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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

V tomto čísle najdete:

Vážení spoluobčané,
s blížícím se závěrem roku bývá zvykem shrnout dění a činnost v naší obci.
Díky dotaci na sběr bioodpadu získala obec Bedihošť multikáru, díky niž bylo dosud
svezeno 145 t bioodpadu. Z velkoobjemového kontejneru ve sběrném dvoře se
odvezlo 285 t zeleně. Odpad je vyvážen bezúplatně do společnosti SPRESO, s. r. o.
V letošním roce byl položen
základní kámen pro výstavbu domu s pečovatelskou
službou za základní školou.
Pokud bude počasí stavebníkům přát, mohla by být
stavba dokončena již
v příštím roce.
Bytový dům na ulici
Komendova č. 65 dostal
nový kabát. Kolem domu
budou provedeny terénní
úpravy a vystavěno oplocení. Proběhla kompletní
rekonstrukce prostor pohostinství na Prostějovské ulici. Došlo k výměně oken a vchodových dveří, bylo
vybudováno nové sociální zařízení, nové rozvody elektřiny, vody a odpadu. Také
interiér prošel zásadní změnou, na které se podílí i nový nájemce.
Obec Bedihošť obdržela v letošním roce i dotaci na vybudování deseti bytových
jednotek v prostorách bývalého kina. Tato dotace však byla celá vrácena
ministerstvu, neboť podmínky, za kterých může být využita, nejsou v tuto chvíli
pro obec výhodné. O tuto dotaci budeme opět žádat za dva roky, za výhodnějších
podmínek.
V rámci jednání s Olomouckým krajem se diskutuje i o rekonstrukci silnice v ulici
Tovární. Poslední část „kočičích hlav” z této komunikace by měla zmizet již příští
rok.

Závěrem mi dovolte popřát Vám radostné
a klidné prožití vánočních svátků a do roku
2016 především hodně zdraví, optimismu,
spokojenosti a pohody.
Starosta obce
Jiří Zips
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Otázky pro starostu obce
Dům s pečovatelskou službou je ve výstavbě, je již dán termín
dokončení a otevření?
Termín dokončení a obydlení je přibližně druhá polovina roku 2016

Do jarního období je vegetační klid, bude se provádět údržba zeleně
(stromů) v obci?
Ano, bude prováděn prořez stromů a pokácení dvou stromů u vchodu na
hřbitov, kde hrozí nebezpečí pádu větví

Bude se v roce 2016 pokračovat v opravách chodníků nebo se
chystají jiné akce?
V roce 2016 bude provedena rekonstrukce chodníků v ulici Komenského, od
školy až po přechod a to z důvodu oslav školy, která bude v roce 2016 slavit
100 let.

Starosta obce Bedihošť, Jiří Zips

V ulici zátiší je mezi sloupy elektrického vedení (transformátorů)
letitá lebeda, nešlo by s tím v rámci úklidu obce něco udělat?
Tato lebeda je sečena. Myslím si, že je potřeba udržovat obec a potom
teprve pole.
Děkujeme za Vaše odpovědi!

Obecní úřad informuje

Obecní úřad bude od 23.12.2015 do 3.1.2016
pro veřejnost uzavřen.
Otevřeno bude opět od 4.1.2016.

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

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

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

Název akce
Silvestrovský přípitek

1.1.2016

(30 minut po půlnoci)

Místo konání

Pořadatel

Před OÚ

Obec Bedihošť

16.1.2016

Hasičský ples

sokolovna

SDH Bedihošť

13.2.2016

Tradiční společenský ples zahrádkářů

sokolovna

ČZS Bedihošť

Dětský maškarní ples s klaunem

sokolovna

Členky Sboru pro občanské záležitosti
a výbor kultury při OÚ Bedihošť

V. Společenský večírek

sokolovna

Klub přátel školy
a OSB Bedihošť

5.3.2016
26.3.2016

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

Usnesení zastupitelstva
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 2. 9. 2015 v 17:00 hodin
na obecním úřadě

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 21.10. 2015 v 17:00 hodin
na obecním úřadě

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

▪ Návrhovou komisi ve složení:
Jana Hanzelová, Alice Opavská
7 hlasů PRO

▪ Návrhovou komisi ve složení:
Jana Hanzelová, Alice Opavská
8 hlasů PRO

▪ Ověřovatele zápisu ve složení:
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Jaromír Přecechtěl
7 hlasů PRO

▪ Ověřovatele zápisu ve složení:
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Jaromír Přecechtěl
8 hlasů PRO

▪ Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
7 hlasů PRO

▪ Program 6. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
8 hlasů PRO

▪ Rozpočtové opatření č. 10 v roce 2015.
7 hlasů PRO

▪ Rozpočtové opatření č. 11 v roce 2015.
8 hlasů PRO

▪ Záměr obce Bedihošť na pronájem nebytových prostorů
bývalého pohostinství Prostějovská 3.
7 hlasů PRO

▪ Dodatek č. 3 ke směrnici s SF.
8 hlasů PRO
▪ Zrušení dotace na mezonetové byty.
8 hlasů PRO

▪ Pořízení klimatizace do kanceláří OÚ v roce 2016.
7 hlasů PRO

▪ Dodatek č. 1 ke směrnici pro poskytování cestovních náhrad.
8 hlasů PRO

▪ Zákaz podomního prodeje a nabízení služeb na celém území
obce Bedihošť.
7 hlasů PRO

▪ Oprávnění pro starostu obce k provádění rozpočtových
opatření.
8 hlasů PRO

▪ Uzavírání smluv o výpůjčce s občany na sběrné nádoby na
bioodpad.
7 hlasů PRO

▪ Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
8 hlasů PRO

▪ Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce na dodávku a
montáž zařízení pro měření, přenos a řízení technologických
prvků pro čerpací stanici podtlakové kanalizace ve výši cca 115
tis. Kč včetně DPH.
7 hlasů PRO

▪ Žádost Základní a mateřské školy Bedihošť o čerpání z
rezervního fondu školy ve výši 120 tis. Kč.
8 hlasů PRO
▪ Uzavření smlouvy o zařízení věcného břemene na zařízení RWE
GasNet s. r. o. Stavba: „Reko MS Bedihošť – Jiráskova“
8 hlasů PRO

Návrhová komise: Jana Hanzelová, Alice Opavská

▪ Vítěze výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru –
pohostinství pana Lukáše Kratochvíla s měsíčním nájmem 7000
Kč.
8 hlasů PRO

Jiří Zips, starosta obce
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▪ Vyvěšení záměru na prodej pozemků p. č. 332/2 o výměře
1049 m2 a p. č. 332/3 o výměře 618 m2.
8 hlasů PRO

▪ Program mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť.
7 hlasů PRO

▪ Usnesení z 6. Zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť.
8 hlasů PRO

▪ Smlouvu č. 15246994 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí
7 hlasů PRO

