pravodaj
Z obce BEDIHOŠŤ

Číslo 42
Duben 2017
Distribuován zdarma

www.bedihost.eu

Informační občasník pro občany obce Bedihošť

V tomto čísle najdete:
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil v tomto zpravodaji s plánem akcí dění v obci.
Jak jste si všimli, posilovací hřiště pro mládež bylo již zrealizováno. Akce proběhla
díky dotacím s 50% účastí obce. Jednalo se o rychlou akci s ﬁrmou COLMEX s.r.o., která
s bleskovým tempem zajistila
dotaci i realizaci. Celá akce
trvala i s výběrovým řízením
měsíc a půl a obec zaplatila
155. 960,- Kč. Toto hřiště je
určeno pro mládež. Tímto
doufám, že je vyřešen
problém s ničením dětského
hřiště ze strany mládeže,
když teď mají hřiště své. Toto
hřiště není určeno pro děti,
a proto žádáme rodiče, aby
své děti poučili.
Potěším všechny starší občany, kteří čekají na cyklostezku do Kralic na Hané
a k místnímu hřbitovu. V tuto chvíli je z Olomouckého kraje schválena dotace ve výši
50 %, což je zhruba 1. 200. 000 Kč. Realizace proběhne ještě v letošním roce. Nyní
probíhají přípravy na výběrové řízení k fyzické realizaci. Dále máme podanou žádost
o dotace na veřejné osvětlení, kde by mělo dojít k výměně pouličních svítidel, která jsou
stará více než padesát let. Pokud dotaci dostaneme, proběhne jejich výměna téměř v celé
obci. Nově vybudovaných ulic se výměna světel netýká.
Vzhledem k tomu, že byly dotace na bioodpad (plastové popelnice) a na některé
občany se nedostalo, tak v letošním roce je podána žádost na zahradní kompostéry a drtič
odpadu. Tato žádost je podána a výběr uznaných žádostí proběhne v podzimním období.
Žádost o dotaci vypracovala a podala ﬁrma CTA corp., s. r. o.
Zastupitelstvo také odsouhlasilo opravu fasády bytového domu Prostějovská
čp. 5. Zde bude kompletně provedena fasáda, včetně zateplení a výměny okapových říms.
Výběrové řízení vyhrála ﬁrma Jan Uchytil zednické práce ve výši 945. 660 Kč. Nabídka byla
nejnižší. S touto ﬁrmou je sepsána smlouva o provedení díla. Rekonstrukce proběhne
od dubna do konce srpna letošního roku.
Díky tomu, že Úřad práce Prostějov
nemá vhodné uchazeče o práci, tak obcím
přiděluje pouze jednoho zaměstnance na
dotace. Z toho důvodu bude zakoupena
nová technika na sečení trávy značky
KIOTI. Tato sekačka má větší kapacitu a tím
ušetří počet zaměstnanců. Sekačka má
naftový motor a výsypník do výše dvou
metrů, takže může vysypávat trávu do
uzavřeného kontejneru. Pokud by měl někdo z důchodců či studentů zájem o práci na
obci v letním období, může se hlásit na obecním úřadě. Brigádníky vítáme. Kvůli tomu, že
stát ubírá ze sociálních dávek, budou někteří z žadatelů nuceni odpracovat na obci určitý
počet hodin zadarmo.
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Tak jako každý rok se obnovují chodníky v obci, tak v letošním roce proběhne výměna dlažby v ulici Zátiší po obou stranách.
Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele této akce.
Na obecním úřadě probíhá rekonstrukce sociálních zařízení, které už nebylo ve vyhovujícím stavu. Při té příležitosti
se vymění na schodišti dlažba a zábradlí. Také bylo potřeba chodbu zateplit. Z tohoto důvodu byl uzavřen některé dny obecní úřad
a děkujeme občanům za pochopení, že byl omezen provoz úřadu.
Myslím, že v letošním roce jsem si opět ukousl velký krajíc a budu se snažit vše splnit a vyjít tak občanům vstříc
a zvelebovat naši obec. Stále je co vylepšovat, a proto přijímám každý nápad a připomínku spoluobčanů.
Ještě bych rád požádal občany, aby neházeli koberce a rumisko v parku a kolem obce. Na tyto odpady máme sběrný dvůr
a dvakrát ročně u cukrovaru svoz nebezpečného odpadu. Tímto všem občanům děkuji, že budou udržovat pořádek v obci a nebudou
spoléhat, že jejich „nepořádek“ uklidí někdo jiný. To se týká i „pejskařů“. Abychom nemuseli zdražovat poplatky za psy a platit
pracovníka, který bude po obci chodit uklízet psí exkrementy.
Závěrem chci upozornit, že se o naší obci píše také v hanáckém nářečí v internetových novinách: www.furtovnik.cz
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.
Účet obce: 156510808/0300
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen ve dnech:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

NÁHRADNÍ TERMÍN SVOZU ODPADU - VELIKONOCE 2017
Pravidelný svoz odpadu: Úterý 18. 4. 2017

→

Náhradní svoz odpadu: Středa 19. 4. 2017

MOBILNÍ SBĚR - jaro 2017
Společnost FCC Prostějov, s.r.o. informuje občany o organizaci pravidelného jarního úklidu formou mobilního sběru, který proběhne
dne: 22.4.2017
Časový harmonogram pro předání odpadů:

→ nebezpečný odpad - jedná se o odpad jedovatý nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky, agrochemický
odpad včetně obalů
→ pneumatiky - jedná se o pneumatiky z osobních vozidel
→ objemný odpad - jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce,
linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
→ vyřazené elektrozařízení - jedná se o elektrozařízení používané v domácnostech např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD
přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.
Popel a běžný domovní odpad se likviduje při pravidelných týdenních nebo čtrnáctidenních svozech. Žádáme proto občany,
aby nám tyto druhy odpadů na mobilní sběry nepřinášeli.
Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení a pneumatiky budou předávány zaměstnancům společnosti FCC Prostějov,
s.r.o. na místě k tomu určeném starostou obce.
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Kulturní a společenské akce
Termín

Název akce

Místo konání

Pořadatel

fotbalové hřiště

SDH Bedihošť

29.4.2017

Pálení čarodějnic

10.6.2017

Posezení pro seniory

areál u zahrádkářů

SbPOZ
při OÚ Bedihošť

24.6.2017

Zábavné odpoledne

park

SDH Bedihošť

Vítání prázdnin

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

15.7.2017

Prázdninová diskotéka

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

22.7.2017

Červencová noc

park

SDH Bedihošť

12.8.2017

Srpnová noc pod lipami

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

19.8.2017

Bedihošťské kopeček

park

SDH Bedihošť

areál u zahrádkářů

ČZS Bedihošť

1.7.2017

2.9.2017

Loučení s prázdninami

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

Usnesení zastupitelstva
Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 19.12.2016 v 17:00 hodin na obecním úřadě
Přítomni: Martin Pospíšil, Jarmila Popelková, Jiří Zips, Jana Hanzelová, Ing. Luděk Smýkal, Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Alice Opavská
Návrhová komise: Alice Opavská, Mgr. Ing. Petr Vysloužil
Ověřovatelé zápisu: Jana Hanzelová, Jarmila Popelková
Zapisovatel: Bc. Iveta Somrová
Omluveni: Jaromír Přecechtěl, Ing. Jaroslav Frýbort
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu zasedání
Seznámení s rozpočtovými opatřeními
Schválení rozpočtového opatření č.14 v roce 2016
Schválení rozpočtu na rok 2017
Schválení „ Metodického pokynu starosty obce k provedení inventarizace majetku, závazků a plánu inventur v roce 2016 “
Schválení „ Darovací smlouvy na příspěvek pro Základní školu Zdeny Kaprálové a Mateřskou školu Vrbátky“
Došlá pošta
Diskuse
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 7 zastupitelů a omluveni jsou dva
zastupitelé. Zasedání je usnášeníschopné.
Zastupitelé určili návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program zasedání.
Návrh usnesení U1/13:
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Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení U2/13:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Alice Opavská, Mgr. Ing. Petr Vysloužil.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení U3/13:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jana Hanzelová, Jarmila Popelková.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
2. Seznámení s rozpočtovými opatřeními
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením za měsíc listopad. Jedná se o příjmy z daní, dotace z ÚP na pracovníky VPP,
výdaje na opravy obecních bytů aj..
Zastupitelstvo bere na vědomí seznámení s rozpočtovým opatřením za měsíc listopad.
3. Schválení rozpočtového opatření č.14 v roce 2016
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 14/2016. Jedná se o konečné rozpočtové opatření v tomto roce.
Jde o výdaje na opravu silnice v ul. Tovární, příjmy z daní, výdaje na opravy bytů aj.
Návrh usnesení U4/13
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 14 v roce 2016.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
4. Schválení rozpočtu na rok 2017
Starosta předložil zastupitelům ke schválení návrh rozpočtu na rok 2017 viz. příloha, který byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Tento návrh rozpočtu byl jednohlasně přijat.
Návrh usnesení U5/13
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Bedihošť na rok 2017.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
5. Schválení „ Metodického pokynu starosty obce k provedení inventarizace majetku, závazků a plánu inventur v roce 2016 “
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený metodický pokyn. Inventury hmotného majetku pro inventarizační
položky budou zahájeny k 6.1.2017 a ukončeny 22.1.2017. Předsedou inventarizační komise je paní J. Hanzelová st. a členové V.
Mlatečková, M. Pospíšil, J. Přecechtěl, Ing. J. Frýbort. Předsedou likvidační komise je M. Pospíšil a členové V. Mlatečková, J. Měřička.
Mezi inventarizovaná místa patří: Informační centrum obce – knihovna, SDH, OÚ, sokolovna, pohostinství, klubovna zahrádkářů,
kino, bytový fond obce, pěstitelská pálenice.
Návrh usnesení U6/13:
Zastupitelstvo schvaluje „ Metodický pokyn starosty obce k provedení inventarizace majetku, závazků a plánu inventur v roce
2016“.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
6. Schválení „ Darovací smlouvy na příspěvek pro Základní školu Zdeny Kaprálové a Mateřskou školu Vrbátky“
Starosta informoval, že jde o příspěvek ve výši 5000,- Kč na uspořádání společných sportovních akcí žáků základních škol několika obcí
včetně Bedihoště.
Návrh usnesení U7/13
Zastupitelstvo schvaluje „ Darovací smlouvu“ na příspěvek pro Základní školu Zdeny Kaprálové a Mateřskou školu Vrbátky ve
výši 5000,- Kč.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
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7. Došlá pošta
Obecní úřad neobdržel žádnou poštu k projednání na zasedání zastupitelstva.
8. Diskuse
Starosta udělil slovo panu L. Kratochvílovi. Zastupitelé chtěli znát aktuální situaci v obecním pohostinství a jeho další plány.
Pan Kratochvíl vysvětlil, že situace je nyní složitá. Tržba je velmi malá a jen těžko pokryje náklady na provoz. V příštím roce by chtěl
pořádat více akcí, aby přilákal zákazníky. Plánuje také zakoupení pece na přípravu pizzy. Zastupitelé se dohodli, že příští rok, alespoň
na první tři měsíce v topné sezóně, sníží panu Kratochvílovi nájemné ze 7000,- na 5000,- Kč/ měs.
Návrh usnesení U8/13
Zastupitelstvo schvaluje snížení nájemného v pohostinství na adrese Prostějovská 3, za měsíce leden, únor, březen roku 2017
na 5000,- Kč/ měs.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
9. závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, které v 18.00 hod. ukončil.

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 25.1.2017 v 17:00 hodin na obecním úřadě

Přítomni: Martin Pospíšil, Jarmila Popelková, Jiří Zips, Jana Hanzelová, Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Alice Opavská, Jaromír Přecechtěl
Návrhová komise: Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Martin Pospíšil
Ověřovatelé zápisu: Jana Hanzelová, Jaromír Přecechtěl
Zapisovatel: Bc. Iveta Somrová
Omluveni: Ing. Luděk Smýkal, Ing. Jaroslav Frýbort
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu zasedání
Schválení žádosti o dotaci na obnovu veřejného osvětlení
Schválení opravy veřejných prostor obecního úřadu
Schválení OZV ohledně plesů
Schválení plánu práce na rok 2017
Došlá pošta
Diskuse
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 7 zastupitelů a omluveni jsou dva
zastupitelé. Zasedání je usnášeníschopné. Zastupitelé určili návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program zasedání.
Návrh usnesení U1/14:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení U2/14:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Martin Pospíšil.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
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Návrh usnesení U3/14:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jana Hanzelová, Jaromír Přecechtěl.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
2. Schválení žádosti o dotaci na obnovu veřejného osvětlení
Starosta seznámil přítomné se stavem veřejného osvětlení v naší obci. Osvětlení je cca padesát let staré. V současné době máme
možnost získat dotaci až 50% na nové led –diodové osvětlení. Firma IWWA, s.r.o. se sídlem Na Sádkách 1935/1, 767 01 Kroměříž by
na základě ,,Příkazní smlouvy“ č. IWW5/2017 zpracovala žádost o poskytnutí dotace a zabezpečila její celou administraci. K podání
žádosti o dotaci je třeba vypracovat návrh revitalizace VO a energetický audit VO. Tyto podklady by vypracovala ﬁrma
Atomicon s.r.o., Stupkova 952/18, 77900 Olomouc, která obci zaslala i cenovou nabídku N2017005.
Návrh usnesení U4/14
Zastupitelstvo schvaluje ,,Příkazní smlouvu č. IWW5/2017 s ﬁrmou IWWA, s.r.o. se sídlem Na Sádkách 1935/1, 767 01
Kroměříž na zpracování žádosti o poskytnutí dotace na „Veřejné osvětlení pro obec Bedihošť “ a následnou administraci
dotace.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení U5/14
Zastupitelstvo schvaluje na základě cenové nabídky č. N 2017005 uzavření smlouvy s ﬁrmou Atomicon s.r.o., Stupkova
952/18, 77900 Olomouc na zpracování návrhu revitalizace VO ve výši 12.500,- Kč bez DPH a energetického auditu VO ve výši
32.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
3. Schválení opravy veřejných prostor obecního úřadu
Starosta seznámil zastupitele se stavem sociálního zařízení a veřejných prostor obecního úřadu. Upozornil, že především sociální
zařízení není v dobrém stavu. Jelikož se na našem úřadě konají společenské akce, jako např. svatby, vítání občánků aj., je třeba tyto
prostory zrekonstruovat. Starosta oslovil čtyři zednické ﬁrmy na vypracování cenové nabídky. Zakázka bude rozdělena mezi dvě
nejlevnější ﬁrmy z důvodu rychlejšího provedení rekonstrukce. Materiál zabezpečí obec.
Návrh usnesení U6/14
Zastupitelstvo schvaluje opravu veřejných prostor obecního úřadu.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
4. Schválení OZV ohledně plesů
Starosta předložil zastupitelům ke schválení OZV č. 1/2017 o nočním klidu. Vysvětlil, že se jedná především o akce pořádané
místními spolky, u kterých bude doba nočního klidu zkrácena.
Návrh usnesení U7/14
Zastupitelstvo schvaluje „ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu“.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo

5. Schválení plánu práce na rok 2017
a) Starosta předložil zastupitelům nabídku na vybudování street workautového hřiště v hodnotě cca 100.000,- Kč. Paní Hanzelová
položila dotaz, zda by nebylo vhodné investovat ﬁnance jiným způsobem. Starosta odpověděl, že toto hřiště by bylo určené pro
dospívající děti. Dětské hřiště, na kterém se scházejí, není pro ně určeno. Street workautového hřiště by mělo být umístěno u
basketbalového hřiště.
Návrh usnesení U8/14
Zastupitelstvo schvaluje pořízení street workautového hřiště.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
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b) Starosta navrhl, že by se v letošním roce zateplila fasáda domu č.p. 5, jelikož se z jeho pohledu jedná o nejhorší fasádu z obecních
domů. Paní Popelková upozornila, že také na domě č.p. 16 není fasáda v dobrém stavu. Bylo jí řečeno, že rekonstrukce domu č.p.16
proběhla v osmdesátých letech, ale dům č.p. 5 ještě rekonstruován nebyl.
Návrh usnesení U9/14
Zastupitelstvo schvaluje zateplení a rekonstrukci fasády domu Prostějovská č.p. 5.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
c) Starosta navrhl rekonstrukci chodníků v ulici Zátiší po obou stranách ulice
Návrh usnesení U10/14
Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci chodníků v ulici Zátiší.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
6. Došlá pošta
Starosta přečetl zastupitelům žádost Základní školy a mateřské školy Bedihošť o schválení hospodářského výsledku školy za rok 2016.
Účetní období bylo ukončeno s kladným hospodářským výsledkem. Výsledek hospodaření včetně vedlejší ( doplňkové ) činnosti činí
41 663,51 Kč. Z toho zisk k 31.12.2016 z vedlejší činnosti je 17 147,68 Kč.
Návrh usnesení U11/14
Zastupitelstvo schvaluje kladný hospodářský výsledek školy za rok 2016 a převedení celé částky 41 663,51 Kč do rezervního
fondu.
Hlasování: 7 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
7. Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
8. Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, které v 17.50 hod. ukončil.

