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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

V tomto čísle najdete:

po neobvykle mírném zimním období se začíná probouzet jarní počasí, a proto bych
vás rád informoval o plánech rekonstrukcí a oprav v naší obci v roce 2012.
Prioritou pro letošní rok je komunikace ve Václavovicích. Její rekonstrukce začne
probíhat po výběrovém řízení na Krajském úřadě Olomouckého kraje, který tuto
rekonstrukci financuje. Obec Bedihošť bude v rámci rekonstrukce vozovky financovat
nové chodníky a veřejné osvětlení v ulici Nerudova a v ulici Palackého. Se společností
Telefónica O2 vedeme jednání o odstranění starých dřevěných sloupů v této lokalitě.
Také pro letošní rok jsme se snažili získat dotace z různých zdrojů. Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána žádost o dotaci na vybudování nového dětského
hřiště v ulici L. Svobody. Státní fond dopravní infrastruktury žádáme o dotaci na nové
chodníky v ulici Prostějovská. Tato dotace je podmíněna tím, že chodníky musí být
bezbariérové a vybavené signálními reliéfními pásy umožňujícími bezpečný pohyb
nevidomých a slabozrakých osob. Musí být upraven přechod pro chodce
u autobusových zastávek, který bude osazen bezpečnostními ostrůvky ve středu
vozovky. Také v letošním roce žádáme o dotace z krajského úřadu v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje na opravu střechy na budově obecního úřadu.
Na Krajský úřad Olomouckého kraje byla podána i žádost o finanční prostředky na
vybavení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Bedihošti. Pro letošní rok
již byl krajským úřadem příspěvek schválen.
Snažíme se vyřešit všechny problémy a vyhovět žádostem ze strany občanů, ale
bohužel vše je závislé na finančních prostředcích obce.
V průběhu roku bude prováděna běžná údržba obce, místního hřbitova, ale musí
se také udržovat travní porost na biokoridorech, což je nemalá finanční zátěž pro náš
rozpočet. Na domě čp. 129 na Prostějovské ulici budou vyměněna stávající okna.
Jak jste si jistě všimli, na hřbitově se provádí rekonstrukce vandaly poničeného
kolumbária, které bude osazeno novými mramorovými krycími deskami. Tyto krycí
desky budou hrazeny z rozpočtu obce a pronajimatelé si uhradí nové nápisy. Obec
nově zřídí tzv. obecní hrob, do kterého se budou bezplatně ukládat urny těch, jejichž
pozůstalí si z finančních důvodů nemohou dovolit vlastní hrob, či pronájem místa
v kolumbáriu. Umisťování takovýchto uren bude přísně evidováno. Nebude tak,
doufejme, docházet k nedůstojnému zanechávání uren za zdmi hřbitova. Odbor
životního prostředí doporučil pokácet staré lípy u vchodu na hřbitov. Nebude
dostačující navrhovaný ořez větví, neboť dutiny stromů jsou již shnilé. Mohlo by dojít
k pádu stromů a hrozí tedy nebezpečí úrazu či poškození majetku.
V únoru byla provedena generální oprava hodin na Kapli sv. Floriána v Bedihošti.
Pro časté dotazy občanů sděluji, že ze strany obce Bedihošť byly v roce 2011 vyřízeny
veškeré náležitosti v souvislosti se stavbou cyklostezky do Kralic na Hané. Jediným
problémem jsou v současné době jednání se soukromými zemědělci ze strany
katastru obce Kralice na Hané. Kralické zastupitelstvo obce přislíbilo problém vyřešit.
V rámci stavby cyklostezky budou muset být v úseku od školy po hřbitov po pravé
straně vykáceny břízy, jež nahradí nové stromy. Pod touto cyklostezkou by měla být
vybudována i nová kanalizace na povrchovou vodu, jelikož stávající kanalizace je
v havarijním stavu. Je poničena prorostlými kořeny bříz a betonové roury pod
povrchem jsou již zdeformované.
Chtěl bych tímto požádat všechny majitelé psů, aby uklízeli exkrementy
a nenechávali chodníky a trávníky znečištěné. Jedná se i o slušnost k ostatním
občanům. Při zaplacení poplatku za psa na obecním úřadě každý obdrží zdarma
igelitové sáčky a po celé obci byly instalovány odpadkové koše.
Dále žádám všechny řidiče, aby neparkovali automobily na chodnících. Maminky
s kočárky si často stěžují, že kolem zaparkovaných vozidel není možné projít.
Bilance hospodaření v loňském roce: příjmy 13.745 000,- Kč, výdaje 13.745
000,- Kč.
Myslím si, že se nám podařilo za loňský rok v obci viditelně uskutečnit pořádný kus
práce. Tímto bych rád poděkoval členům zastupitelstva za spolupráci a všem
občanům obce za důvěru a pomoc při úklidu a údržbě naší obce.
Vaše dotazy, připomínky i stížnosti můžete vkládat i na obecní webové stránky.
Na těchto stránkách najdete i veškerá písemná znění hlášení místního rozhlasu.
Jiří Zips - starosta obce
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Redakční rada informuje
Vážení čtenáři,
jistě jste si všimli nového zpracování obecního zpravodaje a taktéž nových rubrik v něm obsažených. Redakční rada se nám
rozrostla o další členy, takže jsme si mohli dovolit zařadit nová témata a rubriky. Chtěli bychom Vás informovat nejen o novinkách
a připravovaných investičních projektech v obci, ale rovněž o kulturních a sportovních akcích, které se teprve chystají,
viz „Kalendář akcí“. Jednou z novinek ve zpravodaji je rubrika „Otázky pro starostu“, jedná se o libovolné dotazy, které
byste rádi položili a nechali si je zodpovědět panem starostou. K tomuto účelu můžete nyní použít
e-mail: zpravodaj.bedihost@seznam.cz, nebo oslovte se svým dotazem přímo člena redakční rady. Nejzajímavější otázky
budou předloženy starostovi obce a jejich odpovědi budou publikovány v příštím čísle zpravodaje. Další novou rubrikou
je „Rozhovor“, kdy budeme postupně oslovovat občany obce a uděláme s nimi rozhovory na rozličná témata. Taktéž jsme
zpravodaj rozšířili o seznam důležitých kontaktů, které se vám budou jistě hodit. Do dalších čísel zpravodaje chystáme seriál
z historie obce, bude to takové malé nahlédnutí do dob minulých, pokud máte doma k dispozici nějaké zajímavé historické
snímky z obce a jejího života, budeme rádi za jejich půjčení. Snažíme se, aby byl zpravodaj zajímavý pro široké spektrum
čtenářů. Musíme rovněž poděkovat všem, kteří se na vydávání zpravodaje jakkoli podílejí.
Na závěr bych chtěl požádat za celou redakční radu občany a spolky o další spolupráci na zpravodaji, ať již zasíláním
připomínek, či aktivním psaním příspěvků, nebo také fotografiemi z obce při různých příležitostech. Díky vaší případné
spolupráci může být zpravodaj ještě lepší a obsáhlejší.
Za redakční radu
Jan Pospíšil

Otázky pro starostu obce
Kde mám zaparkovat vozidlo, když potřebuji navštívit místní poštu
a parkoviště naproti zdravotnímu středisku je vyhrazené pacientům?
Vozidlo můžete zaparkovat na parkovišti před zdravotním střediskem. Nikomu
nebude vadit, pokud parkoviště využijete na několik minut. Za tímto účelem
můžete také zaparkovat v Husově ulici.
Na webových stránkách obce jsem se dozvěděl o plánované rekonstrukci
chodníků v Prostějovské ulici, jaký je předpokládaný termín prací?
V případě přiznání dotací, o které jsme žádali, začnou práce na podzim letošního
roku.
Jakým způsobem chce obec ochránit nové dětské hřiště plánované na
začátku ulice L. Svobody před vandaly?
Po výstavbě hřiště bude toto oploceno 1,8 m vysokým plotem, který bude opatřen
uzamykatelnou brankou. Hřiště se bude na noc zamykat.
Plánuje obec výstavbu dalších stavebních parcel jako v ul. Za
sokolovnou? Pokud ano, v jakém časovém horizontu a ve které lokalitě?
V současné době se obec spíše zabývá rekonstrukcí obecních chodníků a budov.
Pro stavební parcely v současné době není vyhrazen žádný pozemek.

Starosta obce Bedihošť, Jiří Zips

Otázky pro starostu je nová
rubrika, do které můžou posílat
své dotazy všichni, jež se
potřebují informovat a odpověď
nenašli na webových stránkách
obce, nebo ve zpravodaji.
Dotazy můžete dávat do
poštovní schránky na obecním
úřadě,nebo je zasílat na email:
zpravodaj.bedihost@seznam.cz

Biokoridory v okolí obce jsou jistě velkým přínosem obce v oblasti zeleně,
ovšem v posledních letech jsem si všiml jejich zanedbané údržby. Jaké
opatření obec chystá?
Biokoridory se snažíme udržovat, jak nejvíce nám umožňují finanční možnosti.
Dáte mi jistě za pravdu, že přednější, než udržované biokoridory, jsou
rekonstrukce zanedbaných částí obce.
Mám po rekonstrukci domu stavební suť, mohu ji odvézt do obecního
sběrného dvora?
Do sběrného dvora lze vyvézt pouze malé množství stavební sutě (cca 50kg).
Pokud bude někdo z občanů Bedihoště potřebovat vyvézt větší množství stavební
sutě, může se individuálně dohodnout na obecním úřadě.
Občané mohou také využít recyklačního centra Skanska na Určické ulici
v Prostějově a v Držovicích.
Bude se řešit nevyhovující povrch komunikace v prodloužené ulici
L.Svobody?
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V letošním roce je prioritou nová silnice ve Václavovicích. Samozřejmě se pokoušíme získat dotace a finanční prostředky i pro
ulici L. Svobody, ale v současné době nemohu upřesnit žádný termín.
Jak se liší skutečná práce starosty od Vašich představ, které jste měl před zvolením?
Moje představy se v mnohém shodují s realitou. Věděl jsem, že práce starosty není jednoduchá, ale zatím není nic, co by mne
překvapilo.
Jakým způsobem se využívá fotbalové hříště, že je pořád zamčené, kdo je majitelem hřiště, popř. kdo ho má
pronajaté, na jakou dobu za kolik, kdo ho spravuje?
Fotbalové hřiště je využíváno podle plánovaných akcí. Návrhy na akce jsou podávány vždy písemně předem na obecní úřad.
Majitelem hřiště a zároveň správcem je obec Bedihošť.
Kolik má obec zaměstnanců a na jaký úvazek, co je jejich náplní a zda využívají i lidi z úřadu práce, kteří
vykonávají veřejně prospěšné práce, případně proč ne?
Obec má v současné době čtyři stálé zaměstnance, tři zaměstnanci jsou zaměstnáni na plný úvazek a jeden je zaměstnán na
částečný úvazek. Od dubna letošního roku máme podepsánu dohodu s Úřadem práce v Prostějově a budeme využívat
nezaměstnané, kteří jsou v evidenci úřadu práce.
Co je na práci starosty nejtěžší?
Žádná práce, pokud se dělá svědomitě a poctivě, není jednoduchá. Specifikovat to, co je na mojí současné práci nejtěžší,
budu moci na konci volebního období.

Redakční rada žádá občany, pokud budou chtít pokládat otázky panu starostovi, aby se také podepsali.
Děkujeme.

Mobilní sběr - jaro 2012
Společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. informuje občany o organizaci pravidelného jarního úklidu formou
mobilního sběru, který proběhne dne: 21.4.2012

Bedihošť - parkoviště před cukrovarem od 10:30 do 11:30 hod.
a) nebezpečný odpad - jedná se o odpad jedovatý, výbušný nebo jinak nebezpečný např. oleje, tuky, barvy,
fotochemikálie, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
b) pneumatiky - jedná se o pneumatiky z osobních vozidel.
c) objemný odpad - jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Jsou
to např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
d) kontejnery budou přistaveny v sobotu od 9. Hod., zde budou zaměstnanci obecního úřadu, kteří budou tento
sběr odpadu přebírat.
• 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 .A.S.A. TS Prostějov, s r.o. na místě k tomu určeném starostou obce.