Návrhová komise: Jana Hanzelová, Alice Opavská

▪ Záměr na prodej pozemků p. č. 332/2 a p. č. 332/3.
7 hlasů PRO

Jiří Zips, starosta obce
▪ Prodejní cenu u pozemků p. č. 332/2 a p. č. 332/3 ve výši
100 Kč/m2.
6 hlasů PRO
1 hlas se ZDRŽEL

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva
obce Bedihošť, konaného dne 9. 11. 2015 v 17:00
hodin na obecním úřadě

▪ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7 hlasů PRO

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
▪ Návrhovou komisi ve složení:
Jana Hanzelová, Ing. Luděk Smýkal
7 hlasů PRO

▪ Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť.
7 hlasů PRO

▪ Ověřovatele zápisu ve složení:
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Martin Pospíšil
7 hlasů PRO

Návrhová komise: Jana Hanzelová, Ing. Luděk Smýkal
Jiří Zips, starosta obce

Obecně závazná vyhláška obce Bedihošť č. 1/2015
Obecně závazná vyhláška obce Bedihošť č. 1/2015,
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Bedihošť se na svém zasedání dne 9. 11. 2015 usnesením č. U7 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška”):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Bedihošť touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek”).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí2:
a)

fyzická osoby,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
4

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.
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Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku znik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15. Dnů ode dne, kdy
mu povinnosti platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Poplatník dle č. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení,
místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis
umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.
(4) Ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny
pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování. 4
(6) Doje-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatní povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala. 5
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 400,- Kč a je tvořena:
a)

z částky 150,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní
rok.

(2) Skutečné náklady za rok 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 299545,- Kč a byly
rozúčtovány takto:
Náklady 299545,- Kč děleno 1058 (1049 počet osob s pobytem na území obce + 9 počet staveb určených
k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 283,- Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce.
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce. 6
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnosti vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a)

umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
5

výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)

jako nezaopatřené dítě umístěna v Dodomě pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo ochráněném bydlení.

(2) Od poplatku se osvobozují:
a)

osoby s pobytem v obci, které ale dlouhodobě žijí mimo její území, minimálně 183 po sobě jdoucích
kalendářních dnů v roce,

b)

osoby s trvalým pobytem na ohlašovně obecního úřadu Prostějovská 13, Bedihošť, jejichž skutečný pobyt
není znám.

c)

poplatník dlouhodobě nemocný umístěný ve zdravotnických a léčebných zařízení déle než 6 měsíců.

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 7
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatků. 8
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatník za zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 9
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupce nebo opatrovníkovi poplatníka. 10
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnosti společně a nerozdílně.
11

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 6. 12. 2012.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.
1

§14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích”)

2

§10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3

§10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

4

§14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5

§14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6

§10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

7

§11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

8

§11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

9

§12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10

§12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

11

§12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Hospodaření obce Bedihošť 2010 – 2014
Jakožto člen zastupitelstva obce Bedihošť a předseda finančního výboru bych vás chtěl touto cestou informovat
o celkovém hospodaření obce. Jedná se o poměrně rozsáhlou oblast, proto jsem se rozhodl informace dávkovat. V tomto
vydání Zpravodaje se zaměřím na rozpočtové hospodaření, v některých z dalších vydání potom na hospodaření
s majetkem, dále na dluhovou analýzu, a jak budou finančně uzavírány další roky, vždy přidáme zhodnocení daného roku.
Členem obecního zastupitelstva jsem od roku 2010, stejnou dobu jsem také předseda finančního výboru.
Díl I. Rozpočtové hospodaření
Výbory jsou poradními, iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce. Zřízení výboru je právem zastupitelstva
obce, nikoliv jeho povinností. Výjimkou je zřízení výboru finančního a kontrolního, které ze zákona povinné je.
Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, případně plní další úkoly, kterými ho
pověří zastupitelstvo. Finanční výbor musí být nejméně tříčlenný, počet členů výboru musí být lichý a předsedou je člen
zastupitelstva obce.
Každá obec hospodaří podle rozpočtu. Rozpočet musí obec vytvářet na období jednoho roku. Rozpočtový rok je shodný
s kalendářním rokem. Při vytváření rozpočtu by se mělo vycházet z rozpočtového výhledu, tj. jakéhosi střednědobého
(3-5 let) finančního plánu. Rozpočet zahrnuje příjmy rozpočtu obce a výdaje rozpočtu obce.
Příjmy
Příjmy můžeme rozdělit na příjmy: Daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery (dotace).
Příjmy daňové – jsou nejvýznamnějším zdrojem financování, v průměru zahrnují více než 50% příjmů, v Bedihošti je to
téměř 70%. Mezi daňové příjmy patří příjem z daní na základě zákona o rozpočtovém určení daní, tzv. sdílené daně, patří
sem podíly na celostátně vybíraných daních (podíl na výnosu daně z přidané hodnoty, na daních z příjmů, daň
z nemovitostí) a další daňové příjmy, tj. výnosy z místních poplatků.
Příjmy nedaňové – patří sem výnosy z majetku obce, příjmy z vlastního hospodaření obce, příjmy z hospodaření
subjektů, které obec založila, výnosy z úroků, sankční platby a sdružené prostředky (z příp. sdružení s jinými obcemi).
V Bedihošti tvoří asi 14% celkových příjmů rozpočtu.
Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodeje pozemků a ostatních nemovitostí) a ostatní
kapitálové příjmy (dary, příspěvky), a příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (prodej akcií, podílů).
Kapitálové příjmy mají nárazový charakter. Můžete si všimnout, že v rozpočtu obce Bedihošť jsou minimální, kromě roku
2011, kdy došlo k prodeji stavebních pozemků v lokalitě za sokolovnou.
Přijaté transfery (dotace) – mohou být z různých úrovní veřejných rozpočtů (ze státního rozpočtu, státních fondů,
z rozpočtů krajů apod.). Dotace se poskytují na investiční nebo na neinvestiční účely.
Kromě výše uvedeného členění ještě rozlišujeme příjmy běžné a kapitálové. Běžné příjmy jsou každoročně se opakující
příjmy, které jsou určeny na financování běžných, každoročně se opakujících potřeb, tj. především výdajů na zabezpečení
veřejných statků a služeb. (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, odpady apod.). Do běžných příjmů řadíme příjmy
daňové, nedaňové a neinvestiční dotace.
Výdaje
Výdaje z rozpočtu obce dělíme na běžné a kapitálové.
Běžné výdaje – patří sem výdaje na chod obecního úřadu, na provoz škol, údržbu ulic, veřejných prostranství, provoz
veřejného osvětlení, hřbitova, podpora místní kultury, sportu atd.
Kapitálové výdaje zahrnují výdaje na investiční výstavbu, nákup nemovitostí, generální rekonstrukce budov a zařízení,
které zvyšují hodnotu majetku, i příp. výdaje na nákup akcií, finanční vklady do obchodních společností apod.
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Pro samotné hodnocení rozpočtového hospodaření se nyní podívejme na vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých letech.