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 29.3.2017 v 17:00 hodin na obecním úřadě
Přítomni: Martin Pospíšil, Jarmila Popelková, Jiří Zips, Jana Hanzelová, Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Jaromír Přecechtěl, Ing. Luděk Smýkal,
Ing. Jaroslav Frýbort
Návrhová komise: Martin Pospíšil, Ing. Luděk Smýkal
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Přecechtěl, Ing. Jaroslav Frýbort
Zapisovatel: Bc. Iveta Somrová
Omluveni: Alice Opavská
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu zasedání
Seznámení s žádostí o odprodej části pozemku 696/26
Schválení „ Smlouvy o zřízení služebnosti“ s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce
Schválení darovací smlouvy s Olomouckým krajem
Seznámení s rozpočtovým opatřením č.1 a č.2
Schválení rozpočtového opatření č.3
Seznámení se záznamem o opravě rozpočtu
Seznámení s návrhem OZ vyhlášky o tříděném odpadu
Schválení „Pravidel obce Bedihošť “ pro přidělování obecních bytů
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Seznámení s výsledky kontroly KHS Olomouckého kraje
Seznámení s čerpáním dotací na 2017
Seznámení s výběrovým řízením na zateplení bytového domu Prostějovská 5
Schválení smlouvy s výhercem výběrového řízení na zateplení bytového domu č.p.5
Schválení „Sazebníku úhrad za poskytování informací“
Došlá pošta
Diskuse
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 U1/15:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení U2/15:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Pospíšil, Ing. Luděk Smýkal.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení U3/15:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Ing. Jaroslav Frýbort.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
2. Seznámení s žádostí o odprodej části pozemku 696/26
Starosta seznámil přítomné s žádostí manželů Kyprových, kteří chtějí od obce odkoupit pozemek za jejich zahradou o výměře
18,5 m². Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby provedl šetření na místě a výsledek předložil na příštím zasedání.
3. Schválení „ Smlouvy o zřízení služebnosti“ s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
Starosta informoval, že se jedná o zřízení služebnosti, která spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního
komunikačního vedení na pozemku p.č. 1297 v k.ú. Bedihošť
Návrh usnesení U4/15
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení služebnosti“ č. 11010-057774 CG5M_ PROS_PVYBE_OK s Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s..
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce
Starosta předložil zastupitelům „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce“ na roky 2018 -2020.
Návrh usnesení U5/15
Zastupitelstvo schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
5. Schválení darovací smlouvy s Olomouckým krajem
Starosta informoval, že se jedná o pozemky v ulici Tovární. Olomoucký kraj daruje obci části pozemku p.č. 118 v k.ú. Bedihošť celkem
o výměře 1155 m². Starosta vysvětlil, že tyto části pozemku p.č. 118 vznikly důsledkem zúžení silnice č. III/36711 při loňské
rekonstrukci.
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Návrh usnesení U6/15
Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Darovací smlouvy“ s Olomouckým krajem na části pozemku p.č. 118 v k.ú. Bedihošť
o celkové výměře 1155 m².
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.1 a č.2
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 1 a 2 v roce 2017. Jedná se o přijaté dotace z ÚP, přeúčtování položky za
domovní odpad, zakoupení kotle do bytu školníka. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 2 v roce 2017.
7. Schválení rozpočtového opatření č. 3
Starosta upřesnil, že se jedná o výdaje na zateplení bytového domu Prostějovská 5, workoutové hřiště, pořízení sekačky s výsypným
košem a vybudování cyklostezky na Kralice na Hané.
Návrh usnesení U7/15
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3 v roce 2017.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo
8. Seznámení se záznamem o opravě rozpočtu
Starosta vysvětlil, že jde o změnu položky 1351 -odvod z loterií, která byla aktualizována rozpočtovou vyhláškou na položku 1382 –
zrušený odvod z loterií. Nejedná se o změnu rozpočtu, ale jen o změnu čísla položky rozpočtové skladby, kterou přinesla novela
vyhlášky MF. Zastupitelstvo bere na vědomí „Záznam o opravě rozpočtu na rok 2017.
9. Seznámení s návrhem OZ vyhlášky o tříděném odpadu
Starosta předložil zastupitelům návrh OZV o stanovení systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce a slíbil, že OZV připraví na příští zasedání ke schválení.
10. Schválení „Pravidel obce Bedihošť “ pro přidělování obecních bytů
Starosta předložil zastupitelům nová Pravidla pro přidělování obecní bytů. Na podzim loňského roku jsme byli upozorněni MV,
že se v našich stávajících pravidlech vyskytují možné diskriminační postupy.
Návrh usnesení U8/15
Zastupitelstvo schvaluje nová „Pravidla obce Bedihošť“ pro přidělování obecních bytů.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
11. Seznámení s výsledky kontroly KHS Olomouckého kraje
Starosta informoval o kontrole Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, která proběhla minulý měsíc na Obecním úřadě
v Bedihošti. Kontrola se zaměřila hlavně na zařazování prací do kategorií. Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontroly KHS
Olomouckého kraje.
12. Seznámení s čerpáním dotací na 2017
Starosta informoval, že v letošním roce bylo z dotací již pořízeno workoutové hřiště. S 50 % dotací bude vybudována cyklostezka na
Kralice na Hané. Dále by chtěl vybudovat startovací byty z kina. Obci se také naskytla možnost získat dotaci na kompostéry a drtič
větví. Starosta předložil zastupitelům „Smlouvu o dílo“ s ﬁrmou CTS corp., s.r.o na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti
a vypracování samotné žádosti, v rámci OPZP – 3.1 Prevence vzniku odpadů (výzva č. 68), k projektu Pořízení kompostérů a drtiče
bioodpadu pro obec Bedihošť.
Návrh usnesení U9/15
Zastupitelstvo schvaluje uzavření ,,Smlouvy o dílo“ s ﬁrmou CTS corp., s.r.o na zhotovení dokumentace potřebné k podání
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žádosti a vypracování samotné žádosti, v rámci OPZP – 3.1 Prevence vzniku odpadů (výzva č. 68), k projektu Pořízení
kompostérů a drtiče bioodpadu pro obec Bedihošť.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
13. Seznámení s výběrovým řízením na zateplení bytového domu Prostějovská 5
Starosta informoval, že oslovil tři ﬁrmy s žádostí o vypracování cenové nabídky na zateplení výše uvedeného domu. Nabídky měly být
doručeny do 24.3.2017 do 12 hod. Firmy podmínku splnily a komise ve složení starosta obce Jiří Zips, Ing. Jaroslav Frýbort a Jaromír
Přecechtěl vybrala nejvhodnější nabídku, kterou zaslal Jan Uchytil – zednické práce ve výši 945.660,- Kč. Zastupitelstvo bere na
vědomí výběrové řízení na zateplení bytového domu Prostějovská 5.
14. Schválení smlouvy s výhercem výběrového řízení na zateplení bytového domu č.p. 5
Návrh usnesení U10/15
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení na zateplení bytového domu Prostějovská č.p. 5
s Janem Uchytilem, Okružní 1447/125, 796 01 Prostějov.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
15. Schválení „Sazebníku úhrad za poskytování informací“
Starosta informoval, že obecnímu úřadu přibývá žádostí v rámci zákona 106/1999 Sb. Upozornil, že by se poskytování těchto
informací mělo zpoplatnit a předložil zastupitelům „Sazebník úhrad za poskytování informací“.
Návrh usnesení U11/15
Zastupitelstvo schvaluje „Sazebník úhrad za poskytování informací“.
Hlasování: 8 hlasů PRO, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo
16. Došlá pošta
Starosta přečetl zastupitelům žádost pana R. Luňáčka o vybudování zpevněné komunikace. Starosta navrhl, že by se komunikace
zpevnila makadamem a asfaltovým recyklátem Zastupitelé pověřili starostu, aby zajistil u pana Luňáčka ještě další upřesnění žádosti
( m²).
17. Diskuse
- Ing. L. Smýkal se tázal, kdy začne obec letos svážet bioodpad. Starosta odpověděl, že svoz bioodpadu se bude provádět od poloviny
dubna. Sběrný dvůr v ulici Tovární je již otevřen v termínech pondělí a sobota od 17 do 18 hod..
- Starosta informoval zastupitele o průběhu rekonstrukce veřejných prostor obecního úřadu.
- Paní Hanzelová informovala, že proběhla schůze Sboru pro občanské záležitosti při OÚ Bedihošť, kde byly dohodnuty akce pro
letošní rok: 10.6.2017 … Zábavné odpoledne pro seniory
10.9. 2017 … Sběr železného šrotu
27.10.2017 … Lampionový průvod (od 17:30 hod)
1.12. 2017 … Rozsvícení vánočního stromu
31.12.2017 … Silvestr před OÚ
Termín vítání občánků bude ještě určen.
Paní Hanzelová dále sdělila, že se zahrádkáři pustili do rekonstrukce kuchyně v areálu zahrádkářů. Bude vyměněna dlažba a nábytek.
18. Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, které v 18.35 hod. ukončil.
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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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Společenská kronika - jubilea
V první polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým co nejupřímněji
blahopřejeme.

pí Bravencová Marcela

70 let

p. Mráček Jaroslav

70 let

pí Kopečná Jarmila

93 let

Únor:

pí Koutná Danuška

80 let

Březen:

pí Mrňková Miloslava

70 let

pí Přikrylová Marie

85 let

p. Židlík Ludvík

90 let

pí Vavrouchová Miluše

85 let

pí Tinková Anna

80 let

p. Sekanina Josef

70 let

pí Lacková Marta

70 let

Leden:

Duben:

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

Květen:

Červen:

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

p. Milan Kopečný
pí Jarmila Svozilová
p. Jaromír Vystavěl
pí Božena Šebáková
pí Věra Himrová

!
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Čest
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Z historie obce - Jiří Pavorin z Pavorinu aneb o zobrazení páva na obecních symbolech
Na konci 20. století se zastupitelstvo obce Bedihošť rozhodlo usilovat o získání znaku a praporu obce. Návrh
vypracoval heraldik Jiří Louda (1920–2015), který je i autorem současného českého státního znaku. Louda se při vytváření
našich obecních symbolů inspiroval zobrazeními na starých obecních pečetích, což je obvyklý postup. Jeho návrh byl projednán
na schůzi Podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky dne 14. 2. 2001 a doporučen předsedovi
sněmovny k udělení. Dne 5. 4. 2001 udělil Václav Klaus z pozice předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
obci Bedihošť obecní znak a vlajku.
Popis obecního znaku: „Ve stříbrném štítě nad červenou patou s položenou stříbrnou radlicí je zobrazen modrý
tokající páv se zlatou korunkou a zbrojí.“ Páv byl totiž zobrazen na staré obecní pečeti ze 17. století, což zřejmě přispělo
ke vzniku pověsti, která velmi svérázným způsobem vysvětluje vznik názvu obce. V naší obci se již ve středověku nacházel
zájezdní hostinec. Podle pověsti v něm jednou přespal host, který si stěžoval, že páv budí hosty. Zkomolením slov „budí hosty“
vznikl název Bedihošť. Tolik alespoň praví pověst, jež byla zaznamenána na přelomu 17. a 18. století. Podobné legendy
a nereálné výklady názvu má řada dalších obcí a měst, nicméně existují fundované výklady názvu a ty většinou zmiňují staré
osobní jméno Bedihost. Stříbrná radlice odkazuje na pečeť osady Václavovice z roku 1788 (Václavovice byly založeny roku 1784
a jedná se o místní část obce Bedihošť – do roku 1983 i úředně).
A jak lze vysvětlit výskyt poněkud exotického páva na staré obecní pečeti? Je velmi známým faktem, že Bedihošť
patřil dlouhá staletí premonstrátské kanonii na Klášterním Hradisku u Olomouce. Jiří Pavorin z Pavorinu (ročník 1554) byl
jedním z desítek opatů v historii kláštera Hradisko, funkci vykonával v letech 1594–1608. Na osobním znaku Jiřího Pavorina
z Pavorinu byl znázorněn páv. Erbu a predikátu užíval opat
již od roku 1594. Dne 13. 1. 1600 byl opat a jeho strýcové
Martin a Adam povýšeni do šlechtického stavu (nobilitace).
Ve stejném roce jim byl udělen polepšený znak: čtvrcený
štít – v 1. a 4. modrém poli zlatý vzpřímený lev, ve 2. a 3.
poli kráčející páv v přirozených barvách. Erbem Pavorinů
z Pavorinu byl v roce 1602 vyzdoben též jeden
z olomouckých renesančních tisků (viz fotograﬁe). V obci
Ústín (poblíž Olomouce) se nachází kamenná deska z roku
1594, která kromě znaku kanonie Hradisko obsahuje
rodový znak opata Jiřího Pavorina (vyobrazení páva).
Jiří Pavorin z Pavorinu byl původem měšťan ze
slezského města Opole. Opatem kláštera Hradisko byl
v době vlády císaře Rudolfa II. a za olomouckých biskupů
Stanislava Pavlovského a Františka Dietrichštejna.
Jiří Pavorin zemřel 5. 5. 1608 a byl pohřben v konventním
kostele sv. Štěpána. Pavorinovy ostatky byly v roce 1642
zdevastovány v průběhu švédského drancování Olomouce.
Páv se na obecní pečeti objevil s největší pravděpodobností
v době působení Jiřího Pavorina ve funkci opata (nebo
nedlouho po jeho smrti). Vyobrazení páva na obecních
znacích tedy souvisí s tím, že naše obec patřila klášteru
Hradisko (až do roku 1784, kdy byl klášter zrušen na
základě josefínských reforem). Objekt bývalého kláštera
Hradisko již dlouho slouží jako Vojenská nemocnice
Olomouc. Předkům můžeme poděkovat za pěknou pověst,
jež v zobrazení páva mylně hledá kořeny názvu obce.

Použité zdroje:
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/bedihost-olomoucky-kraj.aspx (Jan Zachar - heraldické údaje k obci Bedihošť)
BLINKA, František: Z historie kláštera Hradiska. Vyprávění o klášteru Hradisko, jeho opatech a době, ve které žili. Olomouc 2004.
MLČÁK, Leoš: Pozdně renesanční erbovní desky Jiřího Pavorina z Pavorinu, v letech 1594 až 1608 opata kanonie Hradisko u Olomouce. Vlastivědný věstník
moravský, roč. LVI, č. 2/2004, s. 182-188.
VAVROUCH, Ladislav: Bedihošť v novém tisíciletí. 725 let obce. Bedihošť 2001.

Mgr. Petr Jirák
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Knihovna a informační centrum
Milí čtenáři!
tak máme letošní a na naše zvyklosti tuhou zimu zdárně za sebou. Jaro, tak dlouho očekávané máme tu a s ním tak jako každým
rokem ubude čtenářů. Začne totiž práce na zahrádkách a děti, ty dají přednost běhání a hrám venku. Je to situace, která se
opakuje každým rokem.
Od října máme v knihovně na výpůjčný fond z knihovny v Prostějově několik zajímavých
titulů, takže ti čtenáři, kteří i na jaře a v létě rádi sáhnou po dobré knize, si určitě
vyberou. Co je lepšího než po vykonané práci si uvařit kafíčko a relaxovat
s knihou v ruce. Doufám, že věrní čtenáři budou knihovnu stále navštěvovat. Je již
tradicí, že prázdniny bývá knihovna uzavřena, poněvadž v toto období ubývá značně
čtenářů a provoz knihovny se nevyplatí a je nerentabilní.
Proto bych vás už v tomto čísle zpravodaje chtěla informovat, že i v letošním tomu
nebude jinak. Ti, kteří rádi čtou si půjčí více titulů, aby jim to vydrželo na celé prázdniny.
Tak tedy:
Provoz knihovny končí v pondělí 26. června a začíná v pondělí 4. září 2017!!!
Chtěla bych vám popřát, aby jaro a celé léto jste prožili v klidu, pohodě, užívejte si sluníčka. Dětem bych přála slunečné
prázdniny, spousty krásných zážitků během prázdnin (bez úrazů) a věřím, že v září se se všemi setkáme opět v knihovně.
Vaše Jana Hanzelová ml.