Kulturní a společenské akce v prvním pololetí roku 2012
Termín

Název akce

Místo konání

Jarní a Velikonoční vazba spojená
s tvorbou keramiky a jejím vypalováním
8.4.2012 1. domácí fotbalové utkání
Bedihošť - Zdětín B

31.3.2012

Areál u zahrádkářů
Fotbalové hřiště
Areál mysliveckého
sdružení - remízka

28.4. 2012 II. Bedihošťský slet čarodějnic
12.5.2012 Posezení se seniory
2.6.2012 Dětský den, pohádkový les
16.6.2012 Střelecké závody
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Pořadatel
ČZS Bedihošť
ZŠ Bedihošť
SDH Bedihošť

TJ Sokol
Bedihošť
SDH Bedihošť
MS Bedihošť - Václavovice

Areál u zahrádkářů

Sbor pro občanské
záležitosti a kulturní výbor
při OÚ Bedihošť

Fotbalové hřiště

SDH Bedihošť

Areál mysliveckého
sdružení - remízka

MS Bedihošť
- Václavovice

Usnesení zastupitelstva
USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 15. 12. 2011 v 18.00 hodin
v areálu zahrádkářů

svislé dopravní značky dodatkovou tabulkou
parkoviště)
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

• návrh usnesení
8 hlasů PRO

• návrhovou komisi ve složení :
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Jan Pospíšil ml.
8 hlasů PRO

Návrhová komise : Jan Pospíšil, Ing.Mgr. Petr Vysloužil

vyhrazeného

Jiří Zips
starosta obce

• ověřovatele zápisu ve složení:
Miroslav Prokop, Martin Pospíšil, Petr Frantal
8 hlasů PRO

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 9. 2. 2012 v 18.00 hodin na
obecním úřadě

• program 10. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
8 hlasů PRO

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:
• rozpočtové opatření č. 4
8 hlasů PRO

• Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
které rozhodlo snížit počet žáků na základní škole (nejvyšší povolený
počet - 270 žáků). Opravy na hřbitově, které se provádí v důsledku
odcizení rámečků na kolumbáriu

• rozpočtové provizorium na rok 2012, pro první 4 měsíce roku
2012 ve výši 4/12 rozpočtu roku 2011 v oblasti běžných výdajů
8 hlasů PRO

• Realizaci komunikace ve Václavovicích, jejíž výstavba začne
v jarních měsících roku 2012

• odměnu předsedkyni bytové komise paní Navrátilové ve výši
10 000,- Kč
8 hlasů PRO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

• odměnu člence Sboru pro obč. záležitosti paní Popelkové ve výši
10 000,- Kč
8 hlasů PRO

• návrhovou komisi ve složení :
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Jan Pospíšil ml.
8 hlasů PRO

• směrnice pro provedení inventarizace
8 hlasů PRO

• ověřovatele zápisu ve složení:
Miroslav Prokop, Martin Pospíšil, Petr Frantal
8 hlasů PRO

• pověření starosty ke konečné úpravě rozpočtu k 31. 12. 2011
8 hlasů PRO

• program 11. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
8 hlasů PRO

• smlouvu o vstupu na obecní pozemek při rekonstrukci silnice
III/36711
8 hlasů PRO

• plán práce zastupitelstva obce a termíny zasedání
(19.4., 21.6., 30.8., 10.10. a 6.12.)
8 hlasů PRO

• plnou moc pro firmu IDOP Olomouc
8 hlasů PRO

• žádost o dotaci z POV Olomouckého kraje v částce 340 000,- Kč
na opravu střechy obecního úřadu
8 hlasů PRO

• dodatek č .1 ke smlouvám o dílo č 303-55438 a 303-55439
8 hlasů PRO

• žádost o dotaci ze SFDI na opravu chodníků v ulici Prostějovská
(od křižovatky na Kralice na Hané po cukrovar) po obou stranách
8 hlasů PRO

• smlouvu s Olomouckým krajem o právu provést stavbu
8 hlasů PRO

• žádost o dotaci na dětské hřiště v ulici L. Svobody v částce 320
000,- Kč
8 hlasů PRO

• žádost pí Pírkové o možnost posunout úhradu dluhů
7 hlasů PRO, 1 hlas PROTI
• spádovost škol Bedihošť, Kralice na Hané, Čehovice
8 hlasů PRO

• žádost o dotaci na bezdrátový rozhlas (v roce 2011 nebyl
realizován)
8 hlasů PRO

• žádost ZŠ o snížení kapacity školy
8 hlasů PRO

• žádost Mysliveckého sdružení Bedihošť–Václavovice o příspěvek
v částce 30 000,- Kč na opravu myslivecké chaty
8 hlasů PRO

• vyhlášení záměru na pronájem obecního pozemku
8 hlasů PRO

• žádost SDH Bedihošť o příspěvek v částce 60 000,-Kč na doplnění
výzbroje a výstroje pro zásahovou jednotku ( 50% bude žádáno
z dotací Olomouckého kraje)
8 hlasů PRO

• žádost o dotaci na dětské hřiště
8 hlasů PRO
• smlouvu s Ing. Tomášem Musilem o zajištění služby na vyřízení
dotací
8 hlasů PRO

• žádost knihovnice Jany Hanzelové ml. o částku 15 000,- Kč na
nákup nových knih
8 hlasů PRO

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
- vyřešení stížnosti pí. Gotvaldové bez soudního sporu
- výši škody na hřbitově a další řešení
- přijetí nové sekretářky
- provedení úpravy u zdravotního střediska na parkovišti (doplnění

• žádost Ing. Pavla Sokola o povolení ke zřízení věcného břemene
plynové přípojky na pozemku p.č. 235/2 a parcele č. 233
v katastrálním území Bedihošť bezúplatným převodem
8 hlasů PRO
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Usnesení zastupitelstva
• žádost o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Bedihošť přednesenou
Mgr. Michalem Jahnem – ředitelem školy
8 hlasů PRO
• žádost o projednání schválení návrhu provozního rozpočtu ZŠ
a MŠ Bedihošť pro rok 2012 předloženou Mgr. Michalem Jahnem
8 hlasů PRO
• žádost České pošty, s.p. o provedení technického zabezpečení
pobočky
8 hlasů PRO
• žádost smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi obcí Bedihošť a E.ON Distribuce, a.s., se
sídlem F. A. Garstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice k realizaci
stavby zařízení distribuční soustavy VN308
8 hlasů PRO

Obecní úřad - kompletní výměna oken a dveří
vybudování dlážděného parkoviště u budovy

• smlouvu o dílo pro stavbu „Obec Bedihošť- Oprava chodníků v ulici
Prostějovská" se zhotovitelem Ing. Plaček Projekce, s.r.o.
8 hlasů PRO
• úpravy ceny za pronájem hrobového místa: jednohrob – 60,Kč/rok, dvojhrob – 60,- Kč/rok, trojhrob – 70,- Kč/rok, hrobka malá
– 70,- Kč/rok, hrobka velká – 80,- Kč/rok, urnová stěna – 50,Kč/rok
8 hlasů PRO
• dodatek č. 1 ke směrnici č. 1/2011 k využívání sociálního fondu s
účinností od 1.2.2012, schválené na 4. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaném dne 27. 1. 2011 (příspěvek na stravenky pro
starostu obce)
8 hlasů PRO
• opravu hodin na místní kapli v částce 24 000,- Kč
8 hlasů PRO

Obecní dům p.č. 106, - výměna oken a dveří na celém objektu
ulice Prostějovská a Husova - částečná rekonstrukce chodníků

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE :
• žádost pana Radima Cetkovského o koupi pozemku p.č. 196/5
a p.č. 195 v katastrálním území Bedihošť
5 hlasů PROTI, 3 se ZDRŽELI

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :
• návrh usnesení
8 hlasů PRO

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

Ulice Boženy Němcové - kompletní rekonstrukce chodníků

Realizované investiční akce v obci

Obecní bytový dům č.p. 1 - rekonstrukce fasády a oken
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Hřbitov - rekonstrukce vandaly poničeného kolumbária

Obecní poplatky

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Komunální odpad

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

330 Kč
za osobu a rok

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

Splatnost

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

Havarijní služba

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

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

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

Standardní poplatek

O2: Ohlašovna poruch telefonních stanic

800 184 084

Základní škola
Víceúčelové hřiště a tělocvična při ZŠ
Tel.: 582 368 525, e-mail: zsbed@pvskoly.cz
Mateřská školka
Tel.: 722 730 447, e-mail: skolkabedihost@centrum.cz
Provozní doba: Po – Pá 6:45 – 16:15

chovaného v domě se dvěma
a více byty

Splatnost do

31. 3.

Osvobození

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

Pošta Bedihošť:
Tel.: 582 368 457
Provozní doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek : 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Středa:
08:00 - 10:00 , 13:00 - 17:00

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

Cena vodného a stočného na rok 2012

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

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

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

Kč/m3 s DPH 14%

33,27

37,93

stočné

30,80

35,19

celkem

64,14

73,12

7:30 - 12:00
13:00 - 18:00
14:00 - 17:00

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

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

vodné

– praktický lékař

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

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

Kč/m3 bez DPH

800 22 55 77

Sběrný dvůr
Provozní doba: Středa a sobota 17:30 – 18:30

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

Ceny pro Prostějovsko

1239

Elektřina: E.ON, s.r.o.

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

100 Kč za prvního psa

80 Kč za druhého
a každého dalšího psa

Plyn

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

Místní poplatek ze psů

60 Kč za prvního psa

840 668 668

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

• poplatník pobývající mimo ČR déle
než 6 měsíců

150 Kč za druhého
a každého dalšího psa

Voda, kanalizace: Moravská vodárenská a.s.

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

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Vítání občánků do života
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 28. ledna 2012 v obřadní síni OÚ do života
a do Svazku obce nové spoluobčánky. Do pamětní knihy obce Bedihošť byli zapsáni:

Anna Vylášková

Jiří a Markéta Štefkovi

Vanesa Zoe Pospíšilová

Vítejte mezi námi!
Společenská kronika - významná životní jubilea
V první polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea naši spoluobčané,
kterým co nejúpřimněji blahopřejeme.

Leden:

pí. Kouřilová Anna
pí. Pešáková Marie

91 let
90 let

Únor:

pí. Koutná Danuška
pí. Pernicová Zdenka
pí. Vláčilová Jiřinka

75 let
80 let
85 let

Březen: pí. Rulfová Josefka
pí. Přikrylová Marie

95 let
80 let
7

Duben:

p. Židlík Ludvík
p. Hrabal Vojtěch
pí. Vavrouchová Miluše
pí. Hofmanová Vojtěška
p. Přikryl Bohumil

85 let
70 let
80 let
85 let
80 let

Květen:

pí. Hlavatá Veronika
pí. Tinková Anna
pí. Šebáková Božena

80 let
75 let
92 let

Jiří Kresta 80 let

Anna Kouřilová 91 let

Jiřinka Vláčilová 85 let

Marie Pešáková 85 let

Ještě jednou blahopřejeme!
Pozvánka - “Zábavné odpoledne pro seniory”

P
O
Z
V
Á
N
K
A
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti a Výbor kultury při OÚ v Bedihošti
připravili

“Z
Á
B
A
V
N
É
O
D
P
O
L
E
D
N
E
P
R
O
S
E
N
I
O
R
Y
”
které se uskuteční v sobotu 12. května 2012 v 15.00 hod.
v klubové místnosti Českého zahrádkářského svazu v Bedihošti, Prostějovská 3
Pro účastníky setkání je připraveno občerstvení a zajímavý program.
Srdečně zvou a na Vaši účast se těší pořadatelé.
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Rozhovor
Řeznictví Kouřil je Bedihošťská firma s více než
dvacetiletou tradicí v oblasti jatek a masné výroby. Jejich
zabíjačkové speciality jsou velice oblíbené nejen
v Prostějovském okrese a my vám přinášíme rozhovor
s jeho majitelem panem Vladimírem Kouřilem nejen
o nově získané značce „Haná - regionální produkt“, jíž se
může pochlubit jako jediné udělené na okrese Prostějov
v oblasti potravin.

Vladimír Kouřil s certifikátem Haná- regionální produkt

garantuje zejména místní původ výrobku, ale také jeho kvalitu
a šetrnost k životnímu prostředí.
Jak jste se o certifikaci dozvěděl a co vás přimělo se
přihlásit?
Značku uděluje občanské sdružení MAS Moravská cesta třem
typům výrobků a produktů: 1. Řemeslné výrobky, stavby
a umělecká díla, 2. Potraviny a zemědělské produkty, 3. Přírodní
produkty. No a právě zástupkyně sdružení Moravská cesta, která
nakupuje v našem řeznictví, nám navrhla účastnit se certifikace,
s tím, že v okolí není žádná společnost, která by takový certifikát
vlastnila. Po prostudování propagačních materiálů jsem se
rozhodl naši firmu přihlásit.
Jak obtížné bylo v certifikaci obstát?
Pro získání certifikátu je třeba nejprve zpracovat žádost, která
byla v našem případě bez jakýchkoli připomínek. V žádosti se
uvádí spousta informací týkající se jednak výrobce a jednak
samotného výrobku. Tomuto se říká certifikační kritéria.
Certifikační kritéria výrobce jsou např.: musí se jednat o místní
subjekt, žadatel musí prokázat kvalifikaci pro výrobu, žadatel
o značku deklaruje, že na jeho firmu není vyhlášen konkurz,
žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro
daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce
apod.), proces výroby nesmí poškozovat přírodu. U výrobku je
potom nejdůležitější to, že je vyráběn výhradně z místních
surovin, tzn. žádné maso z Polska apod.
Žádost je potom přezkoumána certifikační komisí, která si na
vlastní oči ověřuje údaje uvedené v žádost. Nedílnou součástí je
také degustace.
Držitel značky má však také určité povinnosti, mezi něž patří
zejména uhrazení registračního poplatku a poté ročního
poplatku za užívání značky. Kromě toho v případě masných
výrobků musí být značkou vybaveny všechny prodejny, ve
kterých se naše výrobky prodávají, což v současné době dělá asi
30 prodejen.

foto: Jan Pospíšil

Co vás přivedlo k podnikání?
V oblasti zpracování masa, řeznictví a uzenářství podnikám od
roku 1998 a jedná se v podstatě o pokračování v rodinné firmě.
Co je na podnikání nejtěžší?
Na podnikání je nejtěžší práce s lidmi a také byrokracie, tj.
zejména dodržování nejrůznějších hygienických a technických
norem. Ve své firmě zaměstnávám osm zaměstnanců, za které
cítím velkou zodpovědnost. Musím těmto lidem zajistit práci, aby
mohli dostat mzdu. Ale není to jen mzda, je třeba si uvědomit, že
každá firma musí za zaměstnance odvádět sociální a zdravotní
pojištění, což si sami zaměstnanci často ani neuvědomují.
Kromě toho je podnikání obrovský žrout času. Sám o víkendech
pracuji, opravuji všechno, co je třeba, časem se ze mě stal
údržbář, kromě toho častokrát udím maso i v sobotu a neděli.
V období nejvyšší poptávky na jatkách i přespávám.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Žijeme ve složité době, takže naším cílem je tuto dobu přežít. Za
všechno se platí nemalé částky, zejména ceny energií se zvyšují
poměrně razantně a právě náklady na energie pro nás znamenají
vysoké zatížení. Rádi bychom si udrželi, a v lepším případě ještě
rozšířili, síť odběratelů. Za náš největší úspěch považuji to, že
jsme si v našem regionu vytvořili jméno a že na trhu máme své
místo.
Co byste vzkázal starostovi nebo zastupitelům.
Zastupitelé a hlavně starosta by měli na jakýchkoli setkáních
propagovat podnikatele obce.