Zdroj: www.bedihost.eu (závěrečné účty)
1. Saldo běžného rozpočtu – ve všech letech kladné, tzn. běžné příjmy s přehledem, možná i s velkou rezervou
pokrývají běžné výdaje obce. To je samozřejmě velmi pozitivní a možná se nabízí otázka, jak by bylo možné této
rezervy ještě využít.
2. Daňové příjmy přepočtené na jednoho obyvatele – v Bedihošti činila tato hodnota v roce 2013 cca 10 450 Kč.
Pro představu v rámci 17 srovnatelných obcí prostějovského okresu (velikost obcí 1001 – 2000 obyvatel) byl
Bedihošť s touto částku na 10. místě. Nejvyšší příjem měly Němčice nad Hanou 16 452 Kč, druhé byly Kralice
s částkou 12 576 Kč a poslední Čelechovice s částkou 9 930 Kč.
3.

Podíl běžných příjmů na příjmech celkových = finanční stabilita, čím vyšší, tím lépe. V Bedihošti byl tento podíl
v roce 2014 97%, tj. téměř všechny příjmy byly ty pravidelně se opakující příjmy. Zde nemám srovnání
s ostatními obcemi, nicméně vzhledem k tomu, že se podíl blíží 100%, jedná se o velmi příznivý výsledek.

Období od roku 2010 se dá celkově hodnotit velmi pozitivně, běžné výdaje nepřekračují běžné příjmy, investiční akce se
z velké části financují s dotací, zbývající část potom s běžného účtu obce, jehož stav se i tak za celé období mírně zvýšil a to
na více než 10 mil. Kč na konci roku 2014.
Poznámka na vysvětlenou: Jestliže je v tabulce v řádku financování uvedeno záporné číslo, znamená to, že v daném roce
nebyla potřeba financování. V případě kladné hodnoty, tj. roky 2012 a 2013 bylo potřeba nějakou investiční akci
dofinancovat z vlastních prostředků a to z běžného účtu.
V dalším vydání Zpravodaje se podíváme jaký je trend v příjmech a výdajích, na některé jednorázové výkyvy a co se dá
očekávat v budoucnu.
V případě, že byste měli k tématu jakékoli otázky, pošlete je na e-mail: obecbedihost@volny.cz nebo je přineste přímo
na obecní úřad, rád na ně budu v dalším vydáních Zpravodaje reagovat.
Zdroj: www.rozpocetobce.cz
Autor: Luděk Smýkal
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Obecní poplatky

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Komunální odpad

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie ČR

158

400 Kč
za osobu a rok

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

Splatnost

v jedné splátce vždy do 30. 6. t.r.

Havarijní služba

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

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

Osvobození

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

1239

Elektřina: E.ON, s.r.o.

800 22 55 77

O2: Ohlašovna poruch telefonních stanic

800 184 084

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

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

840 668 668

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

Místní poplatek ze psů

Splatnost do

Voda, kanalizace: Moravská vodárenská a.s.
Plyn

Obecní knihovna a informační centrum:
Provozní doba: Pondělí 15:00 - 19:00
Sběrný dvůr
Provozní doba: Středa a sobota 17:00 – 18:00
Základní škola
Víceúčelové hřiště a tělocvična při ZŠ
Tel.: 582 368 525, e-mail: zsbed@pvskoly.cz
Mateřská školka
Tel.: 722 730 447, e-mail: skolkabedihost@centrum.cz
Provozní doba: Po – Pá 6:45 – 16:15
Pošta Bedihošť:
Tel.: 582 368 457
Provozní doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek : 08:00 - 10:00 , 13:00 - 16:00
Středa:
08:00 - 10:00 , 14:00 - 17:00

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

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

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

MUDr. Květa Stavělová – zubní lékař
Tel.: 582 368 475
Ordinační hodiny:
7:30 – 13:00
Pondělí, středa:
13:00 – 18:00
Úterý:
10:00 – 17:00
Čtvrtek:
7:30 – 12:00
Pátek:

Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody
a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní
síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších
technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu,
který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou.

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

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

Lékárna U černého orla, spol. s r.o., pobočka Bedihošť
Tel.: 582 368 473
Provozní doba: Lékárna v provozu pouze do 31.12.2015
Pondělí, středa, pátek:
8:00 – 12:00
Úterý:
13:00 – 17:00
Čtvrtek:
14:00 – 17:00

Cena vodného a stočného na rok 2016

Ceny pro Prostějovsko

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s DPH 15%

vodné

38,03

43,73

stočné

35,28

40,57

celkem

73,31

84,30

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.

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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LSPP v nemocnici nezajišťuje výjezdovou lékařskou pohotovostní službu!

Přivítali jsme nové spoluobčánky
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 4. října 2015 v obřadní síni OÚ do života a svazku obce
nové spoluobčánky, kteří byli zapsáni do pamětní knihy obce. Kulturní vystoupení si připravili žáci ZŠ pod vedením
paní učitelky Vařejkové, hudební doprovod pan Pavel Strouhal.
V roce 2015 se narodilo celkem 10 dětí. Sbor pro občanské záležitosti uvítal do života a svazku obce 8 nových
občánků. Na slavnostní vítání čekají 2 děti.
Slavnostní vítání připravujeme na březen příštího roku. Těšíme se, že přibudou ještě další malí občánci.

Vylášek František

Stavěl Richard

Kovář Jakub

Faltýnková Kristýna
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Lněníčková Ema

Společenská kronika - jubilea
V letošním roce oslavilo svá významná životní jubilea 38 našich spoluobčanů. Členky sboru pravidelně navštěvují
jubilanty při dovršení 75 let a dále vždy po pěti letech. Při návštěvě jubilant obdrží dárkový balíček a kytičku
a podepíše se do pamětní knihy obce.
Těm občanům, kteří si návštěvu z jakéhokoliv důvodu nepřejí a kteří oslaví 70 let, je zasláno písemné blahopřání.

Vojtášková Ludmila, 96 let

Chmelanová Veronika, 80 let

Ještě jednou všem našim
jubilantů blahopřejeme!

Hrubý Josef, 80 let

Společenská kronika - zesnulí
S velkou úctou a zármutkem vzpomínáme na naše spoluobčany, kteří navždy opustili naše řady.

p. Novotný Zdeněk
pí. Pernicová Zdeňka
pí. Rosová Anna
p. Kratochvil Jan

Čest jejich památce!
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Z historie obce - Na hřbitově je pohřben pilot Jiří Čermák
Při návštěvě místního hřbitova jsem si na hrobu rodiny Čermákovy všiml
zajímavého údaje. Na náhrobní desce je podobizna poručíka (pilota)
Jiřího Čermáka (1929–1952). Příslušnost Čermáka k letectvu připomíná
vytesané letadlo.
Z korespondence Ing. Jiřího Čermáka a Ing. Simony Rozkošné
(synovec a neteř pilota) jsem se dozvěděl genealogické údaje o rodině
Čermákových. Václav Čermák (1896–1977) a Hedvika Čermáková
(1901–1984) žili v Želechovicích poblíž Uničova. Jejich prvním
potomkem byl Václav (ročník 1927), po něm se narodil právě Jiří (12. 11.
1929 v Kroměříži). Václav a Hedvika Čermákovi se přestěhovali do
Dzbele na Konicku, kde Václav pracoval jako přednosta stanice. Narodily
se jim další dvě děti: syn Vladimír (ročník 1930) a dcera Miloslava (ročník
1932). Na podzim 1938 Němci zabrali na základě Mnichovské dohody
(30. 9. 1938) rozsáhlá území Čech a Moravy, kde žilo převážně německé
obyvatelstvo. Týkalo se to také části katastru obce Dzbel. Václav Čermák
byl poté jmenován přednostou železniční stanice v Bedihošti. Do roku
1960 žil se svou rodinou ve služebním bytě na nádraží. Jeho manželka
Pilot Jiří Čermák