Základní a mateřská škola v Bedihošti
Školní rok 2017/2018 opět slibuje nárůst počtu žáků
V tomto školním roce naši základní školu navštěvuje 216 žáků, v mateřské
škole máme 39 dětí.
K zápisu pro příští školní rok se dostavilo 33 dětí, přijato bylo
24 a devět rodičů požádalo o odklad PŠD. Nejvíce dětí - 16 přišlo k zápisu
tradičně z MŠ Bedihošť a 9 z MŠ Čehovice. Další žáčci k nám budou jezdit
z Hrubčic, Čelčic, Žešova a Prostějova. Pro budoucí prvňáky je již připravena
tradiční „Školička na zkoušku“, která proběhne vždy odpoledne
17., 24. a 31. května. Děti se zde zábavnou formou seznámí s prostředím
školy a poznají nové spolužáky.
V naší mateřské škole se odchodem
předškoláků vytvoří dostatek volných míst
pro zápis, který se koná 7. května v budově
MŠ. Letos tedy bude možné přijímat i děti
dvouleté, které dosáhnou tří let až
v průběhu školního roku 2017/2018.
Základní školu Bedihošť v tomto školním
roce absolvuje 23 deváťáků, kterým přejeme
hodně úspěchů v dalším studiu. Stav
budoucích šesťáků naopak tradičně doplní
žáci z Hrubčic a Kralic na Hané.
Tolik strohá čísla a statistické údaje. Život v naší škole je samozřejmě mnohem pestřejší a zajímavější.
Dění u nás a informace o chystaných akcích můžete sledovat na našich stránkách www.zsbedihost.cz
a na facebookovém proﬁlu www.facebook.com/ZŠ-a-MŠ-Bedihošť
Michal Jahn
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„LYŽÁK“ s rekordním počtem žáků!
Letošní zima byla po dlouhé době ve znamení pořádné
sněhové nadílky, a tak se jistě nikdo nebude divit, že si
lyžařský výcvik nenechal ujít rekordní počet žáků.
Naše škola opět zavítala do malebného střediska Stříbrnice
u Starého Města pod Kralickým Sněžníkem. Kurz v počtu 37
žáku byl ubytován v krásném horském penzionu s názvem
Chata Štvanice, kde nám připravili opravdu královské
podmínky. Útulné čisté ubytování, snídaně formou
švédských stolů a chutnou domácí stravu. K dispozici jsme
měli také prostornou klubovnu v podkroví, kde se žáci nejen
pobavili při večerním programu, ale také zde probíhaly
tematické přednášky a denní rozkazy.
První den jsme žáky rozřadili podle lyžařských dovedností do družstev. Dvě družstva tvořili snowboardisté a dvě lyžaři. Každý
den jsme s žáky pracovali na zdokonalování jejich lyžařské techniky, sjížděli svahy různé obtížnosti, hráli hry a trénovali na
závěrečný závod. Nejtěžší práce je samozřejmě se začátečníky, ale zase nejlépe vidíme jejich pokroky.
Žáci mají možnost zapůjčit si ve škole lyžařské vybavení. Řada z nich se na kurz hlásí opakovaně každý rok a je to často jejich
jediná možnost dostat se na hory. Z některých už jsou v 9. třídě po absolvování našich školních kurzů docela slušní lyžaři.
Sněhové podmínky i počasí nám skutečně vyšlo, kurz se obešel bez zranění a všichni byli na konci týdenního kurzu schopni sjet
červenou sjezdovku.
Nejkrásnější odměnou pro nás instruktory je, když vidíme, že se žák, který si první den výcviku nebyl schopen ani nasadit lyže,
s úsměvem a jistotou „řítí“ ze svahu poté, co úspěšně projel všemi brankami závodu v obřím slalomu.
Michaela Rullová

Jak udělat radost jídlem
Naše škola se zúčastní celorepublikové soutěže „Zdravá 5“. Letošním
tématem krajských kol je, jak můžeme udělat radost jídlem sobě i ostatním.
Motivujeme děti, aby jídlo připravovaly i jedly s láskou a užívaly si společně
strávené okamžiky. Soutěžit budou týmy žáků páté třídy a jejich soutěžní
menu je následující: křupavý toust s avokádovou pomazánkou obložený
plátkem šunky s cherry rajčátky a zdobený pažitkou, šťáva z čerstvě
vylisovaných pomerančů; chia pudink s čerstvým barevným ovocem; křupavý
toust s tuňákovou pomazánkou, barevnými paprikami, banánový kefír. Pevně
věříme alespoň v malý úspěch a jako inspiraci dva recepty pro radost
přikládáme:
Osamělá sousedka
Křupavé tousty s tuňákovou pomazánkou moc rádi předáme paní sousedce
jednoho z našich kamarádů z týmu Tuňáci. Na podzim jí zemřel manžel a
zůstala v celém domě úplně osamělá. Náš tým doufá, že jí naše zdravá
svačinka udělá radost a vyčaruje úsměv na tváři.
Přejeme dobrou chuť! Tým Tuňáci
Kuchařky
Vlastnoručně připraveným chia pudinkem s čerstvým ovocem bychom chtěli
podarovat naše paní kuchařky, protože dokážeme ocenit jejich práci. Víme, že
od šesté hodiny ranní stojí v kuchyni na nohou a připravují nám zdravý a
chutný oběd. Naše škola je zařazena do projektu „Škola plná zdraví“, takže o
zdravé čerstvé potraviny není nouze.
Přejeme jim dobrou chuť! Tým Jahůdky
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Veronika Kýrová

Kulturní akce členů SPOZ
Pozvánka – zábavné odpoledne pro seniory

Výbor kultury a sbor pro občanské záležitosti při OÚ v Bedihošti
Vás srdečně zve na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
10. června 2017 od 15:00 hodin v areálu u zahrádkářů v Bedihošti.
K tanci a poslechu hraje DUO PÍŠTĚK. Vystoupení taneční skupiny Druhý dech.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé
Tradiční maškarní karneval pro děti

Neděle 5. 3. 2017 byla pro děti karnevalovým svátkem. Členky SPOZ při
OÚ uspořádaly pro naše děti tradiční maškarní karneval. Celým
programem i soutěžemi provázel naše děti oblíbený klaun Viki.
Dovádělo se v maskách, které si děti vyrobily s pí učitelkami v MŠ, a také
v maskách, o které se postaraly jejich maminky. Mohli jsme tu potkat
nejen tajemného kouzelníka, akčního batmana či spidermana, ale krásné
víly či usměvavou princezničku. Všichni se náramně bavili – hráli hry,
soutěžili a tančili při diskotékové produkci DJ Vítka Švece.
A co bylo nejlepší? Všichni odcházeli spokojení. Tohle odpoledne jsme si
opravdu užili.
Všem zúčastněným děkujeme!
Jarmila Popelková
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27. výročí znovuodhalení busty našeho prvního presidenta Tomáše Garigua Masaryka
Vážení čtenáři Bedihošťského zpravodaje,
dovolte mi, abych si s Vámi s mírným zpožděním připomněl 27. výročí znovuodhalení busty našeho prvního presidenta Tomáše
Garigua Masaryka, která se nachází v horní části pomníku Padlých před budovou Obecního úřadu v Bedihošti. Busta byla z
pomníku odstraněna v padesátých letech minulého století.
Počátkem roku 1990 se konalo v místním kině 2. setkání stoupenců programových zásad Občanského fóra (OF). Zde bylo
rozhodnuto zjistit, kde se busta nachází a následně ji pak umístit zpět na pomník Padlých. Byla navržena komise ve složení p.
Karel Hél, Jan Žurek a Josef Jeníček, které byl uložen úkol vypátrat, kde se původní busta nachází.
V té době jsem se z titulu jednoho z mluvčích okresního výboru OF
zúčastňoval některých jednání na prostějovské radnici. V souvislosti
s mou funkcí jsem si dovolil požádat příslušné pracovníky
tehdejšího MěNV o pomoc při nalezení naší busty. Ve věži radnice
mi byla předvedena celá řada bust TGM, které zde byly v depozitáři
snad z celého okresu. Požádal jsem tedy tehdejšího předsedu MNV
Bedihošť pana Jana Koněvalíka o zapůjčení obecní kroniky. Zde
podle přesného popisu a fotodokumentace v kronice byla busta
nalezena. Tehdejší představitelé MěNV měli představu umístění
právě „naší“ busty ve vestibulu radnice. Na základě argumentů
převzatých z obecní kroniky bylo dojednáno její vydání zpět a to do
rukou tehdejšího předsedy MNV pana Jana Koněvalíka. Bustu bylo
potřeba vzhledem k dlouhé době neodborného uskladnění
restaurovat. O odbornou restauraci se bezplatně postaral někdejší
bedihošťský občan pan Petr Schuster. Patří mu za to dodatečně „in
memoriam“ velké poděkování.
Bustu jsem poté odborně instaloval na původní místo v horní části
pomníku Padlých.
Slavnostní znovuodhalení se konalo ve výroční den narození T.G.
Masaryka 7. března 1990. Slavnostní akt se konal za kulturního
vystoupení žáků zdejší ZDŠ a hlavní projev přednesl p. Karel Hél.
Pan Karel Hél byl jedním z pamětníků a přímých účastníků protestní
demonstrace v r. 1953 na prostějovském náměstí proti odstranění
sochy našeho prvního prezidenta z tehdejšího Masarykova náměstí
v Prostějově. Byl za to perzekuován, nebylo mu umožněno další
studium a prakticky celý aktivní život pracoval manuálně a dlouhá
léta pracoval u ČSD. V obci byl znám jako aktivní sportovní
funkcionář. Z Bedihoště byl za účast na této manifestaci postižen
například i pan Antonín Kavička a snad i další.
Slavnostního aktu 7. března 1990 se zúčastnila řada občanů
Bedihoště. Byli zde i ti, kteří si pamatovali ještě původní odhalení
busty. Svoji účastí vyjádřili uspokojení, že busta se vrátila zpět na
své původní místo.
V osobě T.G. Masaryka vnímáme symbol naší státnosti a
svrchovanosti. Je jenom na nás občanech, abychom dále hájili
demokracii. Letos proběhnou volby do PSP ČR a budeme si volit své
zástupce, aby vedli naši vlast v zájmu nás všech. Vybírejme proto s
rozumem a nadějí s ohledem na naše děti a vnoučata.

Josef Jeníček
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Český zahrádkářský spolek Bedihošť
Vážení a milí čtenáři, držíte a čtete toto jarní vydání našeho Bedihošťského zpravodaje. Tak dlouho očekávané sluníčko nám
dodává do těla nejen vitamíny, ale i optimismus a pocit pohody a radosti. Letošní zima byla hodně dlouhá a také mrazivá, čemuž
jsme si již pomalu odvykli.
Od vánočního zpravodaje uběhl už zase nějaký měsíc, tak dovolte, abychom vás v krátkosti informovali o naší činnosti. Málokdo
z vás ví, že v letošním roce je tomu 60 let od vzniku zahrádkářských a okrašlovacích spolků v České republice. Domníváme se, že
je to dost pádný důvod k tomu, abychom i my Bedihoštští zahrádkáři dali o sobě vědět.
Připravujeme pro vás občany a děti různé akce tak, abychom se společně pobavili, udělali si v této hektické době chvilku pro
posezení s přáteli, zavzpomínali a své běžné starosti a neduhy hodili aspoň na chvíli za hlavu. Připravujeme grilování a opékání,
poněvadž jsme v našem areálu postavili novou udírnu, tak toho
musíme využít. Takový sobotní podvečer třeba s kytarou,
harmonikou a k tomu nějaká dobrůtka z udírny není špatná věc.
Přáli bychom si, abychom se my občané Bedihoště ještě více
stmelili a mohli si říct „tady v tom „Beďáku“ není špatné žít a jsou
tu fajn lidi“. Ale k tomu je potřeba se scházet při takových akcích
a podporovat je, ať je pořádají hasiči, sportovci nebo my
zahrádkáři. Na tom vůbec nezáleží.
V únoru jsme uspořádali již tradiční zahrádkářský ples, který byl
dobře zajištěn a myslíme si, že měl i dobrou úroveň. Škoda jen,
že bylo chřipkové období a podle loňského roku byla i menší
návštěvnost, ale i tak byl ples pěkný a důstojný.
V březnu proběhla naše výroční členská schůze, při které jsme
bilancovali uplynulý rok. Přijali jsme do svých řad tři nové členy,
takže se naše organizace rozrůstá, což jsme velice rádi a kdo z
vás občanů by chtěl s námi pracovat, rádi ho mezi sebe
přivítáme.

V době kdy píšu tento článek není počasí ještě ideální na úklid našeho areálu. Jakmile se ale počasí trochu ustálí, tak ihned bude
brigáda, aby po zimě bylo zase vše uklizené, vyhrabané a vše bylo v pořádku.
Na závěr mi dovolte, abych vám jménem všech našich členů popřála krásné prožití velikonočních svátků, bohatou pomlázku a
také hodně pěstitelských úspěchu na vašich zahrádkách.
Věříme, že se spolu uvidíme na některých z našich akcí.
Jana Hanzelová,
předsedkyně zahrádkářů
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Zahrádkáři radí
Jarní slunce probouzí v přenosných rostlinách novou chuť k životu. Pokud však mají malou nádobu, začne růst váznout. Proto
rostliny prohlédněte a silné vzrůstové druhy jako např. Oleandr včas přesaďte. Před přesazením do větší nádoby, ponořte
kořenový bal do vody. Zasaďte rostlinu tak hluboko, aby povrch substrátu byl o 2 - 4 cm níž, než lem květináče. Vznikne tak
volný prostor pro zálivku. Jsou-li báze výhonů zakryty zemí, je rostlina zasazena příliš hluboko a může dojít k zahnívání kůry.
Používejte vždy kvalitní zeminu. Při přesazení přidejte do zeminy dlouhodobě působící hnojivo, které zajistí rostlině živiny na
celou sezónu. Následně zeminu důkladně zalijte, aby se zaplnily případné dutiny a mezery. Pokud se zemina silně slehne,
dosypte ji.
Co udělat v dubnu?
Pozor na mrazíky! Nebezpečí mrazíků pomine teprve v půli května. Pokud chcete některé rostliny vynést ven už teď, měli byste
je od chladného počasí na noc přemístit ke stěně domu nebo odnést dovnitř.
VÝSEV PNOUCÍCH ROSTLIN
Kdo si chce kolem terasy zřídit hustou pohledovou ochranu, měl by nejpozději počátkem dubna vyset semena
jednoletých pnoucích rostli, jako jsou vilec, chmel, dlouhatec či fazol šarlatový a předpěstovat si je doma.
PŘIMĚŘENÁ ZÁLIVKA
Potřeba vody u rostlin silně kolísá v závislosti na počasí. Zalévejte dle potřeby, ne však do zásoby.
OTUŽILÉ ROSTLINY VYNESTE VČAS VEN
Oleandry, vavříny a další přenosné rostliny, které byly přes zimu v domě, můžete nyní vynést ven, pokud však zimovaly v teplotě
vyšší než 5st nejsou dost otužilé, takže byste je měli vynést ven až v květnu. POZOR NA ÚPAL!!!
Stálezelené rostliny ani opadavé druhy, které mají čerstvě vyrašené listy, byte teď neměli stavět na přímé slunce. Listy totiž
nejsou zvyklé na sluneční záření, takže na nich můžou sluneční paprsky vypálit hnědé skvrny. Postavte rostliny nejprve
na 10 – 14 dnů do polostínu.