Dá se říct, ve kterém období je o Vaše výrobky nejvyšší
zájem?
Poptávka se zvyšuje na začátku podzimu, potom je útlum a před
Vánocemi začíná nejhektičtější období. Červen až září je pro nás
„okurková sezóna“. Mimochodem dodáváme do všech okolních
základních a mateřských škol. Velcí podnikatelé jako je např.
Makovec, by těmto odběratelům nevyšli vstříc z důvodu nízkých
objednávek. Pokud se jedná o množství zpracovaného masa či
spíše množství výrobků, můžeme říct, že naše denní produkce
činí asi ¾ tuny masa a masných výrobků a 20 zabíjačkových
specialit.

Co byste vzkázal čtenářům zpravodaje?
Často jsem se setkával s případy, kdy výrobny „na koleně“ (na
černo) nesplňují žádné hygienické podmínky, přesto pro ně
nebyl žádný postih. Proto si prosím všímejte značek kvality
a kupujte kvalitní zboží.
Děkuji za rozhovor a přeji především pevné zdraví
a vytrvalost v podnikání.
Luděk Smýkal

Ve kterých obcích jsou Vaši nejvzdálenější odběratelé?
Nejvzdálenější prodejny se nachází v Olšanech, Slatinicích,
Otaslavicích, Kojetíně a Srbcích . Pro zajímavost mohu uvést, že
naše tlačenka byla také v Iráku, v Kosovu, uzené maso letělo
také do Kanady.
Na konci loňského roku Vaše firma získala certifikát Haná
– regionální produkt. Co pro Vás tato značka znamená?
Certifikát byl naší firmě udělen 21. 11. 2011. Pro firmu by to
mělo znamenat zejména to, že lidé budou více kupovat naše
výrobky, což se však zatím nepotvrdilo. Nicméně od certifikace
proběhla zatím krátká doba. Značka Haná – regionální produkt
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Řeznictví Kouřil produkuje přes 20 druhů zabíjačkových specialit

Ohlédnutí za historií stříbrného plátna v Bedihošti
Biograf byl v naší obci zřízen v roce 1927. Alespoň tak uvádí záznamy prvního dílu obecní kroniky. Podle jiných
zdrojů bylo kino zprovozněno již v roce 1926. Kino postupně vystřídalo tři různá místa. Nejprve se promítalo
v malém sále václavovské hospody Jakuba Vymětala (č. p. 432). V polovině třicátých let 20. století Sokol zakoupil
přístroj pro zvukové filmy. Kino se přemístilo do sokolovny vybudované v roce 1933. Prvním vedoucím
(správcem) kina byl již od jeho založení Václav Adamčík (ročník 1901), který filmy i promítal. Prvním zvukovým
filmem promítaným v Bedihošti byl „C. k. polní maršálek“ s Vlastou Burianem v hlavní roli.
Za protektorátu přešlo kino pod Obecní úřad Bedihošť, o jeho provoz se dále staral Václav Adamčík, který měl
k dispozici řadu dobro-volných spolupracovníků – promítačů. V tehdejší době došlo k položení parket, k opatření
sklopných křesel a nového jeviště. Od roku 1942 až do konce války neslo kino název „Viktoria“.
Po osvobození v roce 1945 bylo kino zpětně přejmenováno na Sokol. O Vánocích 1945 byl provoz kina obnoven
vysíláním sovětského filmu „Ona brání vlast“. V roce 1954 měl biograf toto vybavení: 1 kompletní aparatura
s příslušenstvím, 1 promítací plátno, 1 bedněná pokladna, 3 reklamní skříňky. Správcem kina byl Václav
Adamčík, operatérem Otto Kouřil, pokladníkem Ludvík Blažek, uvaděčem Augustin Otruba, uklízečkou Žofie
Otrubová. V roce 1957 přešlo kino do řízení a financování místního národního výboru (MNV). Koncem roku 1958
byl Václav Adamčík na svou žádost zproštěn funkce vedoucího kina. MNV novým vedoucím jmenoval Bohumila
Přikryla (ročník 1932), který se funkce zhostil od 1. 1. 1959. Mimochodem byl tehdy i předsedou MNV (pro
mladší – obdoba dnešního starosty). V roce 1959 byl pro provoz kina adaptován sál v patře obecního hostince
(kulturního domu) a zakoupeny dva promítací stroje MEO II (16 mm). Promítačem byl tehdy Slávek Chytil, jenž
tuto práci vykonával dlouhou dobu. V roce 1964 se promítalo 3x týdně, průměrná návštěvnost činila 57 osob na
jedno představení.
Počátkem sedmdesátých let 20. století bylo kino modernizováno, v prvé řadě bylo zavedeno širokoúhlé
promítání (stroje MEO IV). Slavnostní otevření se konalo 12. 6. 1973 za účasti K. Kalvody, tehdejšího předsedy
Okresního národního výboru Prostějov. Biograf s kapacitou 156 míst obdržel název „Kino Krystal Bedihošť“.
Za normalizace byl program kina doručován poštou do všech místních domácností. V letech 1973–1990 se o kino
starala Marie Přikrylová, manželka B. Přikryla. Návštěvnost kina se pohybovala okolo 30 návštěvníků na jedno
představení. Velkou konkurencí byla televize a od konce osmdesátých let 20. století rovněž videa.
Do počátku devadesátých let se v kině promítalo tři dny v týdnu, v neděli byl k dispozici i program pro děti,
následovalo odpolední a večerní promítání. Poté se promítalo pouze
jednou týdně (v neděli). Kvůli velké ztrátovosti a minimálnímu
zájmu bylo kino v roce 1999 uzavřeno. V prosinci 2001 došlo k jeho
krátkodobé obnově, kdy se konalo jedno představení za měsíc,
většinou každou třetí neděli vyjma letních prázdnin. Poslední
promítání se uskutečnilo v únoru 2005 za účasti osmi diváků.
Poslední vedoucí místního biografu byla učitelka Jana Žůrková.
Mgr. Petr Jirák
Použité prameny:
Státní okresní archiv Prostějov, fond MNV Bedihošť, inv. č. 63 (spisy k záležitostem kultury, kina a osvětové besedy
z let 1950–1989)
Státní okresní archiv Prostějov, fond MNV Bedihošť, inv. č. 132-134 (obecní kroniky z let 1890–1973)
Poznámky pana Bohumila Přikryla
Použitá literatura:
VAVROUCH, Ladislav: Bedihošť, obraz obce a života obyvatel v průběhu staletí. Kostelec na Hané 1998
Bedihošťské zpravodaje, č. 6 (prosinec 2004) a č. 7 (březen 2005)

Legendy bedihošťského biografu – Slávek Chytil a Václav Adamčík (zleva).

Sál kina kolem roku 1965

Fotoarchiv Bohumila Přikryla
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Program kina z roku 1979

archiv OÚ Bedihošť

archiv Petra Jiráka

Základní a mateřská škola • Klub přátel školy
Zhodnocení akce „Hanácké vdolek“
Ve čtvrtek 24. 11. 2011 se v bedihošťské škole sportovalo.
Tedy ne přímo ve škole, měli jsme obsazenou celou místní
sokolovnu, neboť k našim sportovcům přibyli žáci
z okolních škol. V osm ráno začalo každoroční sportovní
klání o sladkou odměnu – Hanácké vdolek. Tuto tradici
založili již před několika lety starostové okolních obcí –
Bedihošť, Hrubčice, Kralice na Hané, Olšany, Vrbátky,
Bystročice, Smržice. Děti z prvního stupně během ní
soutěží v nejrůznějších disciplínách a prokazují nejen
rychlost, ale i zručnost a sportovní zdatnost. Tři
reprezentanti každého ročníku dají dohromady patnácti
členné družstvo. V nabuzené atmosféře začínají soutěže slalom s hokejkou, průlez obručí, koulení míče po lavičce,
prostírání pomocí frisbee talířů, běh k metě, balancování
s míčkem, přesun po lavičkách – no, řekněte, nevyžaduje to „těžkou“ přípravu
a odhodlání? Děti měly ale především radost ze společného setkání a zdravého
pohybu. V přátelské atmosféře se před vyučujícími i hosty všichni soutěžící
vytáhli a ukázali svou šikovnost. Zvítězili reprezentanti Smržic, na druhém místě
se umístily děti z Vrbátek, třetí skončili reprezentanti Kralic na Hané. Na ně čekal
skutečný sladký hanácký vdolek. Ale vyhráli vlastně všichni – prožili pěkné
sportovní dopoledne ve společnosti svých kamarádů z blízkého i vzdálenějšího
okolí, odnesli si do tříd a hodin tělesné výchovy náměty pro sportovní činnosti
a určitě už začínají „trénovat“ na nový ročník. Těšíme se již teď na další společná
setkání!

Den otevřených dveří v ZŠ Bedihošť
V Základní škole Bedihošť byl připraven na středu
14. prosince 2011 Den otevřených dveří, jehož součástí
byl projektový den s vánočním tématem „Z pohádky
do pohádky“. Třídy v jednotlivých ročnících pracovaly
v tematických blocích vždy pohádkově podbarvených. Žáci
pohádky četli, psali, ilustrovali, vznikaly originální
pohádkové knížky, kde se v jednom příběhu setkal vlk
a Sněhurka, Manka se ztracenou Karkulkou, čert a Jerry,
prostě pohádky tak trochu popletené, ale krásné.
V m a t e m a t i c e v y t v á ř e l i p o h á d ko v é k ř í ž o v k y
s matematickými výrazy, slovní úlohy s magickými čísly.
Ve své oblíbené hrdiny se proměnili i oni sami – každý měl
na sobě „cosi“ pohádkového. Viděli jsme kouzelníky,
loupežníky i krásné princezny. Dobro zvítězilo nad zlem,
všichni pracovali podle zadaných pokynů a s chutí. Paní
učitelky nemusely svou pohádkovou rekvizitu, kouzelný
prsten princezny Arabely, používat. Během celého
dopoledne výuku sledovali hosté – představitelé obcí,
rodiče, bývalí žáci i zaměstnanci školy, kteří porovnávali
současný stav s tím jejich dřívějším. Byli překvapeni
novým vybavením i prací žáků. Družstva z okolních škol
soutěžila v jazykovém pohádkovém klání „FUNNY BUNNY“
a věřte, že malí angličtináři by obstáli mezi svými
vrstevníky kdekoliv na světě. Odpoledne jsme
prezentovali činnost našich kroužků – opět se mluvilo
anglicky, sportovalo, pracovalo s počítačem. Setkání všech
přátel školy vyvrcholilo na podvečerní vánoční besídce, kde svá vystoupení předvedla většina žáků. Ocitli jsme se
ve filmu Ať žijí duchové – tak krásné Leontýnky jste určitě nikde jinde nemohli vidět! Koledy byly zpívány od srdce
a žádná nota neunikla ze svého místa v notové osnově. Všichni pracovníci školy, pozvaní hosté, žáci, rodiče
i prarodiče odcházeli plni dojmů a zážitků, s pocitem dobře odvedené práce a s vánoční náladou v duši.
Vyučující ZŠ Bedihošť
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Aktivity mateřské školy ve školním roce 2011/2012
Školní rok 2010/2011 byl zahájen 1. září a z důvodu většího
zájmu o umístění dětí do MŠ byla v průběhu září 2010 otevřená
druhá třída. Od ledna 2011 byla navýšená kapacita školy na 40
dětí.
Kromě každodenní výchovně-vzdělávací práce jsme pro děti
i rodiče během roku přichystali řadu kulturních, společenských
i sportovních akcí. Zveme si do naší MŠ divadelní i varietní
agentury se svým programem.
Každý týden v mateřské škole je tématicky zaměřen, a tak se
školka občas promění v kosmickou raketu, pirátskou loď,
předváděcí molo, ordinaci lékaře, les se zvířátky atd….
Tematické okruhy bývají obohaceny o besedu s lékařem, policistou , návštěvou zubní ordinace, knihovny,….
Naše mateřská škola je zaměřena na ekologickou výchovu
a úzce spolupracuje s ekocentrem Iris z Prostějova, kteří k nám
přijíždí s ekologicky zaměřeným výukovým programem,
a společně vedeme děti ke zdravému životnímu stylu.
Mezi zdařilé podzimní akce patří bezesporu i výroba „strašidel z dýní“, na které se podílely opět děti s rodiči.
Po setmění se mateřská škola proměnila ve strašidelný dům. MŠ navštívil Mikuláš, čert i anděl a nepřišli
s prázdnou, za pěknou básničku odměnili děti balíčkem sladkostí s ovocem.
Z dárků se děti radovaly také pod vánočním stromečkem.
V lednu budoucí školáci navštívili s paní učitelkou první třídu, aby se seznámili s budovou základní školy, kam
v září nastoupí. V únoru se v prostorách školky proháněly masopustní masky, děti se přišly ukázat i na obecní
úřad, kde dostaly sladkou odměnu. Paní učitelky si s dětmi připravily krátký program na výroční schůzi
zahrádkářů a pomalu začínají nacvičovat besídku ke Dni matek. Tento školní rok nás čeká ještě spousta zábavy
a společně prožitých radostných zážitků ve školce.
Učitelky MŠ Bedihošť

Klub přátel školy uspořádal Kouzelné odpoledne
Kouzelné odpoledne
Jednoho pochmurného zimního odpoledne ve školní
tělocvičně zaburácely bicí za doprovodu kytar, kláves
a flétny. Nebylo to obyčejné burácení, byla to hudební
produkce žáků základní umělecké školy pod vedením
pana učitele Prokopa. Po dvacetiminutovém vystoupení
mladých muzikantů se na scéně objevil malý kouzelník
Jáchym Opavský, který mimo jiné nechal zmizet
tatínkovu minci, ještě že to nebyla bankovka. Závěr již
patřil velkému kouzelníku, sympatickému Šeklinovi ze
Zlína. Nikdo dodnes neví, jak se nafukují balonky
nosem. Věřím, že všech 170 hostů, zejména dětí,
strávilo opravdu kouzelné odpoledne. Poděkování patří
těm podnikatelům z Bedihoště, kteří akci podpořili
finančně.
Kouzelník Šeklin bavil malé i velké diváky

