kavička na snímku první zleva.

nás ubytoval pan hostinský, když nás nechal ve venkovním přístřešku své hospody na křižovatce lesních cest. Nikdo během pouti
neonemocněl a kromě puchýřů na nohách jsme neměli žádný zdravotní problém. Poutník je také trochu sportovec i turista, snad má
v sobě i kousek tuláka a milovníka přírody. Na prvním místě je však duchovní zaměření pouti, denní modlitba růžence a charakter
putování, které poutník bere jako projev pokání a oběti.
Jak na vás působilo Španělsko a Portugalsko?
Jsou to krásné země s mnoha historickými a kulturními památkami a nádhernou přírodou. Staré koloniální velmoci, které ovládaly
velkou část světa. Svědčí o tom obrovská náměstí ve městech s honosnými budovami a množstvím pomníků a soch. Fascinovaly mne
lesy korkových dubů a eukalyptů a některé rostliny. Například stromy s modrými květy jsem dosud nikdy nespatřil. V Portugalsku
najdete třeba ještě veřejné venkovní prádelny, které stále fungují, ale také mnoho nových domů a veřejných staveb vybudovaných
s podporou Evropské unie. Totéž jsem viděl i v Galícii, dříve chudé oblasti Španělska.
Chystáte se do budoucna na nějakou další podobnou pouť?
Teď nevím. Snad do Jeruzaléma.
5plusdva, Michal Šverdík, 28. července 2017

Popisná čísla
Co víme o popisných číslech našich domů?
Když tak občas procházím ulicemi Bedihoště, všímám si jak se naše obec mění,
přibývá zeleně, fasády domů se vylepšují a o vzhled naší obce dobře pečuje naše
obecní pracovní četa a budiž jí za to velký dík. (Jen škoda historických budov
chátrajícího cukrovaru, které naší obci nedělají žádnou čest). Čeho si však tu
a tam také všímám je to, že na mnoha domech chybí často „maličkost“. Tou
maličkostí je chybějící popisné číslo sloužící k identiﬁkaci domu či rodiny, která
v domě bydlí. Dříve, kdy nebyly různé navigace, GPS a jiné vymoženosti moderní
doby, sloužilo popisné číslo ke snadné orientaci přivolaného lékaře, poštovního
doručovatele apod. Pojďme se tedy ponořit poněkud do historie tohoto
potřebného údaje, který by neměl ani u nás v Bedihošti chybět na žádném domě,
ba ani parcele.
Historické způsoby označování
Původně se domy a usedlosti pojmenovávaly jménem rodu, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely. Na malých vesnicích nebo
v místech s řídkým osídlením mnohde tento způsob v neformálním styku funguje dodnes jako nejefektivnější. Později se ve městech
začala užívat domovní jména podle domovních znamení, snadno pojmenovatelného a zapamatovatelného sochařského nebo
malířského prvku zpravidla nad vchodem domu. Bylo to například vyobrazení zvířete, rostliny nebo předmětu. Půjdeme-li například
v Prostějově po náměstí T.G. Masaryka, můžeme si všimnout domovních znamení jako U bílé labutě, U studny, U Černého orla,
U modrého lva atd. Jiným způsobem označování byly vývěsní štíty, označující profesi majitele domu. Vzpomínám si jako chlapec, že
se ve Václavovicích říkávalo „u Lajčíků“ či „na Lajčíkovém“, „u Zlatníčků“ - to byl dnešní obchod ve Václavovicích, „Na staré poště“
v Bedihošti například „na Frištenským“, „Na staré škole“, „Na obecním“ atp.
Popisná čísla
Číslování domů bylo uzákoněno už v době vlády Marie Terezie v únoru 1770 a ve většině obcí proběhlo od podzimu r. 1770 do
r. 1771. Zpočátku nemělo charakter trvalého označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise, i když dům byl číslem až do dalšího
přečíslování „popsán“ křídou na vrata či dveře. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu, tak jak lze obec postupně
projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček. Začínalo se zpravidla veřejnou budovou (panské sídlo, fara, rychta či nejbohatší
usedlost. U obcí ležících podél silnice číslování začínalo prvním domem po pravé straně vesnice ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po
opačné straně se pak vracelo. Domovní čísla bývala napsána na dřevěné, plechové nebo keramické tabulce, vytažena v omítce
či provedena „štukem“. Ve vesnicích většinou od té doby číslování již nebylo měněno, takže okruh čísel z roku 1770 i sled čísel
přidělených po roce 1770 poskytuje dobrou informaci o postupu vývoje obce. Ve městech byly většinou budovy od té doby několikrát
přečíslovány. První vlna přečíslování proběhla v letech 1805 -1815.
Každá budova se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého charakteru, nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu
dočasného nebo rekreačního charakteru. Číslo přiděluje obec rozhodnutím, tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady
vlastník budovy. Čísla se přidělují postupně v rámci katastrálního území (někdy samostatně i v rámci menší místní části), ale
v některých případech se významným budovám (například školám) vyhrazují snadno zapamatovatelná kulatá čísla. Kostely, kaple
a neobývané věže se již od dob Marie Terezie nečíslují. Samostatnými popisnými ani evidenčními čísly se podle zákona neoznačují
příslušenství budovy, která jsou součástí jednoho celku (typicky například stodoly, kůlny a podobně).
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Vzpomínám si, že také naše obec kdy byla rozdělena na Bedihošť a místní část Václavovice měla samostatné číslování – stejná řada
popisných čísel byla v Bedihošti a stejná i ve Václavovicích. To se muselo zejména v poštovní adrese uvádět Bedihošť, resp. Bedihošť –
Václavovice. Shodou náhod nesl náš dům číslo 91 a stejné číslo 91 měl také dům v ulici Sadová – dnes B. Němcové. Zcela náhodou
jsme měli i podobná příjmení Adam – Adámek, což často vedlo k občasnému chybnému doručení pošty či hledání správné adresy.
Teprve koncem snad padesátých let došlo v naší obci k přečíslování a to tak, že v Bedihošti zůstala původní čísla a ve Václavovicích
byla původní čísla změněna tak, že se před stávající číslo přidala číslice 4, takže například z václavovského popisného čísla 91 se stalo
číslo 491 atd.
Chtěl bych tímto vyzvat všechny naše občany – majitele nemovitostí aby si pro snadnější orientaci a také i ve vlastním zájmu doplnili
chybějící popisná čísla aby tak bylo naplněno i zákonné ustanovení o číslování domů. (Vyhláška 326/2000Sb.ve znění vyhl.
193/2001Sb.) No a kdo má chuť a trochu výtvarného talentu, může si promyslet i případné domovní znamení. Nemusí to být
výsadou jen měst!!!!
Václav z Václavovic