Hedvika pocházela ze želechovického selského rodu. Její otec Gustav

Meitner byl v padesátých letech 20. století vězněn komunistickým režimem. Ing. Jiří Čermák a Ing. Simona Rozkošná, jež
mně poskytli informace, jsou děti Václava Čermáka (1927–1991).
Jiří Čermák zemřel za velmi dramatických okolností. Svědčí o tom stať z publikace Stříbrný tryskáč MIG-15 – proudové
začátky československého letectva (1950–1957), jejímž autorem je Libor Režňák.
Ve čtvrtek 16. 10. 1952 došlo k narušení československé státní hranice americkým letounem L-19. Po krátkém
vyhodnocení vektoru jeho pohybu na obrazovkách radarů byl vydán rozkaz ke startu dvojice hotovostních stíhačů. Pilot Jiří
Čermák odhodil rozečtenou knihu a spěchal za nadřízeným (nadporučík Jiří Růžička) k připraveným letounům. Oba letci
patřili do stavu 11. leteckého stíhacího pluku v Žatci. Na letišti v Chebu drželi „detašmán” s proudovými letouny typu
S-101. Čermák vběhl do kabiny stroje s trupovým označením KR-12, s pomocí mechanika Jaroslava Chleba se připoutal,
nastartoval motor a popojel ke startu za vedoucím Růžičkou. Čermák zde provedl od 4. 10. 1952 pět letů, letiště tedy
dobře znal. Oba stíhači startovali jednotlivě, v 9:35 hodin byli již ve vzduchu.
Poslední okamžiky Čermákova života popsal Režňák těmito slovy: „Službu směrového důstojníka vykonával
nadporučík Vladimír Šídlo. Vedoucímu dvojice předával koordinátory cíle, ale ten neodpověděl, měl rozpojený radiový
konektor. Směrový důstojník se okamžitě obrátil na „číslo” J. Čermáka. Ten právě zasouval podvozek, hlášení potvrdil
a levou zatáčkou spěchal před vedoucího,
aby převzal vedení. Pravděpodobně
současně na koleně rozevřel mapu a četl
kurz do určeného čtverce. To ale neměl.
Letoun se pomalu přetáčel na záda,
v poloze 135° pilot teprve zasáhnul. Bylo
pozdě. Letoun ev. č. 10103 asi 2,3 km od
letiště okrajovým obloukem levé poloviny
křídla zachytil o zem a explodoval.
Vedoucí dvojice zapojil konektor
a v plnění bojového úkolu samostatně
pokračoval. V československém letectvu
šlo teprve o třetí katastrofu proudového
stroje a vůbec jedinou typu S-101
(Jak-23). Technická závada letounu
s náletem 117 hodin byla vyloučena,
Pohřeb Jiřího Čermáka, Bedihošť dne 20. 10. 1952
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příčinu neštěstí přivodilo nesprávné rozdělení
pozornosti pilota při vzletu.”
Režňák uvedl rovněž údaje o letecké kariéře
Jiřího Čermáka. Na proudových strojích létal od
počátku roku 1951, kdy absolvoval poslední
kurs na CS-92 u Stíhací letky 5 v Mladé. Poté
následovalo létání na S-101, který byl
československými piloty považován za velmi
podařený letoun. Štábní kapitán Jaroslav
Březina, velitel letky, hodnotil Čermáka jako
výtečného pilota. Na úplný závěr Režňák
napsal: „Jiří Čermák doplatil na horlivý přístup
ke splnění bojového úkolu. Čest jeho
památce.” Režňák uvedl nesprávné datum
Pohřební průvod sledují žáci bedihošťské školy

Čermákova narození a název jeho bydliště

zkomolil na Bedyhošť.
V Bedihošti se v pondělí 20. 10. 1952 konal pohřeb Jiřího Čermáka. Jednalo se o vojenský pohřeb se všemi poctami
(pochod čety vojáků, převoz rakve na trupu letadla, čestné salvy). V pamětní knize farnosti Kralice na Hané je uvedeno, že
Čermáka pochovával P. Josef Hradilík, administrátor v Dubu nad Moravou. Asistovali mu čehovický farář P. Josef Studnička
a penzista P. Gabriel Vlček z Kralic na Hané.
Pozůstatky pilota Jiřího Čermáka jsou na
hřbitově v Bedihošti pochovány dodnes.
Použité zdroje:
Státní okresní archiv Prostějov, fond Farní úřad
Kralice na Hané, neinventarizováno (pamětní
kniha farnosti)
REŽŇÁK, Libor: Stříbrný tryskáč MIG-15.
Proudové začátky čs. letectva 1950–1957. Svět
křídel Cheb 2012, s. 170-171.
Korespondence autora s Ing. Jiřím Čermákem
a Ing. Simonou Rozkošnou z Olomouce
Hrob rodiny Čermákovy na hřbitově v Bedihošti
Použité fotografie:
Rodinné fotografie v držení Ing. Simony
Rozkošné
Mgr. Petr Jirák

Kulturní akce sboru pro občanské záležitosti při OÚ
V příštím roce opět zajistíme „Zábavné odpoledne pro seniory”. Tato kulturní akce je našimi seniory kladně přijímána,
škoda jen, že se jí účastní tak malý počet občanů. Touto akcí chceme poděkovat za jejich celoživotní práci a dokázat, že na
ně nezapomínáme.
Taktéž hodláme potěšit i naše děti tradičním karnevalem v místní sokolovně.
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MUDr. Drahoslav Stavěl oznamuje
Oznamuji svým pacientům, že jsem se rozhodl ukončit svou lékařskou praxi
v Bedihošti. Od 2.1.2016 bude ordinovat můj syn MUDr. Petr Stavěl. Pacienti
nemusí podnikat žádné kroky, registrace pacientů u zdravotních pojišťoven
bude provedena automaticky. Všechny informace o léčbě, lécích a podobně
budou předány mému nástupci. Též rozsah poskytovaných služeb, včetně
ordinačních hodin, bude zachován. To ale neznamená, že se úplně stahuji
z lékařského povolání. Zpočátku chci ordinovat 2x týdně, v pondělí
odpoledne v Kralicích n.H.a ve středu dopoledne v Bedihošti.
Dále budu poskytovat zástup v době dovolených a nemoci.
S politováním ale musím oznámit, že se nepodařilo zachovat lékárnu
v Bedihošti. Její provoz byl nerentabilní, příliš mnoho pacientů vybíralo léky
v jiných lékárnách. Od 31.12. 2015 jsem obdržel výpověď pronájmu
lékárny v budově zdravotního střediska. Náhradu se mi nepodařilo najít.