Luděk Smýkal
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Knihovna a informační centrum obce
Před vánocemi jsem vyhlásila již tradiční vánoční soutěž pro děti na téma „Namaluj svůj vánoční stromeček“.
Této soutěže se tentokrát zúčastnilo celkem 16 dětí z naší obce. Byla jsem mile překvapena a doufám,
že i v letošním roce bude tak velká účast. Tak jako vždy nedalo se určit, který výkres je nejlepší, protože všechny
výkresy měly své kouzlo. Děti za svoje výkresy dostaly odměnu a doufám, že se jim odměna líbila.
Výkresy jsem rozdělila na věkové kategorie dětí a to takto:
I. kategorie 3 – 5 let
Saša Pospíšilová
Vendulka Měřičková
David Kröner
Danielka Vičarová
Pavel Kröner
David Sedláček
Anička Musilová
II. kategorie 6 – 8 let
Janička Ošťádalová
Nikolka Krönerová
Ivetka Musilová
Barunka Smýkalová
Terezka Vičarová
III. kategorie 10 – 11 let
Romana Musilová
Natálka Vičarová
Sopfie Šimonová
Mirka Musilová

3
3
3,5
3,5
4
4
5

roky
roky
roku
roku
roky
roky
roků

6
6
7
7
8

roků
roků
roků
roků
roků

10
10
11
11

roků
roků
roků
roků

Zastupitelstvo obce i v letošním roce odsouhlasilo z rozpočtu obce 15.000,- Kč pro knihovnu na nákup nových
knih. Z této částky jsou také hrazeny odměny pro děti, když
je pro ně připravena soutěž. V nejbližší době budou zakoupeny knihy různých žánrů, ať už pro dospělé nebo pro děti,
tak vás ráda přivítám v naší knihovně, určitě si budete mít
z čeho vybrat.
Jana Hanzelová ml. - knihovnice

Dětský maškarní ples
Sbor pro občanské záležitosti a výbor kultury uspořádal 11.února 2012 pro děti maškarní ples v prostorách
sokolovny. Pro děti byly připraveny soutěže a celým programem je provázely dvě princezny s klaunem. Za svoje
soutěžení byly děti odměněny sladkostmi a každé dítě dostalo občerstvení. V diskotékovém rytmu si zatancovaly
pod vedením pana Vítka Švece. Velkou zásluhu na uskutečnění tohoto karnevalu měl OÚ Bedihošť, členky
pro občanské záležitosti a výboru kultury.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat manželům
Kardinálovým, ČZS, SDH, TJ Sokol, ČMS, paní Frýbortové –
potraviny, paní Polesové – potraviny, panu Zmeškalovi –
potraviny, paní Spíchalové – cukrárna ALČA, panu Kouřilovi
– řeznictví, panu Jaroslavu Hnízdilovi – pneuservis
a Občanskému sdružení na pomoc postiženým „LIPKA“
Prostějov za jejich finanční nebo věcné sponzorské dary.
Z části výtěžku z tohoto karnevalu zakoupíme dvě
koloběžky nebo odrážedla pro naše nejmenší do mateřské
školy. V nejbližší době jim členky výboru kultury tyto
předají.
Věříme, že se našim dětem odpoledne líbilo a už se těšíme
na setkání při dalších akcích pro naše děti.
Členky výboru kultury při OÚ Bedihošť
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Dětským maškarním plesem provázely dvě princezny s klaunem

Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Vážení spoluobčané,
prostřednictvím Bedihošťského zpravodaje bych Vás chtěl seznámit s činnostmi našeho
sboru.
Jak už se stalo pravidlem, rok 2012 jsme začali tradičním hasičským plesem. Tímto bych
chtěl poděkovat všem příznivcům SDH Bedihošť za hojnou účast a zejména všem
sponzorům, bez kterých by se hasičský ples neobešel.
Přehled zásahu našeho sboru:
•
27. 1. 2012 v čase 15:32:41 hod. byl vyhlášen požární poplach v obci
Bedihošť, na ulici Husova, č. p. 99 - jednalo se o požár elektroinstalace z venku, v
přízemní budově s dřevěnými stropy. Zásahová jednotka SDH Bedihošť byla na místě do
5 minut, požár byl již uhašen ručními hasicími přístroji.
Po ukončené topné sezóně si komíny nechte pravidelně odborně vyčistit a zkontrolovat, abyste byli
připraveni na další topnou sezónu. S blížícím se začátkem jara dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů.
Pálení klestu hlaste na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Oznámení můžete
provést těmito způsoby:
•
telefonicky: 950770010,
•
emailem: opis@olk.izscr.cz
•
vyplněním formuláře na internetových stránkách www.hzsol.cz
Zastupitelstvo obce Bedihošť jsme požádali o finanční prostředky na vybavení zásahové jednotky. Polovina
těchto finančních prostředků bude čerpána z Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Podrobnější informace o činnosti našeho sboru dobrovolných hasičů se můžete dozvědět na našich nově
upravených internetových stránkách www.sdhbedihost.estranky.cz
Závěrem dovolte, abychom poděkovali všem sponzorům za dary na ples.
Jiří Zips
starosta SDH Bedihošť

Český zahrádkářský svaz
Letošní rok u zahrádkářů začal tradičním zahrádkářským plesem. Členové výboru připravili občerstvení a bohatou tombolu. Chtěla bych tímto poděkovat všem sponzorům za jejich dary do naší tomboly. Bez jejich
sponzorských darů by nebyla tak bohatá. K tanci a poslechu nám hrála hudební skupina „MELODY“. Jen nás
mrzela malá účast občanů. Ale ti, kteří se plesu zúčastnili se dobře bavili a ples se jim líbil, a to je pro nás důležité.
V březnu proběhla výroční členská schůze, na které jsme hodnotili naši činnost a dále se projednávaly akce, které
bychom rádi připravili pro tento rok. Na naší schůzi vystoupily děti z MŠ a ZŠ v Bedihošti. Jejich program se všem
líbil a děti byly odměněny potleskem. Pan Václav Adam nám promítl obrázky z Bedihoště a z některých akcí, které
se v Bedihošti pořádaly. Naši členové, obzvláště ti starší, kteří se už nedostanou na akce nebo nemohou ze
zdravotních důvodů na delší procházky, byli spokojeni, že alespoň touto formou mohou sledovat dění v Bedihošti.
Děkujeme za všechny účastníky výroční členské schůze paním učitelkám ZŠ a MŠ, dětem i panu Adamovi, že naši
schůzi zpestřili svým programem.
Výbor ČZS Bedihošť

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Bedihošť sklidilo zasloužený potlesk
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Výroční členská schůze proběhla v příjemné atmosféře

Myslivecké sdružení Bedihošť - Václavovice
Členové MS Bedihošť – Václavovice vykonali v roce 2011 vedle brigád týkajících se činnosti spolku i několik
veřejně prospěšných činností. Konkrétně se jedná o oplocení biokoridorů (73 odpracovaných hodin), zajištění
dětského dne (93 hodin), zajištění pálení čarodějnic (67 hodin). Na realizaci posledních dvou kulturně
společenských akcí se podílel i Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť.
Dne 16. 6. 2012 od 9.00 hodin bude MS Bedihošť – Václavovice konat střelecké závody.

Miroslav Jirák
místopředseda MS Bedihošť – Václavovice

Předávání ceny v rámci Memoriálu Josefa Daňka v roce 2010

Pálení čarodějnic, členové MS se ochotně podíleli na organizaci akce

TJ Sokol Bedihošť
Vážení spoluobčané a příznivci sportů,
tak jak jsem předeslal v minulém čísle zpravodaje, v prosinci jsme uspořádali ve spolupráci s pí. Kardinálovou
a p. Kardinálem tradiční Mikulášskou nadílku pro naše nejmenší. Tato akce se velice vydařila a všichni zúčastnění
byli nadmíru spokojeni. Na Štědrý den jsme se opět sešli na vánoční fotbálek v místní sokolovně. Tato tradice
se dodržuje už několik roků v řadě a zájem fotbalistů je vždy veliký. Jezdí k nám i fotbalisté z okolních vesnic.
Bude to asi tím, že tuto akci zakončujeme bohatou hostinou. Podává se vždy chléb se sádlem, škvarkama a cibulí
od místního řezníka Laďu Kouřila. Rok 2011 jsme zakončili tradičním Silvestrovským fotbálkem. Poté jsme si dali
slivovičku a popřáli jsme si vše nejlepší do Nového roku. Rok 2012 jsme zahájili našim tradičním plesem. Ten se
nám nadmíru vydařil. Měli jsme dvě taneční vystoupení a o půlnoci jsme uspořádali soutěž v kopání balonu
na branku přes celou sokolovnu. Hrálo se o dort od cukrářky Jarmily Jelínkové. Dále bych vás chtěl seznámit
s tím, co nás čeká v jarní sezóně. Oddíl mužů čeká v březnu první přípravné utkání s mužstvem ze Ptení, které
odehrajeme na hřišti s umělým povrchem v Konici. Naším cílem v jarní sezóně je udržet se ve středu tabulky,
a tak dohrát sezónu v klidu. Žáci začali přípravu v místní sokolovně. Tréninky máme každý pátek v 16 hod.
Tímto zvu další zájemce z řad dětí, aby přišli mezi nás. Oddíl stolního tenisu se pravidelně schází každé úterý

Mikulášská nadílka pro nejmenší
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Tradiční Silvestrovský fotbálek

v místní sokolovně. V novém roce jsme uspořádali turnaj ve
stolním tenise, který vyhrál Václav Blaha. To by asi bylo vše,
s čím jsem vás chtěl seznámit. Tím bych chtěl poděkovat
všem, co se podílejí na chodu našeho oddílu. Dále chci
poděkovat starostovi obce p. Jiřímu Zipsovi a zastupitelstvu
obce Bedihošť za podporu našeho oddílu. Doufám,
že v nadcházející sezóně se nám bude dařit více než v té
loňské. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.

Josef Zemánek
za TJ Sokol Bedihošť

TJ Sokol Bedihošť
vás srdečně zve na 1. domácí
fotbalové utkání letošního roku Bedihošť - Zdětín B

8.4.2012 v 10.00 hod.
Přijďte podpořit náš tým!
Občerstvení zajištěno
Javornická dělostřelecká garda
Tzv. BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ byla svedena u Slavkova 2.12. 1805, francouzský císař Napoleon I. Bonaparte porazil
vojska ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I.. Na památku bitvy zde byla postavena mohyla
míru (1910 - 1911). K uchování památky se zde odehrává každoročně takzvaná demonstrativní bitva v dobových
kostýmech.
Mezi každorční účastníky srazu nesmí chybět ani Javornická dělostřelecká garda, která táhla na toto památné
setkání i přes naši obec dne 28.11.2011.
Jarmila Popelková

Javornická dělostřelecká garda táhla přes naši obec na Slavkovské bojiště
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15. březen temným stínem našeho národa
J.V. Sládek: Byli jsme a budem, jak jsme byli dosud, ranami a trusem, nezlomí nás osud
Jsou data v dějinách národů, která bývají spojena se slzami. K temným dnům historie Československa patří 15.
Březen 1939. Bylo mi 7 roků – věk, kdy si člověk začíná uvědomovat a pamatuje. Tehdy druhého dne (čtvrtek) byl
plný dvůr vojáků německé armády s přípravou ubytování na sále, jak se říkávalo v Obecním hostinci, č.p. 3, dnes
Kulturního domu. Kuchaři Wehrmachtu vařili „Suppe“ v pojízdných kuchyních. Žádný z pobíhajících kluků, kde
jsme zvědavě pobíhali, si ji v nabízení nevzal. První republika byla již vojensky obsazena podle předem
připraveného plánu pod krycím názvem Březnový vítr. Nad pražským hradem zavládla červená vlajka s černým
hákovým křížem. Tím byl vytvořen umělý útvar Protektorát Čechy a Morava. Za pomoci separatistických luďáků
na Slovensku dne 14. 3. 1939 byl vyhlášen odtržením z ČSR Slovenský stát. Za 4 týdny v září 1939 bylo poraženo
Polsko a tak vzniklo přípravné nástupiště pro naplnění fašistického plánu BARBAROSSA k přepadení Sovětského
svazu – 21. 6. 1941. Během této strašné II. světové války bylo zmařeno 360.000 životů Československých
občanů a za osvobození naší vlasti padlo 140.000 příslušníků Rudé armády a 550 vojáků americké armády
generála Pattona, která osvobodila část území západních Čech. Naše země byla vydána tehdejšími spojenci na
milost a nemilost fašismu. V době loutkové vlády Protektorátu za prezidenta JUDr. Emila Háchy na území okresu
Prostějov a Vyškov bylo na Drahanské vysočině za účelem rozšíření vojenské střelnice již z doby I. Čsl. Republiky
pro německou armádu vystěhováno 30 vesnic, což bylo 4.000 domů. Tímto násilím a barbarským činem přišlo
o svůj domov 5.500 rodin. Němci měli svůj záměr vytvořit koridor německého okresu s napojením na německé
obce na Konicku. I v naší obci bylo přijato 5 rodin, které našly mezi námi dočasný nuzný domov. Bylo to období
zlomených lidí a lidských osudů, nevyčíslitelných hodnot, kde v poválečném období se tyto obce opět budovaly
pro nový život s prastarou tradicí české svobody. V těch začátcích se těžko, přetěžko žilo. Z okresního města
v průběhu II. světové války bylo 1.600 čsl. občanů – Židů deportováno se žlutou hvězdou přes koncentrační
tábor Terezín do továrny smrti v Osvětimi. Vrátilo se jen 10 občanů. Na osvobozeném území v Košicích bylo 5.
dubna 1945 rozhodnuto o programu Národní fronty, která se stala nosným programem pro tvorbu poválečného
politického systému k zapojení občanů, kteří se chtěli podílet na budování nového Československa, bez zrádců
a kolaborantů republiky nové, lidově demokratické, Košického vládního programu.
V úctě uchováváme jména zveřejněná na Památníku padlých občanů ve dvou světových válkách, rovněž tak
pamětní desku obnovenou 8. května 1996 a umístěnou v budově čp. 13 (OÚ) z devastovaného a zničeného
cukrovaru za účasti čl. ÚV KSČM, ing. Generálporučíka Zdeňka Havaly, CsC.
Je dnes ironií osudu, že potomci a následovníci těch, kteří prodali náš lid, potomci všelijakých historiků se
snaží překrucovat dějinné události a chtějí radit, co je demokracie a co jsou i lidská práva a svobodomyslná
kultura.
Provolání o zániku Protektorátu Čech a Morava vydala 5. Května 1945 Česká národní rada.
Přikryl Bohumil, předseda ZO-KSČM
v Bedihošti