TJ Sokol Bedihošť
Vážení čtenáři a příznivci sportu,
po zimní přestávce konečně přichází jarní část soutěže na
kterou jsme se všichni už moc těšili. Sice hned na začátku
sezóny nás opustili dva hráči, Petr Bross, který přestoupil
do Konice a Sláva Frýbort do Pivína. Od Slávu jsem to sice
nečekal, ale fotbal už je takový. Do jarních bojů půjdeme
s respektem k soupeřům a uvidíme jak na tom budeme,
zkusíme se ještě poprat o postup. Máme i první posilu Míšu
Juru, který přichází ze Skalky. První přípravné utkání
odehraje s béčkem Plumlova. K prvnímu soutěžnímu utkání
zajíždíme do Němčic v neděli 16.4. v 15.30 hod. První
domácí utkání hrajeme v sobotu 22.4. v 16 hod.
s aspirantem na postup, mužstvem Dobromilic. Tímto vás
srdečně zvu na naše domácí utkání a doufám, že nás
podpoříte v hojném počtu.
To je asi tak vše s čím jsem vás
chtěl seznámit. Tímto děkuji
starostovi obce Jiřímu Zipsovi
a zastupitelstvu obce za přízeň.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť
za Tj sokol Bedihošť
Josef Zemánek
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Vážení čtenáři,
nejprve Vám přiblížíme naši poslední akci od posledního vydání zpravodaje.
Dne 28. 1. 2017 se uskutečnil tradiční hasičský ples v prostorách
místní sokolovny. Pro téměř dvě stovky návštěvníků bylo
připraveno bohaté občerstvení. Ples zahájily děti z tanečního
kroužku ZUMBA ZŠ Bedihošť pod vedením paní učitelky
Holubové. K tanci i k poslechu hrála skupina Q-STYL. Hosté se
mohli inspirovat tanečními kroky při vystoupení profesionálního
tanečního páru – Karel Vlach a Klára Šlechtová. Lákavá byla
rovněž bohatá tombola – více než sto cen od sponzorů, kterým
tímto dodatečně velmi děkujeme. Velké dík patří také všem,
kteří se na přípravě plesu podíleli. Věříme, že Vás budeme moci
příští rok pozvat na tuto tradiční akci.
Mgr. Kateřina Štoplová

V měsíci lednu jsme společně já, p. školník a dva příznivci
sportu p. Křivánek a p. Tábor připravili parádní ledovou plochu
na hřišti za školou. Díky pravidelným mrazům a usilovné práci,
hlavně v nočních hodinách se bruslilo šest týdnů. Což se
oproti loňské sezóně vyplatilo a hlavně nejen děti se vyřádily a
vyplnili svůj volný čas pohybem.
Vážení čtenáři, chtěli bychom Vás seznámit s akcemi, které
máme naplánované pro letošní rok. Nejprve 15.4 .
v dopoledních hodinách provedeme pro naše občany sběr
kovového odpadu. Upozorňujeme občany, aby šrot
nachystali až v sobotu ráno. Těm kteří nebudou moci, rádi
pomůžeme šrot vynosit.
Na konec dubna jsme samozřejmě naplánovali Pálení čarodějnic. Takže 29.4. v 16 hodin u kapličky ve Václavovicích, zahájíme
průvod v „maskách“. Celá akce pak proběhne na obecním hřišti. Připraveny budou atrakce pro děti, soutěž o miss malá
čarodějnice, opékání špekáčků, večer ohňostroj a volná zábava.
Na 24.6. připravujeme Zábavné odpoledne pro děti a večerním posezením s hudbou pro dospělé, v prostorách parku.
22. 7. hasičská zábava „Červencová noc” V prostorách parku.
Třetí ročník „Bedihošťské kopeček” s tradiční zábavou máme naplánovaný na 19.8. opět v prostorách parku.
O všech plánovaných akcích Vás budeme ještě předem informovat plakáty a obecním rozhlasem. Těšíme se, že nás podpoříte
hojnou účastí a nezklame počasí….
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Starosta SDH Bedihošť
Miroslav Hýbl

VI. Společenský večírek
Jako každým rokem, tak i letos, se v měsíci únoru konal společenský
večírek SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při ZŠ a MŠ Bedihošť,
ve spolupráci s FC Bedihošť OSB. Již pošesté v pořadí se tradičně
nejnavštěvovanější společenská událost plesové sezony konala
v sokolovně v Bedihošti. Termín konání večírku letos připadl na
25. února od 20 hodin.
O dokonalou výzdobu tanečního sálu a všech přilehlých prostor
sokolovny, se jako každý rok postaral učitelský sbor s pomocí žáků
ZŠ. Nezbývá než přiznat, že každým rokem se výzdoba sálu stále
zdokonaluje a předpokládáme, že příští rok bude výzdoba
konkurovat plesu ve Vídeňské opeře.
Snad největším překvapením letošního večírku byla dokonalá
videoprojekce se světelnými efekty, která nás provázela celým
večerem. Věřím, že všechny přítomné v sále ohromila a že většina
účastníků večírku si ten letošní ráda připomene při promítání
videoprojekce v příštím roce. Za toto profesionální osvětlení, které
nemají ani ty nejlepší plesy v Prostějově a okolí, mnohokrát
děkujeme týmu p. Jiřího Čmely.
O celkovou taneční zábavu se svým rozsáhlým repertoárem
postarala hudební skupina BENE, pod pomyslnou taktovkou
p. Richarda Prokopa.
O chuťové pohárky našich mlsných jazýčků bylo postaráno zásluhou
výborného jídla a pochutin od p. Jaroslava Drábka. Ostatní
občerstvení bylo v režii dobrovolníků z řad příznivců SRPŠ, v čele
s hlavním barmanem p. Tomášem Holíkem a jeho pomocníky. Jeho
vynikající koktejly bezesporu rozjasnily úsměvy spoustě žen
a provětraly peněženky většině manželů a partnerů.
Letošní krásný večírkový program byl celý zajištěn žáky naší základní
školy. Taneční vystoupení kroužku ZUMBY, pod vedením pí Olgy
Holubové DiS., vystoupení školního sboru pod vedením
pí Mgr. Andrei Kožouškové a dále hudební vystoupení mladého
saxofonisty pod vedením p. Richarda Prokopa. Všem účinkujícím
mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Nedílnou součástí společenského večírku je i tombola. Od příznivců
a sponzorů se letos podařilo sestavit tombolu bohatou
a rozmanitou. Doufáme, že si téměř každý účastník večírku odnesl
alespoň drobnou cenu, nebo se posilnil panáčkem u baru.
Samotnému večírku předcházela řada přípravných akcí, na kterých se
podílela spousta zainteresovaných osob. Hlavní podíl na přípravě
večírku má SRPŠ s třídními důvěrníky, rodiče našich žáků, pan ředitel
Mgr. Michal Jahn s učitelským sborem a personálem školy. Škoda, že
se do provozu a přípravy večírku nezapojilo více rodičů z řad žáků
první třídy. Snad se v příštím roce, na VII. společenském večírku,
setkáme s větší podporou rodičů našich nových prvňáčků.
Tímto způsobem chceme všem účastníkům večírku a rodičům, kteří
se podíleli na přípravě a chodu večírku, velmi poděkovat. Zároveň Vás srdečně zveme na další v pořadí již sedmý společenský
večírek, nebo na jiné společné akce pořádané SRPŠ.
Marek Křivánek
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Život v pohybu … díl první - „malý míček“
Fotbalový míč, tenisový míček a míček na stolní tenis. Ten první býval nejvíce sledovaný.
Před pěti léty nadšenec Luky zahájil éru tenisu. Vytvořil
tenisovou ligu, obohacenou o turnaje. Jejich názvy jako
ROLANDBEDIK, WIMBLEDIK, SPORT BAR OPEN se zažily do
podvědomí všech hráčů. V loňském roce byly obohaceny o další
turnaj smíšených párů – VENDY CUP TENIS MIX.
Na podzim většina ukládá tenisové rakety tzv. „do skříně“. A tak
partička hráčů rozhodla o pokračování sezóny. Hra z tenisových
kurtů se přenesla do haly sokolovny a tělocvičny ZŠ. Po vzoru
tenisové ligy začíná vždy na podzim stolní tenis.
Tradiční vánoční turnaj VENDY CUP a na ukončení sezóny
turnaj „MIX“ byl v letošním sezóně doplněn o „zimní ligu“
stolního tenisu.Turnaj VENDY CUP 2017 vyhrál Radek Lužný, ve
čtyřhře MIX pak dvojice Heňa Molnár a Josef Zemánek. Králem
zimní ligy se stal Václav Blaha.

Články a fotograﬁe o průběhu tenisové ligy a stolního tenisu psané tak trochu s nadsázkou a humorem naleznete na
www.tenisbedik.cz
Poděkování za podporu hry a realizaci turnajů patří všem příznivcům, fanouškům a sponzorům.
Přátelé malého míčku – Vendy.

Šipkařský tým - Šelmy Bedihošť
Již čtvrtou šipkařskou sezónu hraje místní šipkařský tým pod novým názvem Šelmy Bedihošť. Za náš
tým hrají Dalibor Špaček, František Špaček, Daniel Ides, Andrea Soukupová, Pavel Kvíčala, Jiří Šuráň a
Miloslav Kopečný, kterého jsme bohužel vloni doprovodili na jeho poslední cestě. Atmosféra na
ligových zápasech je většinou hodně veselá.
V podzimní části se nám sice moc nedařilo, ale na jaře jsme zabojovali a vyhrávali. Bojujeme v tabulce
o krásné 5. místo.
Chtěli bychom poděkovat starostovi obce panu Jiřímu Zipsovi za podporu našeho týmu a rádi přivítáme na našich zápasech
všechny šipkařské nadšence a fanoušky.
Šelmy Bedihošť
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Smutná skutečnost – zamyšlení
Již roky soutěží obce v jednotlivých krajích o „obec nejkrásnější“.
Mohla by se i naše obec do této soutěže přihlásit? Silnice máme
nové, chodníky se opravují, výsadba zeleně pokračuje. Pan starosta
se snaží, seč může. Na folklór naši občané nikdy moc nebyli. Psích
exkrementů na chodnících neubývá, o odpadcích ani nemluvě.
Denně míjím kontejnery na odpady a nestačím se divit. To, čeho jsme
se obávali, se stalo skutečností. Zamysleme se společně, co do
kterého kontejneru nepatří, a jak to kolem nádob vypadá. I když je na
každém kontejneru vyznačeno, co do něj patří, skutečnost bývá často
jiná! Asi občané nemají čas číst nebo neumí česky, snad by je zaujala
angličtina.

REALITA

To co se povaluje kolem nádob, patří spíše do sběrného dvora, nebo
do nebezpečného odpadu, který je OÚ pro občany pořádán
2x ročně. První sběr nebezpečného odpadu v letošním roce se
uskuteční v sobotu 22. dubna 2017.

SPRÁVNĚ

U cukrovaru budou přistaveny kontejnery, kam mohou občané zcela
zdarma odložit nepotřebné věci. Rovněž tetrapak obaly (od mléka,
džusů, apod.) patří do žlutého kontejneru na plasty, nikoliv
do modrého na papír. Nádoby jsou nedbalostí občanů odpady
přeplněné a povalují se po okolí. PET láhve mají být před vhozem
sešlápnuté a ne v celých taškách zabírajících místo na okraji nádoby
a zadní prostor nádoby je skoro prázdný. Rovněž kartonové krabice
nejsou rozložené nebo natrhané, ale vkládány celé, proto zabírají
zbytečného místa.
Občané zřejmě netuší, že za špatně vytříděný odpad
či nesešlápnutou PET láhev se obci sráží penále z poplatku, který za
odpad dostává.

CHYBNĚ

Brzy se může stát, že skutečně vynaložené náklady obec rozúčtuje
občanům do poplatku z svoz TKO. (zatím tyto náklady dotuje
z rozpočtu obce, proto poplatek stále činí ročně 400,- Kč na osobu.)
„Jak dlouho ještě? A bude se nám zvýšení líbit?“
Jarmila Popelková

Výzva ke čtenářům
Máte chuť podílet se na vydávání našeho zpravodaje? Máte, nebo znáte někoho ve svém okolí kdo například píše povídky,
skládá básně či jiné zajímavé obory? Dejte o sobě vědět!
Mohou to být příběhy, postřehy, úvahy jak ze života, tak i smyšlené, vzpomínky na nynější i minulou dobu, zážitky z dovolených,
ze školy apod. Máte i zajímavý recept? Podělte se s námi o něj!
Přivítáme i náměty, kritiku, chceme, abyste si zpravodaj vždy rádi přečetli, aby měl dobrou úroveň.
Kontaktovat můžete kteréhokoliv člena redakční rady jak je uvedeno v tiráži zpravodaje, nebo přímo emailem na Obecní úřad.
Těšíme se na váš zájem a spolupráci.
Redakční rada Bedihošťského zpravodaje.
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Ukliďme si ve svém okolí

Napsali o nás
PO OSLAVĚ HAVAROVAL, DRUHÝ „POUZE NADÝCHAL“
Ve středu 22. února krátce před čtrnáctou hodinou přijali policisté na lince tísňového volání oznámení o havárii cyklisty v
křižovatce komunikací mezi obcemi Bedihošť, Čehovice a Otonovice. Na místě policisté zjistili zraněného pětatřicetiletého
muže. Provedenou dechovou zkouškou mu změřili hodnotu 2,83 promile alkoholu v dechu.
Cyklista se změřenou hodnotou souhlasil a přiznal vypití jednoho
jedenáctistupňového piva a tří velkých odlivek rumu na oslavě.
Následně byl k dalšímu ošetření převezen do prostějovské
nemocnice. Během vyšetřování havárie místem projížděl další
cyklista. Ten stylem své jízdy jevil známky ovlivnění alkoholem,
načež byl zastaven a zkontrolován. Provedenou dechovou zkouškou
policisté u šestatřicetiletého muže změřili hodnotu 2,5 promile
alkoholu v dechu. Dalším šetřením zjistili, že oba cyklisté spolu
krátce před havárií společně oslavovali narozeniny. Oba jsou nyní
podezřelí ze spáchání přestupku dle zákona o silničním provozu, za
který jim hrozí pokuta až do výše dvaceti tisíc korun.
zdroj: večerníkpv
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Nedělní klid - aneb jak to chodí jinde
Nedělní klid ruší hluk sekaček. V některých obcích to řeší vyhláška
Blanensko - Nedělní ráno, odpočinek po náročném pracovním týdnu a vidina klidného dne. Idylu naruší hlasitý rachot křovinořezu
nebo cirkulárky u sousedů. Scénář, který pravidelně zažívá nemálo lidí na Blanensku. Vadí jim to. Řešení vidí ve vyhlášce, která
takové chování zakáže. V několika obcích s úspěchem funguje. Vedení jiných se jí brání. Spoléhají na zdravý rozum lidí a sousedské
dohody.
Leoš Kyzlink z blanenské části Klepačov dojíždí za prací do Brna. „Po pracovním týdnu toho mívám docela dost, takže se těším
na chvíle, kdy si můžu konečně trochu odpočinout. A je jasné, proč se poslednímu dni v týdnu říká zrovna neděle. Někteří lidé to
bohužel nechápou. Uřvaný křovinořez se s klidem opravdu neslučuje," naznačil nespokojený muž.
Obrátil se proto na vedení Blanska s jednoduchým požadavkem. „Slyšel jsem o mnoha obcích, kde takovým neshodám
předcházejí vyhláškou. Když to může fungovat tam, tak nechápu, proč ne u nás," řekl Kyzlink.
Jednou z takových obcí je Lazinov. „Lidé nesmí o nedělích a státních svátcích pracovat se zařízeními a přístroji způsobujícími
hluk, ať už se jedná o cirkulárky, motorové pily, křovinořezy, nebo motorové sekačky na trávu," stojí ve vyhlášce, kterou vedení
obce schválilo už v roce 2008.
Postupně si zvykli
Se svým tehdejším krokem jsou spokojení. „Rozhodli jsme se pro něj zejména kvůli tomu,
že hlavně v letních měsících byl v celé obci po celý víkend neúměrný hluk. Zpočátku jsme to
museli některým lidem připomínat, ale zvykli si. Na svých zahradách pracují přes týden po
práci nebo v sobotu. Všem to vyhovuje," zhodnotil starosta Lazinova Pavel Novotný.
Blanenští se k Lazinovským v tomto směru hned tak nepřipojí. „Nemyslíme si, že jde
o velký problém. Chodí k nám pouze ojedinělé připomínky, jedna až dvě ročně. To je na
vydání vyhlášky málo. Navíc ji v podobných případech nepovažuji za ideální řešení. Přílišná
regulace může škodit," reagoval tajemník blanenské radnice Josef Kupčík.
Dodal, že také v tomto případě radnice spoléhá především na zdravý rozum lidí. „Ideální by
byla domluva mezi sousedy, kteří si mezi sebou stanoví určité hranice," podotkl Kupčík.
Kyzlinka však podobná odpověď neuspokojila. „Sám mám doma sekačku, motorovou pilu a podobně. Nikdy by mě ale
nenapadlo je zapínat v neděli. Rodiče mě vychovali k tomu, abych byl ohleduplný ke svému okolí. Jenže pochybuji, že to
některým lidem vysvětlím," posteskl si.
Problém je podle něj v tom, že někteří lidé se z města odstěhují na vesnici, ale té nerozumí. „Vesnice je i o tom, že některé věci
nemusí nikdo nařizovat. Prostě se po staletí dodržovaly. Ale taky se sekalo kosou a ta nikoho neruší. Doba přináší pokrok a ten
se musí řídit. V době povozů jsme taky neměli vyhlášku o využívání cest. Je to o lidech," uvědomuje si Kyzlink.
Přibližně rok a půl lidé nesmí v neděli používat hlasité stroje ani ve Vranové. „Pro novou vyhlášku jsme se rozhodli sami a lidé od
nás ji začali ihned respektovat. Nemířili jsme ale ani tak na ně jako spíše na chalupáře. Těch k nám jezdí mnoho," přiblížil
starosta Vranové Rostislav Cichra.
Pamatuje si, že zpočátku se sice přizpůsobit nechtěli, ale nakonec se dokázali domluvit i s nimi. „Šlo nám tehdy o celkový klid
v obci, proto regulujeme například i kulturní akce, které musí skončit do dvou hodin v noci. A v deset hodin večer i u nás začíná
noční klid," vyjmenoval Cichra.
Skutečnost, že si tamní lidé na novinku postupně zvykli, potvrdil také pan Josef, který si nepřál zveřejnit své příjmení. „Mně
osobně to až tak nevadilo, bral jsem to jako takovou samozřejmost. Ale hlavně mladší sousedi na chalupáře občas nadávali.
Teď je klid, což je pro všechny hlavní," uvedl.
Blanenští nejsou v regionu zdaleka jediní, kteří zatím sází na sousedskou domluvu. „O takové vyhlášce momentálně
neuvažujeme, i když pár lidí by si ji možná přálo. Spoléháme na zdravý lidský rozum, který by měl člověku velet například to, aby
nebudil sekáním trávy majitele okolních domů v neděli ráno, když to může nechat na jindy," podělila se o svůj názor například
starostka Valchova Jindřiška Brožová.
Autor: Ivo Michalík
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Zdroj: http://blanensky.denik.cz