Přeji svým pacientům a všem občanům v Bedihošti hodně zdraví a štěstí v novém roce 2016.
MUDr. Drahoslav Stavěl

Knihovna a informační centrum obce
Vážení čtenáři!
V předvánočním čase bych chtěla trochu bilancovat provoz naší obecní knihovny. Jako knihovnice tu pracuji již nějaký rok
a začínám pozorovat, jak ubývá čtenářů, hlavně z řad našich dětí a mládeže. Je vidět, jak nás předchází technika, že
mnozí, než by chytli po dobré knize, tak si usednou k počítači a surfují po internetu sem a tam.
Je to velká škoda, že mládež tak v malém měřítku využívá naši knihovnu. V některých sousedních obcích – a není jich na
okrese málo, by za takovou knihovnu byli rádi.
Střední a starší generace knihovny využívá, je vidět, že vyrůstala na knížkách a ne na počítačích. Věřím a jsem v tomto
směru optimista, že se situace v příštím roce zlepší.
Nebudu se moc rozepisovat, jen bych vám chtěla popřát malým veršíkem na závěr mého příspěvku.

,,Přeji lásku, štěstí, něhu,
ať se vám splní každičký sen,
přání posílám na vločce sněhu,
ať krásný je váš Štědrý den a rok 2016”.

Jana Hanzelová, ml.
knihovnice
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Základní a mateřská škola v Bedihošti
V letošním školním roce si mohli žáci naší školy v praxi vyzkoušet nabyté vědomosti z hodin anglického
jazyka.
Deset vybraných žáků z šesté až deváté třídy se koncem září vydalo do Anglie.
Pobývali v malebném přímořském městečku Hastingsu, kde se také účastnili
dopolední výuky v tamní jazykové škole s rodilým mluvčím. Odpoledne se pak
mohli těšit na různé výlety do okolí. Navštívili městečko Hastings, kde si
prohlédli rybářské muzeum, pašeráckou jeskyni a byl zde i prostor pro nákup
suvenýrů. Další den si prošli místo u města Battle , kde se roku 1066 odehrála
významná bitva. Následující odpoledne děti obdivovaly nádherné útesy Seven
Sisters nedaleko města Eastbourne. Předposlední den žáci navštívili známé

město Brighton. Navštívili Královský Pavillion, podmořské akvárium i půl
kilometru dlouhé molo. Poslední den pobytu jely děti do Londýna. Díky
krásnému počasí obdivovaly krásy tohoto velkoměsta z Londýnského oka.
Při celodenní procházce městem pak viděly jeho nejznámější pamětihodnosti.
Jízdou na lodi po řece Temži pak zakončily tento krásný výlet.
Děti si nejen procvičily angličtinu a poznaly některé anglické památky, ale měly
i možnost bydlet v anglických rodinách a poznaly tak jinou kulturu a zvyky.
Pro žáky čtvrtých a pátých ročníků byl i letos připraven už šestý ročník oblíbené
soutěže Funny Bunny. Své znalosti přijelo poměřit celkem padesát dětí z osmi
škol. Děti musely prokázat své znalosti ve všech jazykových dovednostech.
Psaní, čtení, poslech i obávané mluvení jim však šlo velmi dobře. Potěšilo nás, že
i naši páťáci se v konkurenci ostatních neztratili. Krásné třetí místo obsadila
Barbora Smýkalová a Jan Zubryzcki.
Hodnotné ceny dostali zaslouženě ti nejlepší a my se už nyní těšíme na příští
jistě opět úspěšný ročník této oblíbené soutěže.

Bedihošťský slavík
V pátek 27.listopadu 2015 se konalo školní kolo pěvecké soutěže „Bedihošťský slavík”. Žáci soutěžili ve třech
kategoriích -

1.- 3. třída, 4.- 6. třída a 7. – 9. třída. Z každé třídy paní učitelky vybraly 3 nejlepší a ti pak třídu

reprezentovali. Celkem se zúčastnilo 29 žáků. V rolích porotců se představily paní zástupkyně Černá a paní učitelky
hudební výchovy - Hirschová, Kožoušková a Cásková.
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V I. kategorii musíme velmi ocenit výkony našich
prvňáčků. Porota měla velmi těžké rozhodování. Nakonec
se po dlouhé diskusi na 3.místě umístil Jaroslav Raus ze
3.třídy, na 2.místě Karolína Hudečková z 2.třídy a 1.místo
obsadila Eliška Hráčková také z 2.třídy. Zvláštní ocenění
získaly dvě slečny z 1.třídy - Hana Natálie Vondrová a Adéla
Zbořilová.
Ve II. kategorii zvítězila tři děvčata ze 6. třídy. Těžko říci,
jestli hrál roli věk děvčat, nicméně porota se takto rozhodla
jednohlasně. Na 3. místě skončila Natálie Vařeková,
2. místo získala Lucie Olejníčková a 1. místo obsadila
Veronika Hráčková (sestra vítězky z I. kategorie). Zvláštní
ocenění a tzv. bramborovou medaili získala Lucie
Zatloukalová z 5.třídy.
Ač se ve III. kategorii sešlo nejméně soutěžících, výborných zpěváků zde bylo také dost. Na 3. místě se umístila
Eva Šubová z 9. třídy, na 2. místě skončila nová žákyně naší školy Klára Kahajová a 1. místo jednoznačně ukořistila
Marie Sádovská z 8. třídy, která uchvátila porotu krásnou barvou svého hlasu. Bramborovou medaili, tedy pomyslné
čtvrté místo, si zasloužila Terezie Ševčíková z 9. třídy.
Všechna tři děvčata, která obsadila 1.místa ve svých kategoriích, budou školu reprezentovat na pěvecké soutěži –
„Hanácké kohót”, jejíž krajské kolo se bude konat v pondělí 14.prosince v Prostějově.
Věříme, že děti strávily hezké dopoledne a pěkně si zasoutěžily. Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme se na viděnou
zase za rok.

Vánoční jarmark v Základní škole Bedihošť.
Devátého prosince pořádala naše ZŠ „Vánoční prodejní jarmark” pro
rodiče a rodiny žáků naší školy. Jarmark probíhal v prvním a druhém
poschodí na chodbách. Starší žáci si své výrobky prodávali sami
a za mladší žáky se prodeje zhostily maminky nebo paní učitelky.
Bylo se na co dívat, žáci prodávali věnečky, svícny, perníčky, bižuterii,
cukroví atd. Nelze ani vše vyjmenovat. Jelikož byl jarmark spojen
i s konzultacemi, tak návštěvnost byla opravdu hojná.
Velkým překvapením bylo nejen pro mne to, že nám žáci nabídli čaj nebo
kávu. Byly připraveny stolky, na nich cukroví, takže jsme si mohli v klidu
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vychutnávat předvánoční náladu v prostorách školy. Vrcholem
občerstvení byl výborný vánoční nealkoholický punč, o který byl velký
zájem a to jak mezi dětmi, tak i mezi rodiči či prarodiči.
Je vidět, že máme šikovné děti, i když mnohdy přidali ruce k dílu i rodiče.
Samozřejmě, že velké poděkování patří také pedagogům naší ZŠ a tak se
již těším – a určitě nejen já, na další školní akce v podobném duchu.