Opuštěná vojenská technika před cukrovarem
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Pamětní deska v průjezdu domu na ulici Prostějovská 13 (dnešní OÚ)

Pole vydávají poklady
Pískání v uších snáší většina lidí s nelibostí.
Někteří jedinci ho ale přímo vyhledávají.
Intenzita a správný tón jim pak přináší radost.
Jde o lidi, kteří mají jako zálibu detektoring.
S přístrojem vyrážejí do terénu a hledají kovy.
Jaké? Někdo ztracené cennosti, jiný stopy
historie.
„Musí to být ten správný pískot. Záleží na kovu. Podle druhu
vydává detektor různé tóny. U železa praskot, u barevných
kovů vysoký tón," vysvětlil Petr Vysloužil z Bedihoště, který
se detektoringu věnuje tři roky. Původně zemědělský
inženýr vystudoval ze zájmu ještě archeologii.
S detektorem se pohybuje nejčastěji po neosetých polích.
Využívá znalostí historických map a historických
souvislostí, takže může sledovat stopy starých stezek
a obchodních tras. „Kupci často něco poztráceli. Ve své
sbírce nalezených věcí mám hlavně mince. Od 30leté války v 17. století až po 50. léta 20. století, ale našel jsem
i artefakty z pravěku, z doby před naším letopočtem, například spony z oděvů," uvedl Petr Vysloužil s poznámkou,
že mince vyrobené za protektorátu byly z nekvalitního kovu.

Vzácný úlovek
Posledním úlovkem, a podle Petra Vysloužila nejvzácnější z mincí, je stříbrný denár římského císaře Comoda,
který se razil v období let 180 až 192. Jeho jméno mohou znát i lidé, kteří nejsou zběhlí v dějinách Říma. Stačí
si vzpomenout na historický film Gladiátor. „Na Silvestra jsme si s dcerou vyšli na procházku a vzali jsme s sebou
i detektor. Z rozbahněné cesty jsme sešli na neoseté pole a jen tak bez cíle zkusili štěstí. Byla to velká náhoda.
Možností, jak se mince na místo dostala, je několik. Obchodem, protože Germáni s Římany obchodovali.
S římskými legiemi, které se na našem území pohybovaly i v době po markomanských válkách v letech 166 až
180 našeho letopočtu. Také to mohla být součást úplatku germánským vládcům - vykoupení míru nebo válečná
kořist Germánů.

Nezákonnost odmítá
Po zapomenutých stezkách se pohybují lidé i dnes. A stejně jako kdysi kupci i oni občas něco ztrácejí. Svou sbírku
tak Petr Vysloužil rozšířil i o věci z novodobé historie. V hlíně objevil například zlatý řetízek či hodinky „cibule".
Názor na nezákonnost detektoringu odmítá. „Vše je v pořádku, pokud se člověk nepohybuje na státem
chráněných památkových nalezištích, například na starém
keltském hradišti Staré Hradisko u Malého Hradiska na
Prostějovsku," vysvětil.
Článek převzat s laskavým svolením redakce iProstejov
Zdroj: www.iprostejov.cz
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Václav z Václavovic
Malé ohlédnutí
V době, kdy píšu tento příspěvek prožíváme už 14 dnů silné mrazy. V televizních zprávách sledujeme důsledky
rozmarů počasí – praská vodovodní potrubí, zastavený provoz na dálnicích atd. A to jsme si v polovině ledna
mysleli, že už je po zimě. Uvidíme, jak se paní příroda aspoň u nás na Hané vyrovná se silnými holomrazy.
Díky silným mrazům, smogu a časté „trojce“ jsme se přece jen více zdržovali doma v teple, a tak byl čas
přemýšlet, či trochu i rekapitulovat uplynulý rok – a to jak v osobním životě, tak i v životě obce. Tu osobní
rekapitulaci bych si ponechal pro sebe, ale k té obecní bych si dovolil přece se jen trochu vrátit.
Bylo těch událostí docela dost – těch pozitivních a bohužel i těch negativních. K těm pozitivním namátkou zcela
určitě patří setkání občanů krátce po půlnoci prvního dne nového roku u vánočního stromu, plesová sezóna,
tradiční dětský karneval, v loňském roce pak velice zdařilá akce „pálení čarodějnic“ s průvodem přes vesnici,
Floriánské hody v Bedihošti i tradiční Václavovské hody, které bývají hojněji navštíveny než ty Floriánské.
Při obojích se zde můžeme setkat i s jednotkou našich hasičů oděných do slušivých stejnokrojů, které velice sluší
i ženám hasičkám. Snad jen u některých pánů bych doporučil poněkud přistřihnout vlas, aby lépe vynikla
slavnostní stejnokrojová kázeň. (Snad ze mne nehovoří závist dříve „vlasatého“ ale spíš léta prožitá v jiném
stejnokroji.) Zcela určitě nesmí ve výčtu zdařilých pořadů chybět už tradičně slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na počátku Adventu, mikulášská nadílka…. A to jsem nevyjmenoval zdaleka všechny akce. Patří se však
poděkovat VŠEM, kteří se jakýmkoli způsobem přičinili na zdárném průběhu pořádaných pořadů. Potěšila
i ta skutečnost, že se pořádaných akcí zúčastňuje řada nových obyvatel, kteří se rozhodli založit rodiny právě zde,
v Bedihošti.
Vnímám i to, že se toho v obci díky pracovní četě udělalo za uplynulý rok hodně k jejímu zkrášlení, byť asi s tou
„největší krásou“ rozpadajícího se kdysi slavného cukrovaru obec nic dělat nemůže. Zrušily se často nepěkné
skládky u kontejnerů u nádraží a na konci Husovy ulice. Podobně jako v Prostějově začal i u nás fungovat sběrný
dvůr. Myslím, že ke spokojenosti všech obyvatel obce. Negativně se na obci projevuje zvýšený dopravní ruch
těžkých kamionů. Je to důsledek zpoplatnění dálnic a silnic 1. třídy a řidiči ve snaze vyhnout se zpoplatněným
komunikacím hledají různé zkratky po neplacených úsecích. Jak se budou asi tvářit příslušné instituce
na případné žádosti o dotace od obcí jako je třeba Bedihošť, na opravu zničených komunikací, jejichž škody obce
nezavinily…
Na počátku volebního období se v některém čísle Bedihošťského zpravodaje slibovala přestavba či úprava silnice
a chodníků v ulicích Zátiší a Jiráskova, ale investice se přesunuly do potřebnější lokality ulice B. Němcové
a Prostějovské. Snad se konečně v letošním roce podaří zahájit dlouho očekávanou rozsáhlou rekonstrukci hlavní
cesty ve Václavovicích, tj. ulice Nerudovy a Palackého. Bude to pro pana starostu a celé zastupitelstvo asi hodně
tvrdý oříšek. Celá investice bude vyžadovat také hodně pochopení a strpení nejen od obyvatel těchto ulic.
Samostatnou kapitolou je pak naše nádraží, ze kterého kdysi odjížděly vagonové zásilky cukru z místního
cukrovaru nejen do všech evropských přístavů, ale i dalších míst v Evropě. Dnes nádraží tiše chátrá tak jako
většina dalších drážních budov. Tytam jsou doby, kdy od jara do podzimu nádraží zdobily rozkvetlé muškáty,
vlaky jezdily obsazené či dokonce přeplněné a ulicí Jiráskovou i Komendovou proudily desítky občanů cestujících
za prací do Prostějova i jinam. Dnes na našem nádraží už nekoupíme ani jízdenku a nemáme se ani kam schovat
před nepřízní počasí. Teplo čekárny je v odpoledních a večerních hodinách už jen vzpomínkou na minulost
a stejně tak i davy cestujících. Pokud nám ČD něco inovují, tak jsou to ceny. Nechci vzpomínat na extrémy, kdy
týdenní obousměrná jízdenka do Prostějova stála 1,90 Kč a jednotlivá jízdenka 0,80 Kčs. Ale dnes se opravdu
rozmýšlím, zda pojedu do Prostějova vlakem či půjdu pěšky po cyklostezce (nehovořím o období od jara
do podzimu – tam jasně vyhrává kolo), nebo pojedu autem. Myslím, že cesta z Bedihoště do Prostějova a zpět
za 28,- Kč je už opravdu hodně silná káva. Počítám-li dobře, tak i při vysokých cenách benzínu mne doprava
do Prostějova či Olomouce při dvou lidech vyjde mnohem levněji osobním autem. Ale co ti, kteří už na kole
nemohou a autem už vůbec ne?! A tak se nedivme, že vlaky jezdí poloprázdné. Zřejmě je to strategie ČD, aby
měly důvod zrušit spoje, protože jsou neefektivní a následně pak celé tratě. To, že v loňském roce ČD prodělaly
na provozu slavných PENDOLIN takřka jednu miliardu, že po našich hlavních tratích raději přestala jezdit řada
mezinárodních rychlíků se přece musí někde sanovat. (informace z Českých novin – server ČTK z 13. února
2012). Ale to je dnes zřejmě úděl všech regionálních tratí v síti ČD či SŽDC.
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Naše obec se dostala v poslední době několikrát i do rubrik KRIMI – a to vandalstvím na místním hřbitově,
násilným vniknutím do zdejší cukrárny, přepadením místní pošty a záhy na to i prodavačky jednoho ze zdejších
obchodů. Nezbývá než doufat, že se tyto případy podaří objasnit orgánům činným v trestním řízení.
V závěru minulého roku jsme si pořídili lehké hole a snažíme se provozovat chůzi zvanou NORDIC WALKING.
(Můžeme tento sport vřele doporučit). Dostaneme se tak více do okolí obce. Díky tomu jsme si třeba v prvních
dnech letošního roku mohli všimnout, jak po silvestrovsko-novoročních petardách, světlicích a raketách zůstal
nepořádek např. v ulicích či na cyklostezce směrem na Prostějov, hranicích katastru mezi Bedihoštěm
a Čehovicemi, pod železničním mostem se mezi různými malůvkami a rádoby sgrafiti objevují nacistické
symboly, nebo že se v našem parku muselo zrušit tolik potřebné dětské hřiště…. Tak se mi někdy zdá, že si tu
demokracii někdy představujeme jaksi po svém…
Ale abych skončil svůj příspěvek optimisticky… Jak se zmiňuji výše, díky NORDIC WALKINGU vnímáme i pozitivní
věci. Například v rámci procházek zajdeme okruhem do Kralic na tamní statek pro mléko do automatu –
mimochodem je o 5,- Kč levnější než v “ mlékomatu“ v Prostějově a cestou potkáváme žáky zdejší ZŠ, jak jdou
spořádaně pěšky domů. Víte co je na tom krásné a překvapující? Děti, ač nás neznají, zdvořile pozdraví!!!
A to je v dnešní době přece velice pozitivní zjištění!!! Dík za to patří nejen rodičům, ale zcela jistě i učitelům
zdejší ZŠ.
Krásné jaro všem čtenářům Bedihošťského zpravodaje přeje
Václav z Václavovic