Zadáno pro ženy (i muže)
Milé čtenářky (ři), už je to opět čtyři měsíce, od vydání vánočního čísla zpravodaje. Jak ten čas běží zjišťujeme až s přibývajícím
věkem. Dřív jsem to nějak nevnímala, že jsem zase o rok starší, ale teď se mi zdá, že než se vzpamatuji, tak rok uběhne jako
voda.
Je tu velikonoční období, oslava jarních svátků. Kluci si chystají řehtačky,
hrkače a na děvčata pomlázky. I tato tradice upadá, v loňském roce
chodila jen hrstka hochů a přitom je v Bedihošti tolik mládeže. Že by nám
ta mládež zlenivěla? Když si vzpomenu na svoje školní a dětská léta, tak
na Velikonoční pondělí jsem nestačila otvírat vrata, co
chodilo mrskačů. A ročníky mého bratra se nemohli
dočkat Zeleného čtvrtku, kdy se začíná hrkat – kdy
zvony „odlétají do Říma“. A že těch chlapců bylo!!! Ne
jak dnes… Tak nevím čím to je, zda i ta počítačová doba
zasáhla do všech tradicí nebo jsou dnešní děti jiné, než
jsme byli my???
Ale dost. Pro nás ženy jaro znamená jarní úklid, mytí oken, práci na zahradách apod.
Letošní velikonoční svátky vychází až v půli dubna, což určitě poznáme i podle teplejšího počasí, které nám třeba dovolí posedět
si s mrskutníky i na zahradě.
Dámy a co je v květnu? No přece

„Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas“.
Mezi námi určitě nenajdeme nikoho, komu by nebyly alespoň povědomé úvodní verše ze známé milostné básně „Máj“
a protože je 1.máj již za dveřmi, tak rozhodně nezapomeňte se nechat v tento den políbit. Líbání pod rozkvetlým stromem je
totiž zavedenou a stále oblíbenou májovou tradicí. V lidové kultuře se zmínky v tomto zvyku vůbec nevyskytují, i přesto, se
jako stáří odhaduje na sto let. Pod jakým stromem se lidé mají v máji políbit, není zcela jasné. Často vyhledávanou je rozkvetlá
třešeň, višeň či jabloň. Skromnému člověku postačí jakýkoliv rozkvetlý strom a v případě nepříznivého jara dokonce i jakýkoliv
nekvetoucí strom. Pokud se dívka prvomájového polibku nedočká, znamená to, pro ni podle tradice uschnutí, bude se jí špatně
dařit a nebude mít naději na brzký vztah. Symboliku zvyku lze odvodit tím, že strom, který kvete v květnu, je připraven
k plození. Kromě toho jsou prý květnová mláďata nejlepší, květnové mléko nejlepší a nejzdravější a květnový déšť je blahodárný
pro úrodu. Proto by hospodáři vítají květnový déšť, jak dokládají i lidové pranostiky.
Májová vlážička, naroste travička,
májový deštíček, poroste trávníček,
mokrý máj, v stodole ráj.
Také se říká, že když v máji zmoknete, tak vyrostete.
Ale aby nám to čekání na prvomájovou pusu lépe uběhlo, tak vám nabídnu několik receptů, které jsem si pro vás tentokrát
připravila a třeba si některý vyberete a nějakou tu dobrůtku uvaříte nebo upečete.
Kuřecí kousky na medu:
4 lžičky medu, ½ lžičky čerstvého zázvoru, 2 lžíce olivového oleje, citronová šťáva, 500g kuřecího masa, sůl, pepř. Promícháme
med, zázvor, olej a citronovou šťávu a do této marinády naložíme maso nakrájené na kousky a necháme v lednici marinovat,
nejlépe přes noc. Potom přendáme do zapékací misky a upečeme při 180st. Potom přendáme do zapékací misky a upečeme při
180st dozlatova.
Příloha rýže a zeleninový salát.
Jarní nádivka s vajíčky:
450g vepřové krkovice, 400g uzeného bůčku, 250-300ml vývaru z masa, 8 rohlíků, 8 vajec. Žloutky a bílky oddělíme, 50g másla,
sůl, pepř, muškátový květ, 2 velké hrsti petrželky (nebo spařených kopřiv – nasekaných). 1 svazek jarní cibulky (nakrájené!!),
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sádlo na vymazání formy, 4-5 vajec uvařených natvrdo, řeřicha nebo pažitka k posypání.
Vepřové a uzené maso uvařte doměkka. Vyndejte, nechte vychladnout a nakrájejte na menší kostky. Vývar uschovejte. Rohlíky
nakrájejte na kostičky, dejte do mísy a pokropte je vývarem z masa, aby se pečivo navlhčilo.
Žloutky utřete se změklým máslem a špetkou soli. Pak je spolu s masem přidejte k rohlíkům, ochutíte pepřem a muškátovým
květem. Přidejte nasekanou petržel – nebo kopřivy a jarní cibulku. Vše promíchejte a podle potřeby přilévejte vývar. Směs nesmí
být řídká.
Nakonec ušlehejte tuhý sníh z bílků a opatrně jej přidejte do syrové nádivky. Formu vymažte máslem, vlijte do ní část nádivky,
na ni poklaďte vařená vejce (nakrájená na kolečka) a přelijte zbytkem směsi. Pečte na 180st v předehřáté troubě dorůžova.
Kopřivovo – pampeliškový špenát (zdravý, očistný)
4 hrsti mladých listů kopřivy, 1 hrst mladých listů pampelišek, 1 cibule, 2 – 3 stroužky česneku, 2 vejce, 2dcl smetany, 2dcl mléka,
20gr másla, 1PL hladké mouky, pepř, sůl.
Oprané listy kopřiv a pampelišek spařte vařicí vodou, poté je nakrájejte nadrobno. Následně si na másle osmažte dozlatova
cibuli, přidejte pokrájené kopřivy a pampelišky, zalijte mlékem a duste do změknutí. Špenát zahustíme trochou vody s moukou,
dochutíme solí a pepřem, přidejte rozmíchaná vejce, smetanu a nakonec prolisovaný česnek.
Příloha: brambory, knedlík + uvařené vejce nebo hovězí maso.
Klobásníky:
Těsto: ½ kg hladké mouky, 20g másla (nebo 1 dcl oleje) 2 celá vejce, 1 droždí, 1
prášek do pečiva, 250ml mléka, sůl.
Náplň: ¾ – 1kg mletého masa, 2 rohlíky (namočené ve vodě), l vejce, 2-4
stroužky česneku (podle chuti), sůl, pepř, majoránka.
Nejprve připravíme klasické kynuté těsto a necháme v teple vykynout. V
mezičase si připravíme maso jako na sekanou. Vše důkladně promícháme.
Jakmile těsto vykyne, rozdělíme je na malé bochánky. Do každého z nich dáme
kuličku masa a bochánek uzavřeme. Každý z nich pak dáme na plech, necháme
ještě 10minut podkynout, poté pomažeme rozmíchaným vejcem a pečeme
přibližně 45 minut při 170st.
Můžeme podávat se zeleninovým salátem nebo jako hlavní jídlo k fazolové, čočkové polévce. Bochánky jsou dobré i k zelňačce.
Maso v hořčici:
Maso (jedno jaké, plátky kousky…) troška oleje, půl kelímku malé kremžské hořčíce, ale jestli děláte pro větší rodinu, tak
můžete i celou buď malou nebo i velkou hořčici, podle toho jak vám chutná, 2 velké cibule, 1 palička česneku, sůl a pepř. Kdo
bude mít plátky, tak naklepat. Do misky se dá maso, posolí se, opepří, zalije hořčicí smíchanou malým množstvím oleje a
poklade se velkou vrstvou nakrájené cibule a česneku. Takto naložené maso se nechá přes noc odpočívat. Druhý den se zprudka
opeče, poté se podlije a dá se do trouby péct.
Až je maso měkké, tak se může baštit. Neuvěřitelné, co dokáže jenom hořčice.
Příloha: brambory nebo chléb.
No, a aby bylo i něco sladkého ke kávě či čaji, tak ještě nějaký ten receptík pro smlsnutí. Jelikož jsme v období jarních
velikonočních svátků, tak něco typicky velikonočního.
Medové jidáše:
500gr polohrubé mouky, špetka soli, 250ml mléka, 2PL cukru, 2 žloutky, 100gr
másla, 100gr tekutého medu, 40g droždí, 1 vejce na potření.
Do mírně teplého mléka dáme cukr a rozdrobíme droždí. Na teplém místě
necháme přikryté vzejít.
V míse utřeme máslo s medem a žloutky. Přidáme mouku, sůl, kvásek.
Vypracujeme vláčné nelepivé těsto. Přikryjeme utěrkou a necháme vykynout.
Vykynuté těsto rozválíme cca na 1cm a vykrajujeme kolečka. Skládáme je na
papírem vyložený plech. Kolečka potřeme rozšlehaným vejcem a každé kolečko
propícháme vidličkou. Necháme ještě 15 – 20 minut dokynout, Pečeme v předem
vyhřáté troubě na 180st. Upečeme dozlatova. Podáváme s miskou medu, každý si
namaže jak je libo.
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Pomerančový beránek:
3 vejce, l vanilka, 12dkg cukru krystalu, 1dcl vlažné vody, 20dkg výběrové mouky, šťáva i kůra z poloviny pomeranče, pudink se
smetanovou příchutí, větší půlka prášku do pečiva, 1dl oleje, 2PL rozpuštěné hery.
Ušleháme celá vejce s cukrem do husté pěny, přidáme olej,
heru a opatrně přikapáváme polovinu šťávy z pomeranče,
potom přidáme vodu a kůru. Do mouky zamícháme pudink a
prášek do pečiva. Vmícháme do těsta (zlehka promícháme a
vlijeme do vymazaného a vysypaného beránka střední velikosti.
Pečeme pomalu a v troubě vyhřáté na 150 -160st.
Potom opatrně vyklopíme a pokapeme druhou půlkou
pomerančové šťávy. Nakonec celého beránka polijeme
čokoládou na vaření. (15dkg čokolády + 12,5dkg hery).
Vložíme do celofánu a jíme tak za 2 – 3 dny. Beránek je celý
voňavý pomerančem a krásně vláčný.
Boží milosti:
250gr hladké mouky, 250gr tvarohu, 250gr. Másla nebo hery, lžička prášku do
pečiva. Z uvedených přísad zpracujeme těsto a dáme je do chladna
odpočinout. Pak těsto vyválíme a rádýlkem tvoříme různé tvary a pečeme na
suchém plechu. Potom obalíme v moučkovém cukru.