Max Kašparů
Max Kašparů: O radostech lidské duše – pokračování – 3. kapitola o pozitivním myšlení.
Dej si pozor na své myšlenky – jsou počátkem tvých činů (čínské přísloví).
Lidská psychika se v některých schopnostech podobá počítači. Například v ukládání nebo vybavování
informací. Uložíme-li do počítačové paměti zprávu, ať radostnou nebo smutnou, stačí potom jen lehký
dotyk na patřičnou klávesu a monitor ukáže světu ono tajemství, které bylo do té doby ukryto ve složité
počítačové aparatuře.
Podobně i my můžeme ukládat všechny dobré i špatné myšlenky do složitého mechanismu našeho
vědomí a podvědomí. Člověk je tím, co ukládá do svého nitra, naprogramován. Zprávy jsou tam
uloženy a čekají. Jsou ve stavu jakéhosi načasování a tvoří program našeho budoucího jednání. Čekají
na svůj čas, na chvíli, kdy odněkud přijde lehký, třeba nečekaný dotyk na klávesu kdesi uvnitř lidského
já. A potom se na našem postoji jednání a reakcích na monitoru našeho charakteru ukáže světu ono
tajemství myšlenek, které v nás bylo ukryto.
Na rozdíl od počítače, který otrocky a pasivně přijímá vše, co je do něho vkládáno, může svobodný
člověk z informací vybírat. Může do svého nitra ukládat myšlenky dobré a vytvořit z nich pozitivní životní program, nebo přijímat
všemi smysly myšlenky zlé a vytvořit si pod hrudní kostí časovanou bombu.
A pak už stačí jen lehký dotyk na patřičnou klávesu.
K radosti lidské duše patří kladné myšlenky v jejím computeru. Aby byl při každém dotyku s druhým člověkem ozářen svět pozitivním
světlem z jejího duchovního monitoru. Jinými slovy o tom hovoří Kristus, který ve svých blahoslavenstvích vybízí k čistotě srdce,
k pozitivnímu modelování vnitřního světa.
4. kapitola pojednává o frázích
Náboženská víra i víra v manželství mají stejné nepřátele. Hlavní z nich je rutina. Rutina ve víře, v modlitbě, ve svátostech i
rutina v manželském životě. (L. Evely)
Mnohá vina by nám zůstala neodpuštěna, kdyby Bůh bral skutečně vážně všechna slova Otčenáše, která k němu tak často
a bezmyšlenkovitě vysíláme. Třeba ta, jak odpouštíme našim viníkům. Stejně bezmyšlenkovitě hovoříme i s bližními.
Ale tak už je to s námi lidmi. Naučili jsme se s Bohem i mezi sebou hovořit v málo říkajících frázích. Někdy dokonce v nic neříkajících
frázích. Používáme jednu frázi pro dojem, druhou pro účel, další pro vyplnění ticha. Možná si v budoucnosti očíslujeme všechny
zavedené společenské i nespolečenské fráze, jejich cifry se v povinných kurzech naučíme zpaměti a při setkáních si na místo
samotných frází budeme říkat jen jejich čísla.
Potkáme-li na schodech ráno sousedku, ke které máme jen povrchní vztah, řekneme jí jen „Tři plus jedna.“ A sousedka, která také
povinně absolvovala výcvik ve znalosti frází, v tu chvíli pochopí, že fráze číslo tři znamená „Přeji vám dobrý den, jasný?“ a fráze číslo
jedna „Dnes vypadáte opravdu báječně“. Čím více ale používáme frází, tím více se naše vzájemné vztahy odosobňují.
Podobně je to i s naším duchovním životem, kde také hrozí zlhostejnění a vyprázdnění slov. Snažme se proto co nejrychleji
zapomenout na to nedobré, co jsme se v mezilidských vztazích naučili. Hlavně si takové zlozvyky nenosme do vztahů mezi námi
a Bohem. Mohlo by se nám totiž stát, že si očíslujeme také modlitby jako ony prázdné společenské fráze. Potom bychom jednou ráno
vstali a řekli stejně bezmyšlenkovitě jako dnes říkáme Otčenáš, i větu: „Dvě plus patnáct.“ Pravda, ušetřili bychom tím spoustu času,
ovšem v tu chvíli by se jednou ošklivou frází stal nejen celý zbývající den, ale vůbec celý náš lidský život.
K radosti lidské duše totiž patří nepochybně živé a pravdivé slovo. Slovo, které vytváří živý a pravdivý vztah. Ať se na nás nevztahuje
Ježíšova výtka: „Lid tento ctí mne rty, ale srdce jejich je daleko ode mne“.
Zpracovala Jana Hanzelová
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Důchod, jak to tedy je?
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Obrazem
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