Krásné prožití velikonočních svátků
přeje všem spoluobčanům
Zastupitelstvo obce Bedihošť
pracovníci obecního úřadu
Sbor pro občanské záležitosti
a redakční rada
Velikonoční svátky
První číslo Bedihošťského zpravodaje vychází těsně před velikonocemi. Dovolujeme si
našim čtenářům připomenout něco z historie a tradic těchto nejvýznamnějších křesťanských svátků.
Velikonoční svátky jsou okruhem křesťanských památných dnů jimiž se připomíná a oslavuje Ježíšova
poslední večeře (Zelený čtvrtek), jeho ukřižování (Velký pátek), pohřbení ( Bílá sobota) a zmrtvýchvstání
(velikonoční neděle hod Boží velikonoční). O velikonočním pondělí si věřící připomínají zjevení vzkříšeného Krista
dvěma učedníkům jdoucím do městečka Emauzy. Velikonoční neděle je první neděle po prvním jarním úplňku,
u většiny pravoslavných počítáno podle juliánského kalendáře.
Samotné velikonoční svátky začínají na Zelený čtvrtek. Po ranní mši se až do Vzkříšení na Bílou sobotu
symbolicky zamykaly zvony. Zvony umlkaly a místo nich se používaly různé hrkače, klepače a řehtačky,
se kterými obcházeli chlapci vesnici. S hrkáním se začínalo v poledne a končilo v poledne na Bílou sobotu,
kdy se po Vzkříšení opět rozezněly zvony. Na Velký pátek ráno se chodívalo omýt studenou vodou k potoku. Věřilo
se, že omytím proudící vodou se načerpá nová síla a nový život z probouzející se přírody.
Zelený čtvrtek - měla by se jíst pouze zelenina - proto Zelený čtvrtek. Jedno z dalších vysvětlení označení
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Zeleného čtvrtku je takovéto: Kristus se modlil na zelené louce v zahradě getsemanské na Olivové hoře.
Velký pátek je dnem přísného půstu na památku Kristovy smrti. Velký pátek je hustě obestřen kouzlem lidové
poezie. Věří se, že tento den se země otevírá a vydává své poklady. Nesmělo se hýbat zemí, proto se nekonaly
žádné práce na poli.
Bílá sobota je posledním dnem čtyřicetidenního půstu, který trvá od Popeleční středy. Bílou se nazývá podle
bílého oblečení těch, kteří jsou tento den křtěni. Říká se jí také den světla. Hlavním cílem všech činností je tento
den i předchozí den očista duše, těla i obydlí. Lidé se připravují na večerní mši a do té doby musí být všechno
i doma umyté a nablýskané (takový velký jarní úklid). Večer se obléknou do svátečních šatů a jsou připraveni
navštívit slavnou mši - "VZKŘÍŠENÍ". Dříve hospodyně uhasila doma všechny ohně a s sebou ke kostelu vzala
polínko. Tam jej v posvěceném ohni zapálila, přenesla domů a rozdělala s ním oheň.
Boží hod velikonoční Při mši o velikonoční neděli světí kněz pokrmy, které sebou do kostela hospodyně
přinášely v bílém ubruse, šátku či košíčku a pokládaly k oltáři. Tyto posvěcené pokrmy si hospodyně odnesly zpět
domů a rodina je snědla při slavnostním obědě. Vaječné skořápky se nezahazovaly, ale sypaly se do zahrádky na
zem nebo k ovocným stromům. V neděli velikonoční se chodily řezat vrbové proutky na pomlázku.
Podle zručnosti pletaře se volily počty prutů. Pletly se ze tří, čtyř, pěti, šesti až osmi prutů.
Pondělí velikonoční je dnem uvolnění a veselí, dnem vzývajícím nový život a zajišťujícím zdraví. Pošlehávání
čerstvými pruty, většinou umně spletenými do pomlázky (označení "pomlázka" je od slova pomladit), má zajistit
předání posilující životadárné mízy stromů, z kterých byly vzaty. Časně ráno chlapci chodívají po vesnici
a vlastnoručně upletenou pomlázkou vyplácejí místní děvčata, aby jim zajistili zdraví a radost ze života na celý
rok. Na oplátku jsou obdarováváni barvenými vejci nejčastěji červené barvy symbolem krve Ježíšovy,
malovanými voskem pomocí špendlíkové hlavičky, nebo zdobenými kousky slámy.
Také u nás v Bedihošti se dodržují některé velikonoční tradice – zejména „hrkání“. Díky skupinkám
hochů za udržování této tradice. Jen malé upozornění pro bedihošťské i václavovské hrkače. Hrká se
pouze místo ranního, poledního a večerního zvonění - klekání (v 6, 12 a 18 hodin), tzn. že se má hrkat
na Zelený čtvrtek večer, na Velký pátek ráno, v poledne, potom v 15 hodin na památku Kristovy smrti
a pak večer. Na Bílou sobotu ráno a v poledne.

Ilustrační foto
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Zadáno pro ženy (i muže)
Milé čtenářky, (čtenáři)
opět po roce tu máme velikonoční svátky.
Kromě pomlázek, kraslic, křesťanských oslav a líhnutí
všeho živého v přírodě jsou Velikonoce hlavně oslavami
příchodu jara. K jaru patří zeleň, zrození a pohyb. Období
masopustu – zabíjaček, vepřových hodů a jiných dobrot
a radovánek máme za sebou.
Popeleční středa, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký
pátek, Bílá sobota, Boží hod Velikonoční a Velikonoční
pondělí. Připomeňme si, o jaké dny šlo a jaké zvyky se
dodržovaly. (Můžete si srovnat s dnešní dobou)
Popeleční středa
Popeleční středou se ukončuje masopustní veselí a začíná pro křesťanský svět doba půstu. Půst trvá 40 dnů
a ukončuje ho teprve Bílá sobota (neděle se do doby půstu nezapočítávají), na jejímž konci je oslava
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V den Popeleční středy dělá kněz věřícím na čele křížek z posvěceného popela
z proutků „kočiček“, které byly posvěceny minulého roku na Květnou neděli, a říká při tom slova „Pomni člověče,
že prach jsi a v prach se navrátíš“. Tímto se věřícím připomíná pomíjivost života a nutnost pokání. Jedním ze
zvyků pro hospodyňky je, že se na Popeleční středu nemá prát prádlo. V tento den by praní nic nepomohlo
a prádlo by zůstalo po celý rok špinavé.
Dalším, možná hojně využívaným zvykem je, že kdo se o Popeleční středě napije svěcené vody, je podle lidové
víry po celý nadcházející rok ochráněn před komáry. Ze stejného důvodu však mohou pít muži o Popeleční středě
i kořalku.
Škaredá středa
Škaredá středa je nazývána proto, že tento den Jidáš zradil Krista. Sazometná zase podle vymetání komínů,
které se ten den obzvlášť doporučuje. Není dobré se ten den vůbec mračit, aby se dotyčný nemračil po všechny
dny v roce. Ač bylo jídlo skvělé a hospodyni se na Škaredou středu neobvykle dařilo, bylo nutné, aby jídlo právě v
tento den na talíři vypadalo ošklivě a na první pohled nepovedeně. Jestliže se hospodyně rozhodla usmažit
bramboráky nebo placky, vždy je při obrácení trochu potrhala nebo přeložila. Tak vznikly trhance.

ZELENÝ ČTVRTEK
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé!!
Na zelený čtvrtek se dodržoval přísný půst. Povoleno bylo jediné syté jídlo bez masa a jiných produktů
z teplokrevných zvířat. Jedla se tedy pouze zelenina – proto Zelený čtvrtek. Na tento den se v chalupách vařilo z
jarní zeleně a luštěnin.
Pekly se preclíky, pletence nebo škvarkové placky, které se přikusovaly k jarním polévkám. Kromě petrželky se
vařilo hlavně z mladých kopřiv, špenátu a další zeleniny. V tento den bylo rovněž zvykem pošlehat podlahu
i peřiny proutkem posvěceným na Květnou neděli a proti čarodějnicím vykropit svěcenou vodou z nového
hrnečku věchýtkem slámy obydlí.

VELKÝ PÁTEK
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý
Velký pátek je hustě obestřen kouzlem lidové poezie. Věří se, že země vydává poklady, že se na několik hodin
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otvírá Blaník. Nesmělo se hýbat se zemí, proto se nekonaly žádné práce na poli. V tento den se v některých
krajích pravidlo půstu dodržovalo velice striktně. Ten, kdo věděl, že páteční půst nevydrží, mohl si k jídlu připravit
rybu. Lidé, kteří rybu neměli, si napekli náhražky ve tvaru ryby z bramborového těsta. V jiných krajích naší
republiky se zase připravovalo jediné jídlo dne. Zpravidla jim bývala sytá hustá polévka z toho, co dům dal.
Například z kysaného zelí, špenátu, brambor, fazolí, hrachu i kořenové zeleniny či kmínu.

BÍLÁ SOBOTA
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní.
Bílá sobota je posledním dnem čtyřicetidenního postu a bílou se nazývá podle bílého oděvu těch, kteří byli v tento
den křtěni. Je označováno jako den světla. Všechny činnosti v předchozí i tento den mají hlavní cíl v očistě duše,
těla i příbytků, aby večer bylo vše jako z cukru a lidí ve svátečních šatech byli připraveni na slavnou mši –
„Vzkříšení“. Hospodyně doma uhasila všechny ohně a sebou do kostela vzala poleno. Tam jej zapálila
v posvěceném ohni, přinesla domů a tím opět doma oheň rozdělala. V tento den se lidé konečně opět dosyta
najedli. Hlavním pokrmem byla totiž velikonoční nádivka. Někde se jí říká hlavička, velikonoční buchta, sekanice,
sekanina, nebo velikonoční svítek. V tento den také na stole nesměl chybět zlatavý mazanec.

NEDĚLE - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Při mši v neděli velikonoční světí kněz pokrmy, které do
kostela přinesou hospodyně a položí je k oltáři. Tyto
posvěcené pokrmy hospodyně odnesou domů a při
slavnostním obědě je rodina obřadně sní. Věřilo se, že když
pocestný zabloudí a vzpomene si, s kým jedl velikonočního
beránka, najde cestu domů. Ve východních Čechách se část
posvěcených pokrmů nosila do pole, zahrady a studny, aby
byla dobrá úroda a dostatek dobré vody.
Tímto dnem v podstatě velikonoční svátky vrcholí.
S pondělním výpraskem děvčat se začalo až později.
V každém stavení se slavnostně prostřel stůl, z kuchyně se začaly valit nejlahodnější vůně buchet, mazanců
a masíček. Pak přišly na řadu tradiční zvyky na oslavu života a jara. Samotná hostina měla začínat jakýmkoliv
masových vývarem. Pak už záleželo na tom, jak je rodina bohatá, jaké konkrétní zvyky dodržují, v jakém kraji žijí
a jestli jsou to měšťané nebo bydlí-li na vesnici. Na velikonoce připravovaly naše pra – prababičky maso vesměs
všeho druhu. Nikdy však nesměl chybět pečený beránek. Ať už ten masový, nebo nám všem dobře známý ze
sladkého těsta. V některých rodinách se na Velikonoce pekla dokonce holoubata.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
Je dnem uvolnění a veselí, dnem vzývajícím nový život a zjišťujícím zdraví. Pošlehávání čerstvými pruty
s označením „pomlázka“ (je od slova pomladit) má zajistit přinesení posilující životadárné mízy stromů do těla
člověka. Odměnou za toto pošlehání je zdobené vajíčko.
V dnešní době už nějak význam Velikonoc pomíjíme nebo se z naší mysli již vytrácí pravý důvod svátků a vše se
stává pouhou komerční záležitostí.
Ale nic se nemění na tom, že tu máme jaro a bohužel jarní úklidy nás neminou. Mám pro vás však jednu zprávu
radostnou. Přehnaně uklizený byt našemu zdraví neprospívá! Nejsou to jen čisticí prostředky, jejichž výpary
musíme vdechovat, ale našemu tělu ve vydezinfikovaném prostředí chybí jakákoliv motivace mobilizovat
a zesilovat svůj imunitní systém a bránit se tak různým škodlivým potvůrkám. Stávají se z nás pak takové
skleníkové květinky, které podlehnou sebemenší viróze, která k nám přiletí.
Takže – úklidem se nestresujte a raději se vydejte na jarní procházku přírodou. Ať už uklízíte nebo se vracíte
z procházky, je tady menší problém. Co uvařit dobrého, rychlého a s minimem zašpiněného nádobí? Asi ve všech
rodinách na tuto otázku je stejná odpověď – kuře.
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Tak tady ho máte!
Kuřecí pekáček
Tři kuřecí prsíčka, 150 gramů strouhaného eidamu, 1 větší cibule, 150 gramů žampionů, 1 smetana, sůl, grilovací
koření. Kuřecí prsa nakrájíme na tenké plátky, rozklepeme, posolíme a posypeme grilovacím kořením. Sýr
nastrouháme, cibuli nakrájíme najemno a žampiony na kostičky - vše promícháme v míse.
Do zapékací mísy vrstvíme maso a připravenou směs. Končíme masem, které posypeme lehce strouhaným
sýrem. Zalijeme smetanou a necháme přes noc zaležet v lednici. Druhý den zapékáme asi 45 minut v troubě.
Příloha – vařený brambor a zeleninový salát.
Kuřecí všehochuť do zapékací misky.
Dvě velké cibule nakrájíme na měsíčky, 300 gramů na kostičky nakrájeného kabanosu,
3 kuřecí prsa – nakrájená na kostky, 1 sklenička leča, 2 tavené sýry s romadúrem –
rozmíchat v trošce mléka, 100 gramů strouhaného sýra nebo nivy, sůl, vegeta.
Všechny nakrájené suroviny smícháme v zapékací míse, zalijeme rozmíchaným
sýrem, posypeme strouhaným eidamem nebo nivou (niva je lepší) a pečeme
v troubě asi 40 – 50 minut. Jako příloha jsou vhodné opékané brambory nebo
těstoviny.
Kuřecí čtvrtky na Moravance
Čtyři kuřecí čtvrtky, 2 skleničky Moravanky (nebo jiné obdobné sterilované
zeleninové směsi), sůl, mletá paprika, grilovací koření, česnek.
Kuřecí čtvrtky klasicky okořeníme – jako pečené kuře (kdo je jak zvyklý). Do pekáče dáme Moravanky i s nálevem
a na zeleninu poklademe kuřecí čtvrtky. Pečeme asi 1 – 1 ½ hodiny. Na talíř s nazdobenou zeleninou servírujeme s
vařenými brambory.
Kuře strejdy Libora
Kuře, hlávka zelí, kousek másla, kmín, sůl, těstoviny. Nakrájíme menší hlávku zelí, dáme do pekáče a jemně
prosolíme. Na to pak dáme naporcované osolené a jemně okmínované kuře (kmín drcený). Poklademe plátky
másla. Trochu podlijeme (ne moc, zelí si vodu pustí) a dáme do trouby péct. Pečeme dozlatova. Kuřecí porce
vyndáme a do zelí vmícháme uvařené těstoviny – nejlépe celozrnné.
Drůbeží plátky ve smetaně
Čtyři plátky kuřecích nebo krůtích prsíček, sůl, olej, 200g zakysané smetany, 150 ml bílého jogurtu, 150ml
mléka, 3 stroužky česneku, lžička sušené petrželky, 1 lžička sušené pažitky. V misce rozmícháme smetanu,
jogurt, mléko, sůl, prolisovaný česnek a byliny.
Plátky masa lehce naklepeme, osolíme a prudce opečeme na trošce oleje. Pak je zalijeme rozmíchanou směsí,
přiklopíme pokličkou a dusíme 10 minut. Podáváme s rýží.