Rumový beránek se skořicí:
50gr rozinek, 50ml rumu, 50gr ořechů, 150gr cukru, 350gr hladké mouky, 1 prášek do pečiva, ½ lžičky skořice, 4 jablka. 200ml
oleje, 4 vejce.
Mouku smícháme dohromady s práškem do pečiva a přidáme postupně cukr, nahrubo posekané ořechy, rozinky namočené v
rumu.
Jablka oloupeme a nahrubo nastrouháme do těsta. Nakonec přidáme vejce a olej. Vše pořádně zamícháme a vlijeme do
vymazané a kokosem vysypané formy.
Pečeme cca 30 -35 minut na 180st. A pak snížíme teplotu na 160st a pečeme další půlhodinu.
Vychladlého beránky pocukrujeme a dozdobíme.
Velikonoční mrkvový beránek:
2 hrnky polohrubé mouky, 4 vejce, 1 + ¼ hrnku oleje, 2 hrnky cukru (postačí i 1 hrnek), 1 prášek do pečiva, ½ lžicky soli, 2 lžičky
mleté skořice, 3 hrnky jemně nastrouhané mrkve, 1 hrnek mletých oříšků.
Ušleháme dohromady vejce, olej, cukr. Potom přisypeme mouku, prášek do pečiva, sůl, skořici a umícháme těsto.
Nakonec vmícháme mrkev a ořechy.
Pečeme ve vyhřáté troubě na 175st. cca 50 minut.
Milé čtenářky, určitě máte svůj zaběhnutý recept na beránka, ale možná uvažujete o tom, zda by nebylo dobré trochu změnit svoje
tradice a zkusit něco nového. Změna je život, a tak zkuste třeba některý z těchto receptů.
Ráda bych Vám popřála krásné velikonoční svátky, spoustu jarního sluníčka, hodně dobrých receptů a k tomu vděčné strávníky.
Těším se s vámi na letní číslo zpravodaje.
Vaše Jana Hanzelová
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Bylinky - známé i neznámé. 3. část
I v tomto čísle zpravodaje budu pokračovat o bylinkách, které mají
blahodárný účinek na naše zdraví. S některými jsem vás seznámila
v minulých vydáních.
Pokud už nějakou bylinkovou zahrádku máte, nebo třeba jen koutek,
s příchodem jara je vždy třeba odstranit mech a plevel z přezimujících
rostlin, Má-li vaše zahrádka vzkvétat a přinášet vám radost a užitek,
musíte se jí náležitě věnovat. Rostliny, které pěstujete v květináčích
odstraňte po zimě všechny zbytky, provzdušněte půdu a na povrch
přisypte trochu organického hnojiva. Poté lehce zakryjte novou půdou.
Nezapomeňte přihnojit a hlídat škůdce. Sesbírejte všechny které najdete
a podívejte se i pod listy. Napadenou rostlinu přesaďte a nakaženou
zeminu zcela odstraňte.
Koriandr: pochází z Egypta a z Indie a tak je logické, že pro svůj růst
potřebuje hlavně dostatek tepla a slunečních paprsků. Dařit se mu bude
i v květináči na okně. Zralá a suchá semena mají zlatohnědou barvu, po rozemletí nebo rozdrcení jsou velmi aromatická.
Koriandr využijete hlavně v kuchyni k ochucení ryb, zvěřiny, telecího masa a drůbeže. Říká se také, že zvyšuje chuť k jídlu
a podporuje tvorbu žaludeční šťávy.
Řeřicha setá: rychle klíčí, za 8 až 14 dnů ji můžete konzumovat. Její výhodou je také to, že se dá pěstovat i v truhlících
a vysévat se dá takřka po celý rok. I na zahrádce vám poroste za každého počasí. S prvním výsevem řeřichy se začíná v březnu.
Semena ale dlouho neskladujte, rychle ztrácejí klíčivost. Pamatujte také, že jakmile začne bylinka kvést, nedá se již použít ke
kořenění. Používáme ji do zeleninových salátů, na chleba s máslem, pomazánek apod.
Šalvěj: protože má šalvěj malinko nahořklou chuť, v kuchyni ji využívejte velmi opatrně. Neznamená to ale, že byste na ni měli
zanevřít úplně. Šalvěj totiž dokáže připravit nečekaný gastronomický zážitek o kterém se vám nesnilo. Právoplatné místo má
tato úžasná bylina především u jídel z masa. Rozumí se tím vepřové a telecí maso. Jenom je třeba si rozmyslet, kolik lístků
šalvěje použijete. Lepší je začít skromně a postupně přidávat. Mýtus o tom, že šalvěj je především léčivka je už téměř
překonaný.
Dobromysl: květy mají ostře kořenitou chuť. Používají se jen střídmě. Hodí se ke kuřeti, rybě či zelenině. Z květu odstraníme
všechny zelené části a stonek. Potom je celý jedlý. Sklízí se od června do září. Můžeme jej naložit do octa nebo oleje. Můžeme
jím ochutit i máslo.
Lichořeřišnice: květy mají příjemnou vůni a silně peprnou chuť. Svou výraznou chutí se hodí k čerstvému sýru, bylinkovému
tvarohu, listovému salátu, zelenině a bramborám. Poupata nahradí kapary. Použít lze pouze čerstvě utržený květ. Sklízí se od
léta do raného podzimu, jakmile se květ otevře.
Levandule: má eukalyptovou příchuť a kořenitou vůni. Květy se hodí ke grilování, k drůbeži, do másla a na dezerty. Lze
ji nakládat do oleje. Sklízí se v létě, ihned po otevření květu. Květy otrháme z větviček.
Sedmikráska: vyznačuje se kořenitou lehce oříškovou chutí. Půvabné květy ozdobí každý salát i dezert. Nakládané nahradí
kapary. Lze ji sklízet od prvních teplejších dnů až do září. Zkuste 2-3květy denně rozžvýkat a sníst. Je to velmi zajímavá
rostlinka.
Nezapomeňte v létě bylinky seříznout, protože tak prodloužíte období jejích sklizně. Platí to hlavně pro bylinky s měkkými listy
(libeček, pažitka, meduňka apod.) V létě zalévejte bylinky hlavně večer a nikdy ne studenou vodou, protože v horkých dnech by
kořeny mohly utrpět teplotní šok. Důležité také je po vydatných letních deštích udusanou půdo znovu nakypřit. V létě je čas na
sklizeň natí a sušení.
Přeji hodně úspěchu s bylinkami a všemi dary matky přírody.
Vaše Jana Hanzelová
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Tipy a triky na každý den
Nános od čaje: čaj postupem času nepěkně zbarví uzávěr termosky dohněda. Stačí rozpustit ve vodě tabletu pro umělý chrup
a uzávěr do ní namočit. Nános se uvolní jedna báseň.
Zářivá vana: aby byla vana zářivě čistá a lesklá, připravte si na ni speciální roztok: 250ml podmáslí, 3 lžíce soli. Vanu nebo
umyvadlo vydrhneme a dobře spláchneme.
Odpady: pokud vám ve dřezu špatně odtéká voda, pomůže vám obyčejná kuchyňská sůl. Do odpadu nasypte hrst soli, nechtě
nějakou dobu působit a pak propláchněte silným proudem horké vody.
Plyšáci: plyšová zvířátka, která nelze prát posypte škrobovou moučkou. Nechte působit a poté vykartáčujte.
Krájecí prkénka: dřevěné prkénko po každém použití důkladně omyjte saponátem, horkou vodou a drsnou stranou houbičky.
Nenechávejte ho máčet ve vodě, jinak se zdeformuje. Do suchého prkénka čas od času vetřete hadříkem trochu oleje. Zabráníte
tomu, aby bakterie vnikly až do dřeva.
Záclony: bílé záclony jsou po delším používání většinou zažloutlé, či zašedlé. Před praním v pračce přidejte do přihrádky
na prací prášek obyčejný prášek do pečiva. Záclony tak opět získají zářivý vzhled.
Mikrovlnná trouba: nakrájejte citron na plátky a dejte ho do misky vhodné pro mikrovlnné trouby. Zalijte půllitrem horké
vody. Dejte pak do mikrovlnné trouby a směs zahřívejte 5 – 6 minut na nejvyšší výkon. Potom troubu otřete vlhkou utěrkou
a vnitřek bude zase čistý.
Alobal: pomůže při žehlení prádla. Pod potah na žehlení rozprostřete alobal. Fólie odráží teplo, a díky tomu oblečení vyžehlíte
rychleji a levněji.
Zásuvky: pokud se vám dřevěná zásuvka zadrhává, vyndejte ji ven a pojezdy promažte starou svíčkou nebo mýdlem.
Suchý zip: při častém používání se stává, že suchý zip přestane držet. Přejeďte po něm drátěným kartáčem. Háčky se tak
narovnají a budou znovu dobře zapínat.
Jana Hanzelová

Víte, že...
Mrkev je mozkový urychlovač a bystří zrak???? Chcete mít oči jako rys, zmírnit šedý
zákal a zbavit se šerosleposti? Mrkev je zlatý důl přírodních vitamínů a látek
prospěšných paměti, vidění i mozku.
Staří Řekové ji milovali jako lék pro obnovu sil, při fyzickém vyčerpání, gladiátoři pili
šťávu po litrech, aby posílili svůj postřeh a koncentrovali svou energii k boji. Otrokům
byla podávána šťáva jako životabudič ve chvíli, kdy padali vysílením a vyčerpáním.
Žádná jiná rostlina neobsahuje tolik beta-karotenů. V našem těle je beta - karoten
přeměněn na vitamin A, který pomáhá při zlepšování zraku, má pozitivní účinky na vlasy, nehty a kůži. Mrkev je výborným
zdrojem přírodního hořčíku, který snižuje cholesterol v těle, zmírňuje křeče a posiluje cévy. Mrkvová šťáva má protirakovinové
účinky a zpomaluje stárnutí. Míchání mrkvové šťávy s jinými zeleninovými šťávami může zvýšit účinky těchto prostředků.
Například: kombinace mrkvové šťávy + šťáva mladého ječmene pomůže v boji s nadváhou, výrazně zmírní příznaky zácpy
a potlačuje růst rakovinotvorných buněk. Kombinace mrkvové šťávy a šťávy z červené řepy je velmi doporučována.
Mrkev zlepšuje vidění, snižuje riziko šedého zákalu, zabraňuje slzení očí, zmírňuje tvorbu lupenky a je nutná pro regeneraci
kůže. Chrání také před řídnutím kostí, snižuje rizika infarktu a cévně – mozkových příhod. Výrazně nám mrkev snižuje riziko
nádorů jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku, u žen nádoru prsu.
Mrkev rozpouští žlučníkové a ledvinové kameny, čistí játra a střeva, zabraňuje tvorbě žaludečních vředů, vyživuje mozek
a chrání ho před stresem. Používá se také při vyčerpání a chudokrevnosti.
Jana Hanzelová
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Co nevíte o černém bezu
Ne nadarmo se říká „Před heřmánkem smekni, před bezem klekni“
Angličané tvrdí, že léto začíná rozkvetlými květy bezu a končí
jeho zralými plody, nazývanými také bezinky. Asi na tom něco
bude. Tato oblíbená léčivka byla známá už starým Římanům
a díky nim je rozšířena a užíván dodnes.
Bez černý patří mezi nejoblíbenější a také nejznámější léčivé
rostliny. Má spoustu pozitivních vlastností, proto byli lidé
přesvědčeni, že přináší do domu štěstí a chrání jeho obyvatele
před mnoha nemocemi. Vysazením černého bezu na zahradě
dosáhnete pravděpodobně toho, že ji opustí drobné
podzemní bytosti. Tím se samozřejmě míní hlodavci a krtci,
zvláště, když je necháte tlít a zapáchat v noře bezové listí.
Pokud si květy bezu budete sušit, nejlepší metoda je zavěšení
na provázcích. Pokud si ho rozvěšíte po bytě, budete žlutí,
protože tato léčivka je vynikajícím dodavatelem pylu, který při
sušení snaživě odpadává na zem. Pylu vyprodukuje opravdu hodně, aby nahradil opylování hmyzem. Hmyz totiž květ bezu nijak
nadšeně nevyhledává, protože čerstvý květ jim nevoní, ale nemá ani nektar, kterým by se za opylení revanšoval. Vůně se rapidně
zlepší až po nasušení. Na sušení si sbírejte květenství, jehož třetina je již rozvitá, ale ne víc než polovina. To by vám při sušení
nejen vypadla na zem většina důležitého pylu, ale květ by se zbavil převážné části účinných látek a většinou i sebe sama,
protože přezrálý květ při sušení opadá a ten ze země doporučuji dopravit tak akorát na kompost. Po proschnutí květních stopek
se kvítka sdrhnou a uchovají v suchu. Měla by mít stále bílo-žlutou barvu. Občas je potřeba zkontrolovat kvalitu během
uskladnění. Tmavnoucí až černající květ je znamením pro vyhození. Také se podívejte, jestli v sušeném bezu nemáte hmyzí
nájemník, protože nyní je jim květ jako příjemně vonící výživa najednou dosti atraktivní.
Léčivé účinky:
Květ černého bezu se používá při horečce, pomáhá při nemocech z nachlazení a při chorobách dýchacích cest.
Teplý čaj můžeme pít při rýmě, kašli a zahlenění plic. Květ bezu obsahuje mimo jiné vitamíny P a C, které zpevňují cévní stěny,
proto jej užíváme při nemocech cév, křečových žilách a hemeroidech.
Chladný, neslazený čaj popíjíme při žaludečních nevolnostech a křečích, při žaludeční a střevní kolice, dále při menstruačních
a neurologických bolestech a migréně.
Vlažný neslazený čaj pijeme po šálcích proti vysokému krevnímu tlaku a při nemocech ledvin a močového měchýře.
Zevně můžeme vlažný nálev používat jako kloktadlo při bolestech v krku, chrapotu, začínajícím kašli a při zánětu nebo otoku
dásní.
POVĚRY PRAVÍ:
Říká se, že uvnitř keře žijí duchové i čarodějnice. Proto poraněné dřevo krvácí rudou mízou.
Před kácením se v kleče na kolenou říkají tajemné formule pro odpuštění.
Žvýkáním bezové větvičky se zmenší bolest zubů, dále bezinka zahání horečku a léči revmatismus a bradavice.
Při svatbách přináší novomanželům štěstí
Bezinka položená vedle polštáře přináší klidný spánek.
Do bezového keře prý nikdy neuhodí blesk.
Černý bez má chránit před ohněm, nemocemi a zlými kouzly.
Pokud by někdo porazil černý bez aniž by zasadil nový, čeká ho velká smůla.
Jelikož jsme v době před kvetením černého bezu, proto jsem úmyslně toto napsala, abychom si tento květ a posléze i jeho černé
plody mohli usušit a připravit si tuto léčivku na další zimu. Vždyť nám roste všude a je tolik přehlížena. Existuje tolik receptů
z bezu černého a tak jsem se rozhodla vám některé nabídnout. Velká oblíbenost všeho z velmi aromatických květů, ať to jsou
sirupy, šťávy nebo extrakty. A zcela právem, neboť unikátní vůni a chuti bezinkové šťávy či sirupu nelze odolat. Používejte
bezinkový sirup z květů jen tak k ochucení bílého jogurtu, jako polevu na čerstvé ovoce. K zvláčnění piškotových těst je tento
sirup ideální. Přidat ho můžete i máslovému krému, kterému dá jemnou příchuť. Pokud potřebujete ochutit šlehačku ke
zdobení, přidejte jednu malou lžičku sirupu těsně před ušleháním.
Šumivá limonáda z květů:
Do 5l sklenice dáme: 4 litry převařené, vychladlé vody , několik čerstvých bezinkových květů, 1/2kg krystalového cukru (je
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možné i přisladit), na tenké plátky nakrájený citron – bez jader.
Láhev převážeme tenkým plátýnkem a obsah několikrát denně zamícháme. Necháme asi 9 dnů kvasit a pak stočíme do
skleněných lahví, zazátkujeme a převážeme drátkem přes zátku. Postavíme na 14 dnů do chladného sklepa. Při otevření
limonáda šumí a kypí jako sekt. Tato osvěžující limonáda má také léčebné účinky.
Rychlá bezinková limonáda:
10 květů bezinek, 8 litrů vody, 60dkg cukru, 3 citrony. Vše svaříme, přidáme na kolečka nakrájený citron a necháme luhovat do
druhého dne. Pak přecedíme, nalijeme do lahví a uložíme do chladna a přítmí. Může se to pít za 10 dnů.
Bezový ocet:
Opláchnuté a oschlé květy černého bezu nasypeme do větší sklenice a zalijeme octem, aby květy byly potopené. Sklenici
zakryjeme a obsah necháme v chladu uležet dva až tři týdny. Potom ocet procedíme přes pláténko do lahví, které uzavřeme.
Využijeme ho při horečnatých onemocnění dětí – potíráme jím dlaně a chodidla.
Zpracovala Jana Hanzelová
P.S.
Když jsem prováděl korektury textu, napadlo mne připojit i náš recept na bezinkovou šťávu (naši vnoučci ji s oblibou nazývají „kozí
pití“ - odvozeno od lidového názvu bezu „kozičky“). Recept jsme získali od našich přátel z Rakouska. Od té doby, kdy tento sirup
děláme nekupujeme žádné sirupy. Ve sklepě vydrží až do nové sklizně.
Sirup z koziček (Holunderblütensaft)
Na 3litry vody 15-20 květů bezu. Dva dny necháme vyluhovat, potom scedíme přidáme 2 kg cukru a 10dkg kyseliny citronové.
Svaříme a ještě horké plníme do skleněných lahví až povrch a zazátkujeme.
Václav z Václavovic

Milé děti a pánové!!
Nedá mi to, abych opět nepřipomněla, že druhá květnová neděle patří všem maminkám. Není to o dárku, je to jen o tom,
abychom byť jen milým slovem, nebo pohlazením dali svým maminkám najevo, že jich máme rádi, že si jich vážíme. Den matek
by neměl upadnout v zapomnění. Jeden příběh na závěr.
MAMINKÁM K SVÁTKU.
Karlík postával u stolu a s trochu s rozpaky sledoval svoji maminku, jak čte kus papíru,
který ji před chvílí podal. Stálo v něm:
Vynesení odpadků:
Vyluxování obýváku:
Uklizení pokojíčku:
Nákup:
Hlídání brášky:
Utření nádobí:
Celkem:

5,- Kč
10,- Kč
10,- Kč
5,- Kč
15,- Kč
5,- Kč
50,- Kč

Maminka se na něj podívala, jak tam stál a žmoulal si ruce a myslí se jí začaly honit
vzpomínky. Sedla si ke stolu, otočila papír na druhou stranu a začala psát:
Devět měsíců, kdy jsem tě nosila:
ZDARMA
Všechny noci, které jsem proseděla u tvého lůžka, když jsi stonal: ZDARMA
Všechny modlitby za tebe:
ZDARMA
Slzy, které jsem kvůli tobě vyplakala:
ZDARMA
Hračky, jídlo, oblečení, utírání nosu:
ZDARMA
Všechny starosti minulé i budoucí:
ZDARMA
Když si to všechno sečteš, cena mé lásky je:
ZDARMA
Když si to Karlík přečetl, co mu maminka napsala, skutálely se mu po tvářích dvě velké slzy. Vzal si tužku a pod svůj
seznam velkými písmeny napsal:
ZAPLACENO V HOTOVOSTI
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My tři králové jdeme k vám…… aneb ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou v Bedihošti.
S touto tradiční tříkrálovou koledou navštěvovali poprvé po mnoha letech naši koledníci domácnosti v Bedihošti a Václavovicích.
Vyzývali tak obyvatele naší obce , aby přispěli v tradiční sbírce na potřeby Charity.
Co to vlastně ta Tříkrálová sbírka je?
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou Charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce navazuje na
tradici koledování na Tři krále tj. 6. ledna a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. Zejména pak zejména v regionech,
kde sbírka probíhá. Rozdělení sbírky je pak takové, že 65% sbírky zůstává v regionu, 15% jde na diecézní projekty Charity, 10% jde
na humanitární pomoc do zahraničí, 5% je určeno na celostátní projekty a 5% pokrývají režie sbírky.
Dary od obyvatel vybírají koledníci organizovaní do skupinek v první polovině ledna, přičemž jejich obvyklé uspořádání představují
tři koledníci v dětském věku coby tři králové a jejich dospělý doprovod vybavený od pořádající charity průkazem koledníka. Skupina
je vybavena zapečetěnou kasičkou s logem Charity.
Také u nás v Bedihošti se můžeme prakticky denně setkávat s osobními vozy s logem Charity. Pečovatelky této organizace dojíždějí
za dlouhodobě nemocnými občany naší obce, aby jim pomohli lépe snášet mnohdy těžkou nemoc a pomohli tak i jejich blízkým
v péči o ně.