Jana Hanzelová ml.

Český zahrádkářský svaz Bedihošť
Milí čtenáři!
V každém čísle našeho zpravodaje vás informujeme o činnosti naší organizace. Rekapitulujeme pomalu odcházející rok
2015 a plánujeme akce na rok 2016 pro vás občany, děti a mládež.
V letošním roce jsme měli několik zdařilých akcí a moc si vážíme přízně vás, občanů. Bez vás by jakákoliv akce vyšla
do prázdna. Věříme, že i v příštím roce se spolu setkáme a společně prožijeme příjemné chvíle.

Výstava ovoce a zeleniny

Při bilancování bych chtěla veřejně poděkovat starostovi obce p. Jiřímu Zipsovi a Zastupitelstvu obce za velmi dobrou
spolupráci. Poděkování patří také hasičům a sokolům za vzájemnou podporu a spolupráci. V letošním roce byla nejen
občany naší obce, ale i přespolními, hojně využívána i naše klubovna na různé rodinné oslavy. Snažíme se areál nejen
udržovat, ale i vylepšovat jak vybavením, tak i různými úpravami. Jediné co nás tíží, je stav plynového topení. Staré
„gamatky” dosluhují a v té souvislosti je i neúměrná spotřeba plynu.
Jenže na to, abychom provedli celou rekonstrukci plynového topení za
moderní a hlavně úsporné, nám naše finance nestačí. Jelikož prostory
slouží nejen nám zahrádkářům, ale i dalším občanům a navíc jsou
v obecním majetku, dovolili jsme si požádat starostu obce p. Zipse, zda
by zastupitelstvo obce neuvolnilo finanční prostředky na tuto
rekonstrukci. Doufejme tedy, že naše žádost bude kladně vyřízena
a příští zimu už budeme moci třicetileté gamatky odevzdat do sběrných
surovin.
O dalších akcích zahrádkářského svazu vás budeme průběžně
informovat prostřednictvím našeho zpravodaje, obecním rozhlasem,
případně pomocí plakátů.
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Vážení občané, dovolte nám, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na náš „Tradiční zahrádkářský ples”, který se bude
konat v sobotu 13. února 2016 od 20hodin ve všech prostorách zdejší sokolovny. Těšíme se na vaši návštěvu a na společně
prožitý kulturní program, který pro vás připravujeme. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem zahrádkářům, kteří
ochotně pomáhají při zajišťování našich akcí. Bez jejich pomoci bych sama nic nesvedla a jsem ráda, že mám kolem sebe
tak schopné a ochotné lidi, na které se mohu stoprocentně spolehnout. Vážím si jejich práce, jejich volného času, který
obětují ve prospěch našeho spolku.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem občanů a vašim rodinám popřála krásné, klidné prožití vánočních svátků a do
Nového roku 2016 hodně pohody, elánu, úspěchů v práci i v rodině a hlavně pak pevné zdraví, které si za nic na světě
nekoupíme.

Za výbor ČZS
Jana Hanzelová

Zahrádkáři radí
Pokojové rostliny – probouzejí v nás optimismus a podporují naši imunitu.
Krátké zimní dny, špinavá šeď ulic, hodiny které prosedíme v zaměstnání, před obrazovkou počítače,
doma pak utěsněná okna a suché horko ústředního topení.
Nic z toho našemu zdraví a náladě nepřidá. Přitom máme pomoc doslova na dosah ruky. Tolik potřebnou
životodárnou, harmonizující a léčivou zeleň nám dodávají rostliny. Už jejich barva v nás navozuje pocit
svěžesti, naděje, klidu i bezpečí a uvolňuje tak naši psychiku ze stresu a napětí.
A co teprve jejich blahodárný vliv na naše zdraví – dýchání!! Pokojové rostliny jsou vlastně přirozenou čističkou
a zvlhčovačem vzduchu. Zelené rostliny jsou nejen kouskem živé přírody, který zdobí naše obydlí, ale přinášejí radost
zejména do strohých a neosobních kanceláří. Přidáme-li k tomu jejich schopnost pohlcovat oxid uhličitý, různé cizorodé
částice, prach a tabákový kouř a naopak zvyšovat obsah kyslíku ve vzduchu, pak by měly mít v našem domácím i pracovní
prostředí jednoznačně „zelenou”.
Rostliny neustále vypařují vodu – kořeny ji nasávají a listy „vydechují” ven. Jeden list dokáže během půl hodiny odpařit
tolik vody, kolik sám váží. Čím větší je povrch listu, tím více škodlivin dokáže rostlina zlikvidovat. Pomáhají v tom dokonce
i kořeny. Rostlinám na rozdíl od nás některé škodlivé látky v ovzduší nevadí a dokážou se s nimi samy vypořádat.
K nejvýznamnějším „pračkám” vzduchu patří:
FILODENDRON – popínavý i nepopínavý. Nenáročný na pěstování, snáší
zimní teplotu už od 13 st. C.
SCINDAPSUS

- jeho stonky mohou narůst do délky dvou i více metrů.

Snáší teplotu od 10 do 13 st. C.
KAPRADINY – nenáročné na pěstování. Optimální teplota od 15 do 22 st. C.
Vhodné jsou ještě různé palmy, dracény,

banánovník, monstera apod.

Prospěšné jsou rostliny, které spolu s vodou uvolňují i některé příznivě
působící látky, jako např. Eukalyptus (silice, které odpařuje, zbavují okolí
choroboplodných zárodků)
Takže se nebraňme mít v bytě co nejvíc květin, a pokud budete obdarováni
květinou, - přivítejte ji s otevřenou náručí.