Po dobrém obědě patří dobrá káva a ke kávičce něco dobrého na zub!
Tady je několik tipů, které si můžete vyzkoušet. Jsou jednoduché a dobré.
Vídeňská vařená bábovka.
V hrnci smícháme ¼ litru mléka, 15 dkg cukru, 15 dkg másla a 2 polévkové lžíce kakaa. Tuto směs na mírném
ohni povaříme za stálého míchání. Necháme vychladnout. Po vychladnutí vmícháme 25 dkg polohrubé mouky, 1
vejce, 1 prášek do pečiva a 1 vanilkový cukr. (Můžeme přidat i hrozinky). Pečeme ve vymazané a vysypané
formě.
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Šátečky s tvarohem
Těsto: 250g hladké mouky, 1 ztužený tuk Omega, 250g tvarohu.
Náplň: 500g tvarohu, 100g cukru krupice, 1 vejce. Hladkou mouku a tvaroh dáme na vál a nastrouháme ztužený
tuk. Ze směsi vypracujeme těsto. Vyválíme ho na pomoučeném vále na placku, ze které nakrájíme čtverečky.
Z tvarohu a dalších přísad umícháme náplň (samozřejmě můžeme použít také náplň makovou či ořechovou)
a šátečky naplníme. Upečeme dozlatova. Horké šátečky opatrně obalíme v moučkovém cukru.
Křehké jablečné řezy
Těsto: 500g polohrubé mouky, 120 g. cukru, 120 g. tuku, 1 vejce, 8 lžic mléka, 1 kypřicí prášek do pečiva.
Náplň: 6-7 jablek, 1 skořicový cukr, strouhanka dle potřeby. Z uvedených surovin zpracujeme těsto. Necháme
chvíli odležet a pak rozdělíme na poloviny, ze kterých vyválíme placky. Jednou plackou vyložíme plech, posypeme
strouhankou, nastrouhanými jablky, skořicovým cukrem, znovu strouhankou a přikryjeme druhou plackou.
Pečeme při 180 st. asi 30 minut.
Kefírovka
Těsto:1 vejce, 1 kefír, 120g cukru, 100g polohrubé mouky, 250 g hladké mouky, 200ml oleje, 1 polévková lžíce
jedlé sody, 2 lžíce kakaa.
Poleva: 1 čokoláda na vaření, 1 zakysaná smetana.
Suroviny na těsto smícháme na hladkou hmotu a nalijeme na vymazaný plech a pečeme při 170st. asi 40 minut.
Zchladlou buchtu potřeme polevou z rozpuštěné čokolády na vaření a zakysané smetany.
Hrnková bábovka s Margotkou a ořechy
Dvě vejce, 1 hrnek cukru krupice, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 kypřicí prášek do pečiva, l hrnek vlažného mléka,
½ hrnku oleje, ½ strouhané čokolády Margot, 3 lžíce mletých ořechů. Vejce s cukrem důkladně ušleháme do
pěny. Přidáme mouku s práškem do pečiva, vlažné mléko, olej a nakonec nastrouhanou Margotku a ořechy.
Dobře promíchané těsto vlijeme do tukem vymazané a hrubou moukou vysypané formy. Pečeme v předehřáté
troubě asi 45 minut při 180st.
Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné prožití svátků jara, trošku pomlázkového výprasku a už
hodně sluníčka!!!
Vaše Jana Hanzelová

Noc čarodějnic
Milá děvčata, dívky a ženy!
Za několik málo dnů přijde náš den! Pořídíme si nové šaty, oprášíme staré koště a opět po roce se
zase proletíme!! Ano svátek ČARODĚJNIC se již blíží a s ním i náš II. Bedihošťský slet čarodějnic.
Mnoho lidí se těší na poslední dubnový večer, kde se sejdou u ohně, opečou buřty a upálí látkovou
postavu čarodějnice.
Málokdo ale ví, jaké mají oslavy Čarodějnic vlastně historické kořeny a jaké pověry a tradice se
k tomuto datu původně vztahovaly.
VALPUŽINA NOC nebo-li NOC ČARODĚJNIC je původně germánský středověký svátek jara a probuzení přírody.
Je zasvěcen svaté Valpurgii, bojovnici proti temným silám a slaven v noci z 30.dubna na 1.května. U nás se tato
noc nazývá také „Noc Filipojakubská“ a je tradičně zasvěcena čarování a kouzlům, kdy zlé síly mají větší moc, jak
jindy. Říkalo se, že vůdce temna, ďábel, může uplatňovat svou moc na zemi prostřednictvím čarodějnic. Ze
spojenectví s ním lidé často podezřívali zejména staré ženy. Podle pověstí se o této noci na rozcestích a návrších
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shromažďují ke svému sabatu čarodějnice, ježibaby, strigy, bosorky a jiné ženštiny obdařené magickou mocí.
Poté se rozejdou a rozletí na košťatech po okolí, aby škodily lidem, dobytku i mladé zeleni – a tudíž i budoucí
úrodě. Úkolem každé správné hospodyně je, aby byla na čarodějnickou noc připravena a ochránila tak nejen sebe
a své blízké, ale také dům, dobytek i hospodářství. Dveře domu mají být opatřené křížkem a dům má být
vykropen. Před vrata domu i chléva se položila sláma a narýpané drny. Dříve než mohla čarodějnice vstoupit
dovnitř musela přepočítat všechna stébla, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula. Před vrata a na dvůr se
zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila. Na jejich zahnání muži práskali na návsi bičem
a stříleli z pušek. Zároveň se muselo dbát na to, aby z domu nikdo neodnesl nějaký předmět, neboť by do něj
mohla vstoupit temná magická moc. Filipojakubská noc je i čarovnou nocí vhodnou ke sběru léčivých bylin,
zejména jitrocele. Říkalo se také, že této noci se otevírá země a vydává své poklady. Bylo však nutné mít při sobě
kvůli tomu kapradí, svěcenou křídu nebo hostii.
K poslední dubnové noci také neodlučně patří charakteristický jarní zvyk, pálení ohňů aneb pálení čarodějnic, kdy
mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky prý proto, aby viděli čarodějnice létající v povětří. Oheň se pálí
nejčastěji na nejvyšším kopci v okolí. Toto místo je ve vesnici pevně určeno a není možné je libovolně měnit.
A na závěr jsem si pro vás připravila recept, který však použijte jen v nejnutnějším případě. Pokud máte ve svém
okolí člověka, který na vás negativně působí, je zlý a trápí vás, pak nadešel čas na čarování.

ČARODĚJNICKÁ LÁHEV
Ochrana proti negativním útokům:
Pomůcky:
-

Sklenice s víkem nebo s korkovou zátkou
(může být i zavařovací a stačí malá, aby se vám tam vešly všechny „ingredience“)
Trocha zkaženého mléka
Shnilé nebo aspoň nahnilé jablko
Rezavé hřebíky
Střepy skla
Jehly
Kousek černé látky (nebo černé stuhy nebo černé bavlnky)

Vše dejte do sklenice, zavřete víkem a odneste daleko od domu na místo, kde máte jistotu, že tam dlouhý čas
nebude nikdo kopat nebo hrabat. A na toto místo sklenici zakopejte. Celou dobu (příprava, cesta na místo,
kopání) myslete na to, jak se zbavujete „někoho“, kdo na vás negativně útočí.
Doufám, že mé psaní o čarodějnicích a čarování berete s velkým nadhledem. Takže bedihošťská děvčata, dívky,
ženy, přípravy nám pomalu vrcholí, takže jako v loňském roce, ať je nás na seřadišti co nejvíce!!!
Za všechny loňské účastnice se těší
Jana Hanzelová

Slet v roce 2011 byl hojně navštíven
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Děti měly z akce velkou radost a panovala skvělá nálada

Změny ve zdravotnictví v roce 2012
Úvodem nutno upozornit, že se koaličním stranám v Poslanecké sněmovně podařilo
přehlasovat negativní stanovisko Senátu, a tak od 1.12.2011 nastala účinnost novely
zákona O veřejném zdravotnictví č.48/1997 Sb. .
Podle uvedené novely se:
a.) zakazuje lékárnám poskytovat věrnostní bonusy u léků hrazených ze zdravotního pojištění;
b.) ukládá lékárnám povinnost vybírat dnem 1.1.2012 regulační poplatek ve výši 30,-Kč za recept, na němž je
předepsán lék hrazený z veřejného zdravotního pojištění;
c.) za 1 den léčení v nemocnici platí 100,-Kč;
d.) léčba rozlišuje na standardní a nadstandardní;
e.) stanovena maximální čekací doba na operaci;
Vyhláška ministerstva zdravotnictví rozlišuje ekonomickou a náročnější péči. Při zvolení dražší péče musí pacient
uhradit rozdíl mezi levnějším a dražším typem péče, zbytek uhradí zdravotní pojišťovna ( např.u očních čoček).
Zatím je v seznamech 18 nadstandardních výkonů (dva se týkají očních čoček, 9 lehčí sádry a 7 očkování).
Vyhláška zatím neobsahuje možnost připlácení na robotické operace ani možnost připlácení za výběr lékaře k
provedení operace. S takovými změnami se však počítá od r.2013. Seznam nadstandardů se bude rozlišovat 1x
ročně.
Od dubna 2012 stanoví ministerstvo zdravotnictví nárok pacienta na zdravotní péči a vytvoří takzvané úhradové standardy. Dle nich bude známo, které lékařské výkony a materiály budou hrazené z peněz veřejného
zdravotního pojištění. Takto si pacient může zjistit na jakou péči má právo, případně za jakou péči si může legálně
připlatit. Z tohoto postupu je zřejmé, že ministerstvo zdravotnictví a vládě jde o to, aby získali od pacientů více
finančních prostředků.
V důsledku zvýšení DPH z 10% na 14% se mohou zvýšit ceny léků. Už dnes je jasné, že se podstatně zdražují
léky kardiaků a nemocných cukrovkou, i když novela zákona počítá s tím, že se ceny budou vypočítávat jako
průměr tří nejnižších cen v 21 zemích EU!
Od dubna 2012 budou z úhrad zdravotních pojišťoven vyřazeny léky, které je možné koupit v lékárně i bez
předpisu, což v praxi znamená, že pokud nám lékař napíše lék, který si můžeme běžně koupit v lékárně, pak za
něj zaplatíme plnou cenu (např. Ibalgin 400).
Od dubna 2012 ani těžký alergik nedostane zadarmo nejlevnější antihistaminika. Lékaři tak zřejmě začnou
předepisovat léky dražší.
Vyšetření u praktického lékaře či ambulantního specialisty bude dále stát dospělou osobu 30,-Kč a na
pohotovosti 90,-Kč.
Roční limit za zdravotní péči činí 5.000,-Kč, u dětí a osob starších 65 let 2.500,-Kč. Do limitu se započítávají jen
výše doplatků pacienta, jaký se ukazuje za nejlevnější lék se stejnou účinnou látkou. Pokud bude limit překročen,
pak povinností zdravotní pojišťovny je vrátit přeplatek pacientovi.
V nemocnicích v roce 2012 ubude na 2.500 lůžek, což může znamenat dojíždění do vzdálené nemocnice
a čekání na uvolnění lůžka. Kterých nemocnic se to bude týkat, se dozvíme ve druhé polovině roku 2012, ale
určitě se to bude týkat fakultních nemocnic.
Většinu těchto změn může změnit nová vláda, protože tyto jsou upravené jen vyhláškou ministerstva
zdravotnictví.

Zpracoval
JUDr. Arnošt Přikryl
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Tipy a triky pro každý den
zůstanou mastné skvrny, použijeme čpavek nebo
benzin.
5. Žvýkačce
Oděv vložíme na hodinu do mrazáku a žvýkačku potom
mechanicky odstraníme. Na úplné odstranění použijeme benzin nebo líh.

Jak vyčistit skvrny a pozůstatky po:
l. Ovoci
První pomocí je skvrnu máčet pod tekoucí vařící vodou,
kdy špína skrz látku proteče. Dále se doporučuje
skvrnu před praním pročistit kyselým mlékem. Ovocné
skvrny na lnu nebo vlně pokapeme citronovou šťávou
a poté vypereme v mýdlové vodě. Skvrny od vařeného
ovoce odstraňujeme směsí vody a čpavku. Po nanesení
této směsi je skvrnu dobré namočit do podmáslí
či citrónové šťávy a následně důkladně vymáchat.

6. Jahodách
Čerstvé skvrny odstraníme z prádla tak, že je prolijeme
horkou vodou. Zaschlé skvrny odstraníme boraxovým
roztokem.
7. Oleji
Skvrnu potřeme citrónem či máslem nebo skvrnu
odstraníme čističem.

2. Rajčatech
Pokud je skvrna čerstvá, je nejlepší ji co nejrychleji
vyprat v teplé mýdlové vodě či v roztoku čpavkové
vody. Na závěr oděv musíme delší dobu namočit
a posléze vyprat v pračce.