V mrazivém prvním víkendu letošního roku se po mnoha letech vydali i Bedihoštěm dvě skupiny koledníků, aby koledovali
u jednotlivých domácností a poprosili tak o příspěvek na tříkrálovou sbírku. Bylo velice milé vidět děti v tříkrálovém přestrojení
jak zvoní a zpívají u každého domu či bytu známou koledu a s radostí přijímají ﬁnanční dary do zapečetěné pokladničky Charity.
Dárci často věnovali kromě příspěvků na Charitu také i nějakou sladkost promrzlým koledníkům , (v době sbírky bylo -22st).
A tak nezbývá než poděkovat všem dárcům za jejich štědrost a koledníkům za jejich ochotu, vytrvalost a dobrou náladu
doprovázenou zpěvem a zvonky.
V Bedihošti koledovaly dvě skupinky koledníků – v Bedihošti a ve Václavovicích. Výtěžek obou skupin byl prakticky shodný.
Výsledek „bedihošťské“ skupinky byl 4.273,- Kč a té „václavovské“ 4.165,- Kč. Ve srovnání s okolními obcemi je to sice o něco
méně, ale i tak se patří VŠEM dárcům poděkovat. Jak už píšu v úvodu, jednalo se v Bedihošti o první Tříkrálovou sbírku po
mnoha letech a tak věřme, že výsledky příští sbírky budou ještě příznivější. Celkové výsledky letošní celostátní sbírky byly
nejvyšší v její sedmnáctileté historii. V prostějovském okrese bylo vybráno bezmála 1 milion korun a celostátní výnos pak byl
takřka 100milionů korun, z čehož největší podíl měla právě „naše“ olomoucká arcidiecéze.
Kromě všem dárcům je třeba ještě jednou srdečně poděkovat zejména malým koledníkům, kteří se své funkce i přes třeskutý
mráz zhostili na „jedničku s hvězdičkou“.
Václav z Václavovic
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Sad dětí
Máme tu dlouho očekávané jaro s probouzející se přírodou, zelenajícími se poli, kvetoucími stromy i zahrádkami. Radujeme se
z nového života…. Je to radost dívat se na tu krásu kolem. Ale když tak jezdím po naší vlasti, přece jen mne něco trápí….
Trápí mne řídnoucí lesy, vykácené aleje stromů, které jsou zásobárny kyslíku, vody, dokreslují ráz krajiny atd.
Nevím do jaké míry je toho příčinou stáří stromů nebo obava z jejich pádu s následným možným zraněním či jinou škodou.
Nebo je toho příčinou dnes moderní topení v krbech? Určitě velkou roli hrají i ceny energií….. A tak mne vedou vzpomínky do
mého dětství, kdy silnice ať už do Výšovic, Kralic či Prostějova (vzpomínám ještě na tu starou silnici, kde stával „triangl“) byly
lemovány alejemi zejména třešní, k Čehovicím pak zase stromy jabloní. Rovněž tok naší říčky Valové byl lemován desítkami
stromů…. Zmizely stromy i v sadu u mostu přes Valovou, kde nás kdysi jako žáky zdejší školy, pan Karel Přemyslovský zasvěcoval
v kroužku mladých ovocnářů do tajů přírody a zejména pěstování ovoce. Důsledkem toho všeho je obrovský deﬁcit spodních
vod, o zabírání úrodné půdy průmyslovými a obchodními zónami nemluvě…
V té souvislosti jsem si vzpomněl, že někde – nevím už
kde, zda to bylo zde, nebo někde v okolních zemích, mají
v některých městech či obcích zajímavou tradici. Při vítání
nových občánků v obci zasadí rodiče za svoji ratolest
strom, který je označen jménem nového občana obce
a rodiče o něj pečují. A tak mne napadlo, zda by se nedala
i u nás, v Bedihošti založit také taková krásná tradice.
Určitě by se našly prostory, kde by se mohl založit takový
háj nových občánků naší obce. Co na to obecní
zastupitelstvo, případně zájmové organizace? Nemohli
bychom se inspirovat tímto nápadem? Mějme stále na
paměti, že přírodu jsme nezdědili, nýbrž jsme si ji vypůjčili
od našich dětí a vnuků….
Krásné jaro přeje všem čtenářům Bedihošťského zpravodaje
Václav z Václavovic

Vzpomínka na Velikonoce
Tak tu máme už zase velikonoční svátky, které mají svůj původ před takřka 2000. lety, kdy si připomínáme ukřižování a následně
Vzkříšení ukřižovaného Krista…
Není na škodu si připomenout, že Velikonočním svátkům v křesťanském kalendáři předchází čtyřicetidenní doba Postu, který
začíná Popeleční středou, pokračuje pěti postními nedělemi, Květnou nedělí a Svatým týdnem, ve kterém slavíme tzv.
TRIDUUM – Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. (Pondělí Svatého týdne je nazýváno Modrým pondělím, úterý Šedým
úterým a středa Škaredou středou). Na Zelený čtvrtek si připomínáme Poslední večeři Páně, na Velký pátek ukřižování Krista na
hoře Golgota v Jerusalémě a na Bílou sobotu pak při Bohoslužbě po západu slunce si připomínáme Kristovo Vzkříšení.
Samozřejmě, že k velikonočním svátkům patří řada tradic, které se na
různých místech naší vlasti zachovávají s různou intenzitou. Jinak je
tomu třeba na moravském Slovácku či na Valašsku, jinak ve východních
Čechách atd. Myslím, že u nás v Bedihošti zůstalo z těch tradic už jen
„hrkání“ a pomlázka – neboli „mrskut“ na velikonoční pondělí. Byla
kdysi ještě tradice, že v úterý po pondělí velikonočním chodila mrskat
děvčata, ale tato tradice už myslím zcela vymizela.
Pro mladší či neznalé bych jen připomenul, že hrkání nahrazovalo
ranní, polední a večerní zvonění – klekání. Říkalo se, že zvony „odletěly
do Říma“ a bylo třeba nějak zvonění nahradit. Proto se zavedly různé
řehtačky, klepače atd.., pomocí kterých se oznamovalo ranní, polední či
večerní klekání. Na Velký pátek se pak ještě hrkalo v 15 hodin na
památku, že v tu dobu zemřel Kristus na kříži. Ve Václavovicích byl
dlouhá léta a vlastně dlouholetým a posledním zvoníkem pan František
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Čunderla, který bydlel v obecní „pastoušce“, která kdysi stála na rohu ulice k bývalé lahůdkárně naproti kapličky sv. Václava.
Vzpomínám si, že zejména ono „hrkání“ nebo jak jsme říkali „klepání“ bylo pro nás kluky velkou událostí. Nevím už jak to bylo
v Bedihošti, zda tam byla jedna či dvě skupiny, ale ve Václavovicích vždy hrkaly dvě skupiny. Jedna skupina měla „rajon“ dnešní
ulici Palackého a Nerudovu, druhá skupina pak měla ulici Jiráskovu (tehdy Stromovku), nádraží, ulici Komendovu a Zátiší.
„Kapitánem“ skupiny byl vždy akceptován nejstarší z týmu hrkačů. Zejména ranní hrkání mělo pro nás nádech adrenalinu.
Vstávali jsme už někdy ve 3 hodiny ráno a hlídkovali jsme, aby nás některá jiná skupina tzv. „nevyklepala“, což znamenalo, že by
nám se svými řehtačkami vjela do našeho rajonu. To bychom považovali za velkou ostudu či přímo potupu. Pro nás
„Václavovčáky“ hrozilo nebezpečí „vyklepání“ nejen od bedihošťských, ale i od čehovických hrkačů.
Na Bílou sobotu se pak dopoledne tzv. „vyklepávalo“, to znamenalo vybírání peněz za tuto „službu“. O výdělek jsme se pak dělili
v nádražní čekárně, kde se na těžkém dubovém stolu spočítal výdělek a podle docházky a také podle druhu řehtačky či klepače
se přidělovala odměna. Největší odměnu získávali ti, kteří neměli žádnou absenci (o docházce si vedl kapitán přesnou evidenci)
a rozhodovala i velikost řehtačky. Klepači brali menší gáži než ti, kteří měli velké řehtačky – tzv. „trakaře“. Pro nás kluky to byl
vždy jakýsi první ﬁnanční „příjem“.
Jsem rád, že se tato tradice udržela v naší obci dodnes, i když si myslím, že by skupiny „hrkačů“ mohly být početnější. Jen pro
„velitele“ bych rád připomněl, že s hrkáním by se mělo začínat na Zelený čtvrtek v 18hodin, dále pak na Velký pátek v 6hodin
ráno, ve 12 hodin, v 15 hodin a v 18 hodin a na Bílou sobotu pak v 6 hodin ráno a ještě by nebylo od věci hrkat i v sobotní
poledne.
Požehnané Velikonoce všem čtenářům přeje
Václav z Václavovic

Izrael
Měl jsem příležitost strávit část letošní Postní doby v Izraeli a tak bych se se čtenáři Bedihošťského zpravodaje podělil aspoň pár
obrázky z této cesty.

Snímky z Golgoty, kde byl Kristus ukřižován - místo ukřižování a kaple Božího hrobu, kam bylo Kristovo tělo uloženo

Snímky z návštěvy u zdi Nářků a zastavení u Mrtvého moře
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Václav z Václavovic

Dobrý nápad???
Ve vánočním čísle zpravodaje vyšel článek Václava z Václavovic, nazvaný „Jak jsem (ne)pekl medvědí tlapky“. Na konci tohoto
článku měl dobrý nápad udělat v Bedihošti nás „Restaurant day“. Tento nápad spočívá v tom, že by kuchařky, ale i pánové, kteří
rádi vaří, přinesli svoje výrobky k degustaci, případně k výměně receptů. Malou degustaci džemů, zavařenin, pomazánek,
koláčů, zeleninových salátů děláme my zahrádkáři při výstavě ovoce, zeleniny a květin. A můžu říct, že je to úžasné a opravdu se
mění mezi sebou recepty, sdělují se zkušenosti a poznatky při výrobě těchto dobrot. Takže mne napadlo, že by se opravdu
takové odpoledne mohlo uskutečnit. My zahrádkáři dáme k dispozici naši klubovnu a prostory.
Je tu jen několik otázek:
1. Budete mít čtenáři(ky) zájem o tuto akci?
2. Nebude to jen o 2 – 3 lidech?
3. Jaký vybrat nejvhodnější termín?
Když se podíváme, že v okolních obcích existují „košty“ slivovice,
„zeliády“, soutěže o nejlepší guláš, koláč, knedlíky apod., tak si
říkám proč by to nešlo i u nás v Bedihošti? Toto by se mohlo stát
dobrou tradicí k setkávání nás obyvatel v příjemném prostředí při
kávě nebo čaji.
Dlouho jsem uvažovala o termínu a možná by nebylo od věci
přemýšlet o době adventní, zastavit se v předvánočním shonu
a při té příležitosti donést na degustaci vánoční cukroví a na chvíli
vydechnout. Budu se těšit na vaše názory. Když mne potkáte,
ráda si o tom pohovořím. Pouvažujte!
Jana Hanzelová a Václav z Václavovic

Max kašparů
O radostech lidské duše
je název knihy, která se mě čirou náhodou dostala do ruky, abych byla přesnější, vyhrála jsem ji v
tombole, když naši přátelé z Lipky Prostějov pořádali „maškarní bál“. Jelikož s nimi máme my
zahrádkáři spolupráci, tak se nás několik zúčastnilo. Nejprve jsem si pomyslela, no, já ateistka a
vyhrát knihu s náboženskou tematikou, ale jak se říká „darovanému koni na zuby nehleď. Potom
jsem v klidu domova do ní nahlédla. No, a vězte, že tato kniha se čte jedna báseň a ať je člověk
věřící nebo nevěřící, tolik životních úvah, které provází náš život a tolik pravdy o nás lidech se nedá,
aby si ji lidé nepřečetli, byť mají náboženský nádech.
Proto jsem se rozhodla, že vám ve vydáních našeho zpravodaje tuto knihu přiblížím a sami budete
mít možnost se zamyslet nad tím, co spisovatel dr. Max Kašparů napsal. Možná se to některým
líbit nebude, ale myslím si, že většině z vás ano.
Na úvod něco o spisovateli.
Jaroslav Max Kašparů se narodil v r. 1950 v Žirovnici. Úvahy tohoto pelhřimovského psychiatra v sobě nesou pečeť hned
několika jeho životních profesí. Postupně totiž vystudoval na LF UK v Praze stomatologii, všeobecné lékařství na LF v Bratislavě,
pedagogiku, etiku a náboženství na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Každá z těchto oblastí mu umožňuje podívat se
na člověka z jiného úhlu a jinou optikou. Jako premonstrátský terciář (odtud řádové jméno Max) přijal v r. 1990 jáhenské
svěcení a poté dva roky zastával funkci presidenta České katolické charity. Jeho lékařská praxe, pedagogické zkušenosti a
jáhenská služba ho přivedly k tomu, že v r. 1997 založil v Pelhřimově ve věži opraveného kostela „Norbertinum“, První centrum
pastorální medicíny v ČR, kde působí jako psychiatr, pedopsychiatr a soudní znalec. Kromě toho přednáší na Teologické fakultě
v Českých Budějovicích homiletiku a pastorální medicínu. Věnuje se publikační činnosti a právě jednu z nich držím v rukou.
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Max Kašparů je ženatý, má dvě dcery a jeho koníčkem jsou ochotnické divadlo, chov poštovních holubů, je velkým znalcem
esperanta a mnoho dalších zájmů. Jeho jáhenským heslem „Víra a poznání zavazují“ a jeho lékařskou radou čtenářům této
knížky je „užívat jednu kapitolu denně, aby se člověk nepředávkoval“.
Toto je tedy na úvod, i když rada zní jednu kapitolu, já vám nabízím a v budoucnu nabídnu vždy dvě kapitoly, abychom tento
seriál nenatahovali na hodně roků, i tak to bude dlouhý, ale věřím, že příjemný cyklus úvah, které mnohé z nás se přinutí
zamyslet. Nebojte se, vyberu jen ty nejhezčí a nejzajímavější úvahy.
Štědrost a vděčnost se ještě nepotkaly. (antické přísloví).
Dostal jsem před časem od malého chlapce hádanku tohoto zadání:
Černá kočka sedí před oknem a hledí do místnosti. Bílá kočka sedí u stejného okna a dívá se ven. Proč se obě kočky nevidí??
Protože jsem netušil, že jde o dětský žert, bral jsem hádanku vážně a vymýšlel různé logické odpovědi: Obě kočky jsou slepé.
Odpověď byla špatná.
Venku i v místnosti je tma. Opět to bylo špatně. Když jsem to po chvíli uvažování vzdal, chlape se na mne usmál a řekl
správnou odpověď. Černá kočka se tam dívá v osm hodin ráno a bílá ve tři hodiny odpoledne.
Protože šlo o dětinský žert, přivedl mne k úvaze, proč se tak málo vídají štědrost s vděčností. Ony se totiž vidí špatně z
následujících důvodů:
Štědrost je ve stálém spěchu a vděčnost je pořád líná. Štědrost nestíhá a vděčnost má pořád dost času. Štědrost je vidoucí,
vděčnost skoro slepá. Štědrost je jak bílá kočka, která hledí stále ven, aby viděla ty druhé, zatímco naše vděčnost bývá černou
kočkou, krátkozrace zahleděna do sebe.
K RADOSTI LIDSKÉ DUŠE patří chvíle, kdy se jí podaří otevřít ono pomyslné okno a umožní tak aspoň letmé setkání něčí
štědrosti s naší vděčností. K té nás vybízí už svatý Pavel v listu Kolosanům, v němž píše, že nic z toho co máme jsme nedostali
pro své zásluhy, ale z Boží štědrosti.