Výbor ČZS Bedihošť

Scindapsus
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TJ Sokol Bedihošť
Milí čtenáři a příznivci sportu,
v minulém čísle Zpravodaje jsem vás informoval o našich špatných výkonech v sezóně. O podzimním účinkování našeho
klubu se mi bude psát lépe. Do sezóny jsme vstoupili výhrou nad Brodkem u Konice. Tuto výhru jsme pak potvrdili domácí
výhrou nad Nezamyslicemi. V dalším utkání jsme sice prohráli s Vícovem, ale hned v dalším domácím utkání jsme
rozstřílely Čechy pod Kosířem 8-2. Další utkání v sezóně se nesla na vítězné vlně. Poslední utkání jsme hráli
v Dobromilicích, které jsme vyhráli 5-3. Podzimní část musím hodnotit kladně. Posbírali jsme hezkých 22 bodů a držíme
krásnou 3 příčku za vedoucím Ptením a druhým Vícovem, na který ztrácíme 3 body a na Ptení 5 bodů. Do jarních bojů
půjdeme s odhodláním vyhrát co nejvíce utkání a neztratit kontakt s vedoucí dvojicí.
6. 12. 2015 jsme v místní sokolovně pořádali pod vedením p. Kardinálové „Mikulášskou nadílku”. Tato akce proběhla velice
úspěšně. Jsem moc rád, že na sále bylo opět plno dětí.
V místní sokolovně probíhá plno aktivit - fotbal, stolní tenis, florbal a badminton. Tímto zvu všechny občany Bedihoště
k těmto aktivitám. To je asi tak vše, s čím jsem Vás chtěl seznámit. Tímto bych chtěl poděkovat Obci Bedihošť za podporu
našeho oddílu.
Jelikož je toto poslední vydání Zpravodaje tohoto roku, tak bych Vám chtěl popřát veselé Vánoce, bohatého Ježíška
a šťastný Nový rok.
Za TJ Sokol Bedihošť
starosta Jednoty
Josef Zemánek
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o činnosti našeho sboru. Jako každý rok, tak i letos 4. dubna pro
naše občany proběhl sběr kovového odpadu.
Začátkem dubna proběhl v základní škole v Bedihošti nábor mladých hasičů, kde během
přednášky, byla vystavena i technika pro požární sport. Děti měli velký zájem a celkem se
jich do mladého hasiče přihlásilo 28. Ale během pár měsíců jejich zájem upadal a nakonec
byl pro nezájem mladý hasič zrušen.
Na začátku května jsme opět pořádali Slet čarodějnic. Pro hojnou účast masek tak
i zúčastněných občanů se akce zdařila. Večer si děti opekli špekáčky a byl odpálen ohňostroj.
Při příležitosti Bedihošťských hodů proběhla mše v kapli sv. Floriána – patrona hasičů, které
jsme se jako každý rok zúčastnili. Pro návštěvníky mše jsme zajistili občerstvení.
Dále jsme se v měsíci květnu zúčastnili okrskové soutěže v Ivani, kde muži byli diskvalifikováni a ženské družstvo skončilo
na 2. místě. Dále 30. května na okresní soutěži doplnily naše ženy soutěžní družstvo z Čehovic. V dalších soutěžích se
zapojovalo jen ženské družstvo, a to v Dětkovicích – soutěž MAS, kde skončili na 2. místě, a ještě v soutěži „Oplocký
kopeček”.
Také letos jsme uspořádali dětský den, ale
pro nepřízeň počasí byl zrušen. Což nás
mrzelo, protože bylo nachystáno spoustu
soutěží a atrakcí pro děti.
V červenci projížděla přes okres Prostějov
7. Propagační jízda Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Starosta obce
zorganizoval zastávku v naší obci a společně
jsme ji přivítaly na parkovišti před
motorestem, kde byla předána pamětní
stuha.
Letošní prázdniny jsme se rozhodli ukončit
netradiční soutěží „Bedihošťské kopeček”
večerní disco zábavou. Soutěž byla pojata
netradiční způsobem a konala se v místním
parku.
V letošním roce proběhly volby na Okresním
sdružení SH ČMS v Prostějově, kde byl náš
bývalý starosta Jiří Zips zvolen jako první
náměstek starosty Okresního sdružení a zároveň byl navržen jako člen ústředního výkonného výboru SH ČMS
v Praze, kde již zastává tuto funkci.
Také bych Vás rád pozval na náš tradiční Hasičský ples, který se bude konat v sobotu 16. ledna 2016 od 20:00 hod.
v místní sokolovně.
A ještě něco z naší zásahové jednotky. Náš druhý výjezd byl 12.5.2015 k dopravní nehodě motocyklu s autem. Po příjezdu
jsme ošetřili jednu osobu se středně těžkým zraněním a řídili uvolnění komunikace.
V měsíci červnu absolvovala naše jednotka dvoudenní kurz nositelů dýchací techniky.
Během uplynulého roku jsme zasahovali k několika případů ohrožení zdraví bodavým hmyzem. Jednotka také prováděla
čištění studní občanů, ale vzhledem ke klimatickým podmínkám a nedostatku povrchové a spodní vody zůstávají další
požadavky na čištění studní nevyřízeny. Tímto jako velitel jednotky apeluji na spoluobčany, aby převážně v letních
měsících odpovědně využívali vodní zdroje.
Na závěr bych Vám chtěl do nového roku popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jak v osobním,
tak i v pracovním životě.
Miroslav Hýbl
starosta SDH Bedihošť
Vítězslav Švec
velitel JPO Bedihošť
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Napsali o nás
Svatý Václav se ve Václavovicích slavil po stojednaosmdesáté!

Bedihošť-Václavovice - V místní části Bedihoště – ve Václavovicích letos opět slavili hody a to už po 181.!!!! Loni si totiž
připomínali 180 let od vysvěcení malé kaple zasvěcené k patronu české země – sv. Václavovi.
Už od rána vyhrávala v ulicích Václavovic kapela Pavla Strouhala a v 10 hodin pak byla na návsi před kapličkou slavena
hodová mše sv., kterou sloužil P. Mgr. Wladyslaw Mach, duchovní správce farností Kralice n.H., Čehovice a Klenovice n.H.
Bohoslužby se zúčastnili desítky občanů nejen z Bedihoště a Václavovic, ale také četní hodovní hosté z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Bylo pěkné, že slavnostní bohoslužby se zúčastnili i starosta obce p. Jiří Zips a místostarosta
Mgr. Ing. Petr Vysloužil. Na závěr zazpívali všichni účastníci za doprovodu kapely Pavla Strouhala svatováclavský chorál
a českou státní hymnu.
Je také václavovskou tradicí, že po bohoslužbě pak vyhrává kapela Václavům před jejich příbytkem, i když bohužel těch
mužů honosících se jménem Václav už zde není ani na prsty jedné ruky.....
Je velice pěkné, že se tato tradice ve Václavovicích stále udržuje.