8. Čaji
Směsí vlažné vody s citrónovou šťávou lze odstranit
i ty nejhorší skvrny

3. Borůvkách
Skvrny od borůvek se z látky dostávají velmi špatně.
Pokud je skvrna čerstvá, okamžitě pereme pod tekoucí
vodou. Zaschlé skvrny odstraníme peroxidem vodíku
(s velmi nízkou koncentrací)

9. Kávě
Skvrnu potíráme vlhkým čistým hadříkem se solí, tak
dlouho, doku skvrna nezmizí.
10. Krvi
Nejprve pereme pod tekoucí studenou vodou, posléze
na chvíli skvrnu namočíme do studené vody, a pak
vypereme v silném roztoku jedlé sody či ve vápenné
vodě.
Jana Hanzelová

4. Mléku
Na skvrnu nesmí přijít horká voda, neboť potom se
nedají vyprat (stejně tak i u kakaa, čaje s mlékem,
kávy s mlékem a vajec). Skvrny čistíme pod tekoucí
vodou a pečlivě je vytíráme. Látku vysušíme a pokud

Proč ženy pláčou
Malý chlapec se zeptal maminky:
„Proč pláčeš?"
„Protože jsem žena," odpověděla mu.
„Nerozumím!" odpověděl syn.
Jeho máma ho jen objala a řekla:
„A nikdy ani neporozumíš."
Později se chlapec zeptal svého otce:
„Proč se mi zdá, že máma pláče bez důvodu?"
„Všechny ženy pláčou bez důvodu," bylo všechno, co
mohl otec odpovědět.

i když se všichni ostatní vzdávají a starat se o svoji
rodinu i přes choroby a únavu, bez stěžovaní si.
Dal jsem jí CIT milovat svoje děti za všech okolností,
dokonce i tehdy, když ji její dítě hluboce zraní.
Dal jsem jí SÍLU přijmout svého manžela i s jeho
chybami a vytvořil jsem ji z jeho žebra, aby chránila jeho
srdce.
Dal jsem ji MOUDROST, aby věděla, že dobrý manžel
nikdy nezraňuje svou ženu, ale někdy zkouší její sílu
a rozhodnutí stát vedle něj bez výhrad.
A nakonec jsem jí dal SLZU, kterou uroní a která je jen
a jen její, aby ji použila kdykoliv ji bude potřebovat, aby
to všechno zvládla.”

Malý chlapec vyrostl a stal se mužem, avšak stále
nerozuměl, proč ženy pláčou.
Nakonec zavolal Bohu a když se dovolal, zeptal se:
„Bože, proč se ženy rozpláčou tak lehce??"
Bůh odpověděl:
„Když jsem stvořil ženu, musela být výjimečná.
Stvořil jsem její HRUĎ dost silnou na to, aby unesla váhu
světa, ale natolik jemnou, aby poskytovala pohodlí.
Dal jsem jí vnitřní SÍLU, aby vydržela porod dítěte
a odmítnutí, které častokrát zažije od svých dětí.
Dal jsem jí TVRDOST, která jí pomůže stále pokračovat,

Na tu slzu má opravdu právo, nikdo nevydrží bez slova
tolik jako žena!
Krása ženy není v šatech, které nosí, v postavě, kterou
má, ani ve způsobu jakým si češe vlasy.
Krása ženy musí být v jejích očích, protože ty jsou
bránou k jejímu srdci, místu, kde sídlí láska.
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Tradiční hádanka pro čtenáře
Dnešní otázka zní:
Kde v Bedihošti najdete tento architektonický prvek?
Odpovědi zašlete do 31.5.2012 na adresu:
e-mail: zpravodaj.bedihost@volny.cz
nebo pí. Hanzelové na tel.: 605 520 000
Správné odpovědi budou slosovány a výherce obdrží
láhev sektu!
Na vaše správné odpovědi se těší
Václav z Václavovic
Jana Hanzelová

Trocha legrace nikdy neuškodí
Několik vtipů:
Chuck Norris dokáže praštit kyklopa mezi oči.

Život nekončí vždycky smrtí. Někdy končí už svatbou.

Na rozdíl od vás, potápěčů, se nám paragánům ještě nestalo, aby nám tam nahoře někdo zůstal.
Optimista je člověk, který v pondělí ráno při nástupu do práce zvolá: "A pozítří už máme středu!"
"Vegetarián" je starý indiánský výraz pro "špatný lovec".
Včera ve 3 v noci u mě zvonil soused. Normálně přišel ve 3 v noci a zazvonil! Sem se tak lek, že mi málem
vypadla vrtačka z ruky.
Když Graham Bell vynalezl telefon, měl už tři zmeškané hovory od Járy Cimrmana.
Víte, kdy kuře naposled pípne? - v Tescu u pokladny.
„Představ si, že jsem tuhle seděla v kavárně a kousek ode mne seděl krásnej mužskej.“
„ No a co, pozval tě ke stolu?“
„Ale ne, když jsem pořád na něj mrkala a on nic, vzala jsem si brýle a zjistila jsem, že je to plakát“
Stojí dědeček před Úřadem vlády ČR a v ruce drží transparent
na kterém je napsáno:
Děkuji Václavu Klausovi, Miroslavu Kalouskovi, Petru Nečasovi, Radku Johnovi,
Alexandru Vondrovi a jim podobným lidem za krásné dětství.
Vyleze ven mluvčí vlády a říká:
Dědečku, to se pletete, když vy jste byl dítě, tak oni ještě nebyli na světě.
No, právě proto jsem měl tak krásné dětství, a za to jim děkuji!

Jeden z Ostravska:
Staršiho, na kole jedouciho pana, zastavi v noci policejni hlidka:
„Kam jedete tak pozdě v noci?“
„Jedu na přednašku o špatnem vlivu alkoholu, tabaku a nočniho života na lidsky organismus.“
Policista se pta neduvěřivě: „Prosim vas, kdo organizuje takovou přednašku ve dvě hodiny v noci?“
Muž odpovi: „ Jako obyčejně - moje žena...“
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Ještě jeden z Brna:
Manžel dostal k narozeninám vyhlídkový let dvousedadlovým akrobatickým letadlem z Medláneckého letiště.
Pilot se chtěl pořádně předvést, a tak pro začátek provedl těsný průlet kolem továrního komína Zetoru. Manžel
jen podotkl „to jsem čekal“
Pilot lehce znervózněl a proletěl Husovickým tunelem.
Manžel zase: "To jsem čekal".
To už si pilot řekl, že to pěkně rozpálí a začal s akrobacií. Když chvilku letěli na zádech, tak najednou manžel
prohodil: "Tak to jsem nečekal!"
Pilota to konečně uklidnilo a když přistáli, tak se ptal: "Prosím Vás, vy už jste někdy lítal, že jste pořád říkal, že
jste to čekal?"
"To ne, ale jak jste letěl kolem toho Zetoru, tak to jsem čekal, že se pomočím strachy. Že se pos…., až poletíme
tunelem, to jsem taky čekal. Ale že mi to potom všechno nateče do helmy, tak to jsem opravdu nečekal!"

Velikonoční omalovánky pro nejmenší
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Křížovka
Na stěně pokoje jednoho alpského hotýlku visela nasledující vystražná cedule:
„Vážení hosté, prosíme vás, abyste nekouřili v posteli, . . . (viz tajenku)!”
POMŮCKA:
ADULAR,
DRAL, OLEA,
RÁBA,
UŠET, YS

VEDLEJŠÍ
JEDNOTKA
PROSTORO-

ŠIKMO

CHUŤ
(obecně)

NÁHLÁ
ZMĚNA

VÉHO ÚHLU

STYL
MODERNÍ
HUDBY

ŽLUTOHNĚDÉ
BARVIVO

STARÁ
SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

PLOCHÉ
STŘECHY

HERNIE

SUNDAT
(boty)

KONEJŠIT
(knižně)

SNÍŽENÝ
TÓN

PROUDY
(básnicky)

JMÉNO
HERCE
SKLENČKY

NĚMECKÝ
SOUHLAS

ZÁKLADNÍ
MYŠLENKA

PRŮKOPNÍK
ČESKÉ TĚLOVÝCHOVY

TABÁKOVÝ
KOUŘ

OPUCHAT

1. DÍL
TAJENKY

SOUDNÍ
PŘÍSEDÍCÍ
(zastarale)

INDIÁNSKÝ
SYMBOL

OBTÍŽNÁ
HÁDANKA

OZNAČENÍ
LETADEL
SALVADORU
ODROČITI

ROLETY

NÁZEV ZN.
POLOMĚRU

OBYDLÍ
FARÁŘE

PŘÍSTAV
(zastarale)

PÁNEV
(slangově)

PAŠOVANÉ
ZBOŽÍ

JEDNATI
NEPOCTIVĚ

MINULÝ
(hovorově)

DOBY

PŘEDLOŽKA

DRÁŽKA
V HLAVNI

MIMODĚK

PREZENTY
VOZKOVO
CITOSLOVCE

CIZÍ MUŽSKÉ JMÉNO

JEDNO
ZE JMEN
EDISONA

LAHODNÝ
POKRM

NOEMŮV
KORÁB
CÍP
KVĚTNÍHO
KALICHU

ZKRATKA
LINKY
DŮVĚRY

POTÍRAT
TUKEM
SICILSKÁ
SOPKA
OŠKLIVÉ
(dětsky)

NEROST ZE
SKUPINY
ŽIVCŮ

NÁZEV
ZNAČKY
GRAMU

ASIJSKÝ
JELÍNEK

DRÁVID
TÍMTO
ZPŮSOBEM

3. DÍL
TAJENKY

ZÁŘE
VESNY

DOMÁCKY
KATEŘINA

OLIVOVNÍK
(botanicky)

JEDOVATÁ
BOJOVÁ
LÁTKA

COSI
LITEVSKÉ
PLATIDLO

ABSOLUTNÍ
TOPOGRAFIE (zkratka)

VÝKLENEK
VE ZDI

HEBKÁ
LÁTKA

PROVINĚNÍ

JEDOVATÁ
DŘEVINA

POUČKA

VYTÁHNOUT MEČ

MLADÍ
SLEDI

MĚSTO
NEŘESTÍ

HERCI
DOBŘE
OVLÁDAJÍCÍ
VÝRAZY
TVÁŘE

HRANICE

ANGLICKÝ
ŠLECHTIC

TENISOVÝ
ÚDER

SUROVINA
NA ZÁTKY

TVRZENÍ

SOUHLAS

ZABÍJET
(knižně)

ZN. VOLTAMPÉRU

ČÁST
NÁBYTKU

ŘECKÝ
BŮH STÁD

PŘÍTOK
DUNAJE

ODVETA

ELEKTRÁRNA TEMELÍN
(zkratka)

POVIJNICE

PŘEDLOŽKA

NEKYPŘIT
RÝČEM

NĚMECKÝ
SPISOVATEL

PRACOVIŠTĚ
HORNÍKA

NEMOCNÝ
ČLOVĚK

HŘBET

INICIÁLY
TÖPFERA

SPOJKA
PODŘADICÍ

2. DÍL
TAJENKY

VÝKVĚTY

KLOUDNĚ

JAPONSKÁ
LOVKYNĚ
PEREL

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

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička Vám snese jiný.

Velikonoční koledy
Pomlázka se raduje
když nekoho šmaruje
a šmarovat nepřestane
dokud něco nedostane

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Upleťte si vlastní pomlázku
K pletení pomlázky je nejvhodnější vrba bílá (Salix alba). Je to keř se světlehnědou kůrou, má olivově zelené
výhonky, které jsou pružné a nelámou se, listy jsou střídavé.Kvalitu proutku si ověříme ihned na místě - přehněte
proutek a pokud nevydrží ohnutí 90 stupňů a láme se, je pro pletení pomlázky zcela nevhodný. K řezání
používejte ostrý nuž nebo nůžky na stříhání větví stromů. Prut držte levou rukou, u země mírně ohněte a stříhejte
co nejníže. Před vlastním pletením si namočte proutky na 20 až 40 minut do studené vody, získají tak větší
vláčnost a nelámou se. Můžete je například položit do vany a zatížit tak, aby zůstaly celé pod hladinou.
K vlastnímu pletení si připravte proutky stejně silné a dlouhé. Pomlázku můžete plést ze šesti, případně z osmi
proutků.
Držadlo pomlázky
Nachystejte si vrbové proutky, z kterých budete pomlázku plést a to buď šest nebo osm kusů. Vezměte si další
proutek a omotejte jím připravený svazek na silnější straně a to tak, že vložte silnější konec svazujícího proutku
mezi proutky svazku, asi 3 cm od konce, 2-3krát obtočte pod vyčnívajícím koncem svazek, a pak pevně ovinujte
vzhůru. Tenký konec zapleťte mezi proutky svazku. Držadlo je potřeba poměrně kvalitně utahovat, neboť jeho
kvalita nám usnadní další pletení a ovlivní životnost upletené pomlázky. Je také možné omotat připravené
proutky přírodním motouzem. Získáme tím sice kvalitní držadlo, ale nebude tak pěkné jako s použitím vrbového
proutku.
Pomlázka ze šesti proutků pletená do kulata
Proutky rozdělte tak, že máte v každé ruce po třech. Vrchní proutek č.1 (po kliknutí
myší na obrázek se Vám zvětší) z levé strany provlékněte kolem středního proutku
č.5 na pravé straně a vraťte na nejspodnější pozici zpět na levou stranu. Totéž
udělejte s pravým horním proutkem. Nyní proutek č.2 obtočte kolem proutku č.5
a vraťte mezi proutky č.1 a č.6. Střídavě pokračujte z každé strany až ke konci
délky proutků. Nesmíte zapomenout citlivě dotahovat. Na konci svažte proutky
provázkem, případně tenkým vrbovým proutkem. Můžete také ozdobit konec
pomlázky barevnou pentlí.
Pomlázka z osmi proutků do čtyřhranu
Do každé ruky si vezměte 4 proutky. Proutek č.1 z levé ruky provlékněte
horem mezi proutky č.6 a č.7 a spodem vraťte před proutek č.4. Proutek
č.8 z pravé ruky horem provlékněte mezi proutky č.3 a č.4 a spodem
vraťte mezi proutky č.1 a č. 5 v horní části. Dále vezměte proutek č.2
z levé ruky a horem provlékněte mezi proutky č.5 a č.6 a spodem
umístěte mezi proutky č.1 a č.8. Postupujte dále střídavě z pravé a levé
strany až dopletete ke konci proutků. Nesmíte zapomenout citlivě
dotahovat. Na konci svažte proutky provázkem, případně tenkým
vrbovým proutkem. Pokud vyrábíte pomlázku poprvé, je dobré pro
získání zručnosti zkusit si ji nejprve uplést z barevných drátků, případně
bužírky. Pletení Vám půjde mnohem lehčeji než z vrbových proutků
a také se Vám mnohem lépe budou opravovat případné chyby.
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