AŽ JEDNOU V HONBĚ ZA ŠTĚSTÍM JE OPRAVDU NAJDETE, PODOBNĚ JAKO STAŘENKA HLEDAJÍCÍ BRÝLE, ZJISTÍTE,
ŽE VÁM ŠTĚSTÍ SEDĚLO NA NOSE.
(J.B. Shaw)
Jedno přísloví říká, že sousedovy hrušky jsou vždy sladší…… Kolega v práci si vydělá ještě více peněz než já, ve vedlejším městě
mají lepšího starostu než my, v jiném státě jsou šikovnější lékaři ne v Čechách. Jinde jsou zase lepší obchody a zboží. Proto jezdí
nakupovat občané z Pelhřimova do Jihlavy, Kutnohorští do Kolína apod. A to nemluvím o štěstí, mít ve městě čtyři
supermarkety, jako má švagrová na Moravě. Pochlubila se mi nedávno jedna žena z naší obce, že si její dcera bere Pražáka a
bude se s ním po svatbě stěhovat do Nuslí. A zatvářila se přitom tak významně, že jsem měl dojem, že ženich bude
přinejmenším náměstkem ministra. Ta má panečku štěstí!!
Když jsem ovšem za nějaký čas onoho „borce“ z Nuslí potkal u nás v ulici, napadlo mne, cosi o čistotě jeho trestního
rejstříku. Což ovšem nevylučuje nic z jeho práce kdesi vysoko na ministerstvu. Byl to ale Pražák – a toho u nás v obci nemá
každá….
Na druhé straně není divu, že se musel hledat ženich hodně daleko od domova, protože nevěst byla v širokém okolí silně
nežádoucí. Ať budou bydlet v Nuslích nebo v Tróji, je to pro Prahu jistě velký přínos. A hlavní město bude mít zase o jedno
štěstí navíc. Stejné schéma výběru používá našinec i při hledání duchovního štěstí. Čím dále sáhne, tím lepší výběr. Protože je
mnohému Evropanovi křesťanství hodně omšelé, cítí se přímo světově, když se může prohlašovat za stoupence budhismu.
Nevyzná se sice ani v jednom, ale to sousedovo je jistě lepší.
K RADOSTI LIDSKÉ DUŠE přispěje více objevené štěstí pod vlastním prahem, než zajímavost z druhého konce planety….
Zpracovala Jana Hanzelová
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Vinnetou – nejslavnější postava romanopisce Karla Maye
Spisovatel Karel May patří přes všechny kritiky, oprávněné i neoprávněné, k nejslavnějším autorům klasické dobrodružné
literatury. U příležitosti nedávného premiérového uvedení nového ﬁlmového zpracování Vinnetoua jsem se rozhodl napsat do
našeho zpravodaje krátké pojednání o této nejslavnější postavě Karla Maye (konkurovat může Vinnetouovi jen Mayovo alter ego –
Old Shatterhand alias Kara ben Nemsi). Patřím již totiž přes čtvrt století k velkým fanouškům díla Karla Maye. Z této pozice mohu
zájemcům doporučit knihu Karla Jordána s názvem „Můj bratr Vinnetou, Karel May – osudy, hrdinové, knihy a ﬁlmy“, kterou v roce
2008 vydalo nakladatelství Mladá fronta. Z ní se lze dozvědět spoustu informací o Mayově životě, jeho díle i ﬁlmových přepisech jeho
literárního odkazu.
Karel May v kostce
Karel (německy Karl) May se narodil 25. 2. 1842 v saském Ernsthallu do rodiny chudého tkalce. Měl celkem třináct sourozenců,
z nichž však valná většina zemřela v kojeneckém věku. Karel May získal učitelské vzdělání, avšak po drobných přestupcích mu bylo
znemožněno vykonávat povolání. Stal se z něho podvodník, ve vězení pak strávil okolo osmi let. Od roku 1875 začal pracovat jako
redaktor různých novin a v té době začal psát i různé literární povídky a romány, zejména dobrodružného rázu či jednoduché
detektivní příběhy. Nejvíce ho proslavila díla z prostředí Divokého západu a z různých islámských končin světa. Psal však i díla, jež se
odehrávají v Latinské Americe, v Číně, v Rusku či v řadě evropských zemí, Německo nevyjímaje. V devadesátých letech 19. století byl
již dost zámožný a začal snad sám věřit tomu, že prožil řadu toho, co ve svém díle popsal. Koncem 19. století dokonce vyrazil na
dlouhou turistickou cestu po Asii a severní Africe, v roce 1908 se pak s druhou manželkou podíval do USA, kde se dokonce setkali
s jedním usedlým indiánem a jeho dcerami. Od začátku 20. století se konala řada novinářských i soudních štvanic proti Mayovi, jenž
byl v té době některými žurnalisty nenáviděn. Vyšlo najevo, že v počátcích spisovatelské dráhy napsal pět dlouhých kolportážních
románů nevalných kvalit (většinu z nich pod pseudonymy), najevo vyšla i jeho dávná dráha lokálního zloděje a podvodníka. Řada
čtenářů se také cítila být podvedena tím, že May si své příběhy jen vymyslel, ale neprožil je (v dnešní době tato výtka působí směšně).
Jinými slovy se dá říct, že úspěch se neodpouštěl ani v tehdejším Německu. Karel May zemřel krátce po svých sedmdesátých
narozeninách (30. 3. 1912 v Radebeulu).
V německy mluvících zemích, v Nizozemsku, v Maďarsku či u nás a na Slovensku dosáhl Karel May největší popularity, jež
v některých zemích ve slabší míře trvá dodnes. Celkem byla jeho díla přeložena do téměř 40 jazyků a vydána ve více než 200
miliónech výtiscích, což jej řadí k nejúspěšnějším německým spisovatelům. K zapáleným čtenářům Karla Maye patřila řada
významných osobností, nejen často zmiňovaný Adolf Hitler, ale rovněž kladné osobnosti, např. Albert Einstein, Berta von Suttnerová,
Franz Ka a či Egon Ervín Kisch. Na začátku 21. století obsadil Karel May 53. místo v německé anketě Naši nejlepší (obdoba českého
pořadu Největší Čech).
Literární Vinnetou
V roce 1875 May poprvé psal o Vinnetouovi, náčelníkovi mescalerských Apačů. Do roku 1910 se k této postavě často vracel,
Vinnetou se objevil v řadě románů a v několika povídkách. Většinou se jedná o Mayova nejpovedenější a nejhodnotnější díla (trilogie
Vinnetou, cyklus Old Surehand, romány Syn lovce medvědů, Duch Llana Estacada, Poklad ve stříbrném jezeře, Petrolejový princ).
Vinnetouova postava zaznamenala vývoj, poněvadž v prvních dílech tento Apač své nepřátele vůbec nešetří a dokonce je
skalpuje. Některá tato díla May zpětně upravil a postavu Vinnetoua v nich polepšil. V pozdějších pracích je Vinnetou ušlechtilý
člověk, který se snaží s každým dobře vyjít. Spolu s bílými a indiánskými hrdiny vždy neohroženě bojuje proti zlým padouchům
(mexičtí bandité, různí bílí ničemové z USA, na cestu zločinu svedení indiáni, Ku-Klux-Klan a další). Ikonickou Vinnetouovou zbraní se
stala dvouhlavňová puška s pažbou pobitou stříbrnými hřeby, jíž zdědil po otci Inču-čunovi. Vinnetou jezdil na vraníkovi jménem Ilči
(Vítr). Těsně před svou smrtí Vinnetou přestoupil na křesťanskou víru, o což se zasloužilo dlouholeté působení jeho bílého přítele
(„bratra“) Old Shatterhanda.
Ani vědečtí ani jiní badatelé nedokázali zjistit, jak May přišel na jméno Vinnetou (německy Winnetou) – zda si ho jen tak vymyslel
nebo zda jméno z něčeho odvodil. Existují jen teorie, např. v jazyce některých indiánů či ve slangu diggerů znamenalo slovo „vintů“
obecně indiána, v německých bájích se objevuje hříšné město Vineta. Často se také píše, že May se inspiroval historickým Apačem
Geronimem (1829–1909), který proslul nemilosrdným partyzánským bojem proti Mexičanům a Američanům. Geronimo byl však
v roce zrodu literárního Vinnetoua (1875) poměrně neznámým indiánem v USA, nemluvě pak o Německu. A rovněž charakterově
neměl tento krutý indián a zapřisáhlý nepřítel bělochů moc společného s knižní postavou Vinnetoua, který je z vymyšlených
indiánských postav jedním z nejušlechtilejších indiánů, možná tím vůbec nejušlechtilejším.
Na dotaz jedné zapálené čtenářky May uvedl (tedy si vymyslel) genealogické údaje o Vinnetouovi: narodil se v roce 1840 a
zemřel 2. 9. 1874 (čtenáři vědí, že ho zabil zlý siouxský válečník Ohnivá ústa, jenž spolu se svými bojovníky a bílými bandity pobil
nevinné německé osadníky). Vrahy Vinnetouových rodinných příslušníků a blízkých byli bílí padouši: bílého učitele Klekí Petru
zavraždil Rattler, otce Inču-čunu a sestru Nšo-či zavraždil Santer a dávnou lásku Ribannu zamordoval zhrzený nápadník Tim Finnetey
alias Parranoh. Budiž ještě zmíněno, že knižní Ribanna miluje zálesáka Old Firehanda, nikoliv mladičkého Vinnetoua. V knižním cyklu
Satan a Jidáš (Supové Mexika) Vinnetou dokonce navštíví Karla Maye v Německu a poté se oba vydají na sever Afriky, aby
pronásledovali ničemnou rodinu Meltonů. Vinnetou si v knihách občas pochutnává na doutnících či vychlazeném pivu.
Poněvadž May patří k autorům klasické dobrodružné literatury, nemůže od něj soudný člověk čekat přesné etnograﬁcké a
historické údaje o indiánech či jiných reáliích. Na druhé straně řada jím uvedených údajů odpovídá historické skutečnosti, jak na
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základě dlouholetého bádání zjistil Ing. Petr Kouba (Karel May – fakta nebo ﬁkce? viz http://karel-may.majerco.net/kniznimayovky/fakta-nebo-ﬁkce/). Na konci 19. století bylo navíc bádání o indiánech na mnohem horší úrovni než dnes, což Maye
samozřejmě limitovalo. Jeho životopisci uvádějí Mayovo využívání různé naučné literatury, jež byla v tehdejším Německu dostupná.
Dokonce ani řada jím uvedených indiánských výrazů není vymyšlena, ale pochází ze skutečných indiánských jazyků. V neposlední řadě
šlo o spisovatele, nikoliv o historika či autora naučných děl.
Úspěch té nejlepší části Mayova díla (tedy zejména příběhů s Vinnetouem a románů z Orientu) výstižně vysvětlil L. M. Pařízek:
„Karel May dokázal jako málokdo spojit naturalismus s fantastikou a napínavý děj s morálkou v typický dobrodružný román. Je
nesporné, že velký ohlas jeho románů vyvěrá i z protestu proti zmechanizování života.“ (předmluva knihy Old Surehand I, vydalo
nakladatelství Olympia v roce 1984). Přední český amerikanista Josef Opatrný (ročník 1945) napsal: „Nezanedbatelnou kvalitou
Mayových prací je zájem představit kladné postavy jiné barvy kůže než bílé. V jeho románech není role zločinců předem vyhrazena
indiánům, černochům nebo Mexičanům. Pokud jsou mayovky jako celek ﬁkcí, zde patrně skutečně odrážejí život na americkém
západě v 19. století.“ (OPATRNÝ, Josef: Mýtus indiánských příběhů. Živá historie, březen 2015, s. 11-13).
Filmový Vinnetou
První tři ﬁlmové adaptace Mayových předloh byly natočeny v roce 1920. Tyto němé ﬁlmy se nedochovaly. Nejednalo se o snímky
s postavou Vinnetoua, ale o orientální příběhy Kary ben Nemsiho. Poprvé se Vinnetou objevil na ﬁlmovém plátně na konci roku 1962,
kdy měl v kinech Německé spolkové republiky premiéru ﬁlm Poklad na stříbrném jezeře. Vinnetoua si zahrál francouzský herec Pierre
Brice (1929–2015) a Old Shatterhanda Američan Lex Barker (1919–1973). Do roku 1968 následovalo dalších deset ﬁlmů s Bricem
v roli Vinnetoua, celkem sedmkrát se objevil po boku Lexe Barkera. Drtivá většina ﬁlmů se vůbec nedržela literárních předloh Karla

Maye. Filmaři si dokonce vymysleli řadu důležitých postav (Apanači, Tujunga, kapitán Bradley aj.) nebo pozměnili charakter postav
(ze zlého Old Wabbla udělali neškodného hlupáka). Na druhé straně byl Vinnetou ve ﬁlmech neméně ušlechtilý než stejnojmenná
knižní předloha. Zároveň stejně jako v knihách hájil neohroženě dobro proti zlu (ve ﬁlmech však ustoupily do pozadí negativní
indiánské postavy). Několik ﬁlmových vinnetouovek z šedesátých let 20. století patří k zlatému fondu německé kinematograﬁe.
Pierre Brice si později Vinnetoua zahrál ještě ve dvou nepovedených televizních projektech (seriál Vinnetou z roku 1980, dvoudílný
ﬁlm Vinnetou se vrací z roku 1998), které zcela ignorovaly dílo Karla Maye.
Teprve v roce 2015 začali Němci natáčet novou televizní trilogii o Vinnetouovi, kterého si před kamerou poprvé zahrál někdo jiný
než ve stejném roce zesnulý Brice. Zatímco Albánec Nix Xhelilaj (ročník 1983) ztvárnil Vinnetoua, zahrál si německý herec Wotan
Wilke Möhring (ročník 1967) postavu Karla Maye alias Old Shatterhanda. Všechny tři ﬁlmy byly natočeny v Chorvatsku, kde byla
naﬁlmována i řada scén ﬁlmů z šedesátých let. Bohužel pro zapáleného příznivce Mayových děl si ﬁlmaři i tentokrát vymysleli své
vlastní příběhy. Vyjma jedenácti postav, prostředí jihozápadu USA a pár dějových motivů (téměř výhradně jen z prvního dílu) nemá
nová trilogie s Mayem moc společného. Vinnetou v podání Xhelilaje je až přespříliš divošský a k Mayově ušlechtilému náčelníku
Apačů má daleko. Möhringův Old Shatterhand je nervově labilní a kromě skvělého boxování není vlastně ani žádným akčním hrdinou.
S knižním Old Shatterhandem má naopak společné, že zabíjí jen výjimečně. Vyloženě negativní postavy indiánů se v nových ﬁlmech
vůbec neobjevují.
Tvůrci vytvořili svou verzi příběhů Vinnetoua a jeho bílého pokrevního bratra, přičemž se slovně oháněli větší drsností a
realističností. Potom ale jejich výtvor lze kritizovat z hlediska historických reálií. Apači v nové trilogii jsou včetně Vinnetoua sotva
průměrní bojovníci, jež např. v prvním dílu útočí v noci s pochodněmi v rukou proti kulometu. Autoři trilogie si mohli zjistit, že
historičtí Apači byli skvělí guerilloví (partyzánští) bojovníci, kteří neměli v boji proti nepřátelům příliš velké ztráty. Po válce Severu
proti Jihu byly moderní pušky běžnou výbavou apačských bojovníků, přitom ve ﬁlmech mají takové zbraně až ve třetím dílu, zásluhou
Sama Hawkense. Železniční společnost by těžko mohla použít proti indiánům kulomet. Apači mluví ve ﬁlmu lakotsky a jejich vzhled
odpovídá indiánům velkých plání, nikoliv Apačům. Příběhy Vinnetoua by šlo jistě zpracovat mnohem lépe, než jak to v letech
2015–2016 dokázal režisér Philipp Stölzel a jeho tvůrčí tým. Jejich trilogie je spíše průměrnou dobrodružnou podívanou (druhý díl o
hledání pokladu ani to ne). Snad se ještě dočkáme důstojnějších zpracování rozsáhlého díla Karla Maye a nemusí jít ani o příběhy
hrdého a ušlechtilého Vinnetoua.
Howgh (Domluvil jsem)!
Mgr. Petr Jirák
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