zdroj: itydenik.cz
Do konca rokô postavijó v Bedihošťô nové bytové dum. Žehnal se základni kameň!
Z Bedihošťa – Je to otázka pohledô. V nekeréch dědinách a městech se snažijó obecnich bytu spiš zbavovat, naopak
v Bedihošťô bytu přêbôde. A nebôdó posledni. Dalši ôž maji v plánô.
Symbolickym poklepánim základniho kameňa a jeho požehnánim
to ve středô začalo. Fčêl ôž se na stavebni plac na krajô Bedihošťa
vedle školê vrhnó stavebnici a do konca rokô bôde hotová
minimálně hrôbá stavba, přes zêmô se pak ôž plánôjó jenom
nejaky dodělávkê a šolicháni. Jak nám ale řekl starosta Jiři Zipsu,
v tymto připadě de o společné projekt ze stavebni firmó Lazecká
invest s.r.o., kerá zajistila dotace a dofinancováni stavbê
z vlastnich prostředku, obec pak bôde zajišťovat obsazenosť
a fungováni.
Obec má pré fčêlka 54 svéch bytu, v části z nich ale bévaji lêdi
sami, a tak jim chcó vyměnó nabidnót levňéši béváni v novéch
bytech. A tê jejich puvodni po rekonstrukcê poskêtnót mladém
rodinám. Podle zástupkyně investora Kateřênê Koldové, kerá nové
dum vêprojektovala a bôde aji dohližet na to, jak de to
stavebnikum z DOPOSINVESTÔ Bóslavice (Bohuslavice) pude,
bôde v bytech regulovany nájemny necely 2 000 kaček a na každé z 8 bytu dostalê od státô přispěvek 600 tisicu. Béváni je
ôrčeny pro lêdi nad 70 let nebo zdravotně znevyhodněny.
Na mistě samotnym pak starosta Zipsu s projektantkó pani Koldovó poklepalê základni kameň, pan farář Wladyslaw Mach
ze sósednich Kralêc pak celymô dilô požehnal, a tož do této chvilkê ôdělalê fšecko pro to, abê to klaplo.
Ôž smê psalê, že s bévánim v Beďákô rozhodně nekončijó. Maji ôž totiž nachêstané dalši projekt, tentokrát přestavbô
bévalyho kina na 10 mezonetovéch bytu. A tož abê se nakonec sósedni Prostijov nevêlêdnil…
zdroj: furtovnik.cz
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Ohlédnutí
Milé čtenářky, čtenáři Bedihošťského zpravodaje....
Dovolte mi snad už tradiční ohlédnutí za Václavovskými hody, jejichž oslava připadla na poslední zářijové pondělí. Tak jako
každý rok jsme s určitým napětím vzhlíželi k obloze, zda nám bude přát počasí, nebo zda nás sv. Petr vyplaší nějakou
sprškou. Hned v úvodu bych chtěl poděkovat VŠEM, kteří jakýmkoliv dílem přispěli ke zdárné oslavě české státnosti
a k oslavě našeho patrona sv. Václava. Při ranní přípravě slavnostní bohoslužby před kapličkou se mi opět vybavila řada
vzpomínek z dětství, kdy jsem se na tuto událost spolu s dalšími kamarády velice těšil. Duchovního správce dovezl z Kralic
vždy některý z Václavovských sedláků na „karetě”, později se v dovozu kněze střídali pan Antonín Strouhal nebo můj
tatínek, kteří vládli také „koňmi”, ale pod kapotou staré Pragovky či Škodovky. Dlužno podotknout, že hody se slavívaly
v poslední zářijovou nebo první říjnovou neděli. Ke koloritu průběhu hodové bohoslužby patřil kromě kolotočů před
Šebákovou kovárnou také svoz řepy do místního cukrovaru. (Fronta koňských povozů naložených řepou často končila až
za dnešní farmou na konci Václavovic). Později klidné koňské povozy vystřídaly těžké traktory a nákladní auta, které po
historické václavovské dlažbě poměrně silně rušily průběh svatováclavské oslavy. K tradici hodů odedávna patřil i hudební
doprovod dechové kapely pana Aloise Jecha, která vyhrávala poměrně dlouho ještě po skončení bohoslužby za bohaté
účasti účastníků slavnosti. Bylo by těch vzpomínek mnohem víc, ale nerad bych opakoval vzpomínky, které jsem už
popisoval v minulých zpravodajích.
Trochu mne však mrzí, že slavnost, která není jen hodovou slavností, ale dnes už také oslavou české státnosti skončí
závěrečným požehnáním kněze, Svatováclavským chorálem a českou státní hymnou. Závěrečnou sérii skladeb v podání
dechové kapely Pavla Strouhala nakonec sleduje už jen hrstka obyvatel, zatímco většina se velice rychle rozprchne do
svých domovů, snad v obavě, aby jim tu hodovou kačenu někdo nezkonzumoval. Stejně je tomu i při vyhrávání kapely
v ulicích Václavovic před bohoslužbou či po bohoslužbě, kdy nikdo nevyjde, aby se pobavil, pozdravil se sousedy atd.
Mám v živé paměti vzpomínky na podobné oslavy u našich jižních či
západních sousedů, kterých jsem měl možnost se několikrát
zúčastnit. Bylo to třeba „setkání sousedů”, které si zcela
neformálně zorganizovali sami sousedé. V předvečer „Patrozinia”
jak se zde nazývají naše hody se sousedé sejdou, každý přinese
něco k zakousnutí i k „zalití”, objeví se zde i lecjaký muzikant
s harmonikou či housličkami a tak se sedí, zpívá povídá.
Je k dispozici i jednoduchý gril, kde si mohou účastníci ugrilovat
kousek přineseného masa atd. Hospodyňky se zde mohou
představit svými kulinářskými výrobky a dochází tak i k jakési
burze různých receptů, povídání, vzpomínání, zkrátka příjemná
atmosféra předsvátečního podvečera a večera. Prožili jsme tu
i velice milé rozloučení se sousedy, kteří odcházeli do
pečovatelského domu pro seniory.
Sousedské posezení

V Rakousku se třeba velice slaví svátek Nanebevzetí Panny Marie,
tj. 15. srpna, který je ve většině zemí na západ od našich hranic
státním svátkem. Svátek začíná ranním budíčkem početné
krojované kapely, která za účasti dobrovolných hasičů prochází
obcí. Dopoledne je pak za hojné účastí obyvatel a návštěvníků
slavena bohoslužba, při které se také světí byliny, které v krásně
svázaných kyticích přináší hospodyňky v krojích a pokládají před
oltář, aby si je pak posvěcené po bohoslužbě odnesly do svých
příbytků. Po bohoslužbě se pak průvodem za zvuků řízného
pochodu odchází na náměstí, kde je připraveno pódium a začíná
hudební program. Veškeré občerstvení i další organizace je v gesci
zdejších dobrovolných hasičů, sladkosti věnují do „bufetu“ zdejší
hospodyňky a hodová veselice probíhá až do večerních hodin.
Rakouské hody Součástí programu mimo jiné atrakce je také tradiční řezání klády
ženatých vers. svobodných, zatancuje se a hlavně se všichni dobře baví. Při první návštěvě mne překvapily dvě věci. Jako
někdejšího studenta ekonomické školy, že veškeré nákupy občerstvení jdou přes registrační pokladnu a nikdo se nad tím
nepozastavuje a druhé překvapení – jako milovníka hudby pak množství polek, pochodů a valčíků od našich autorů.
(Po uvedení naší známé „Andulky Šafářovy” jsem šel pozdravit kapelníka a poděkoval jsem mu za propagaci české hudby.
Byl očividně překvapený a potěšený a s velkým zájmem se ptal, zda onen pochod, který je zde hrán pod názvem „Andulka
Marsch” zněl stejně jako u nás. Ujistil jsem ho, že ano.)
A tak si často říkám, zda by se takové neformální setkání nedalo za přispění občanů, hasičů a případně dalších organizací
zorganizovat i u nás. Ostatně, letošní letní zdařilé setkání hasičských dobrovolných sborů z okolí v místním parku či řada
velice pěkných akcí pořádaných místními zahrádkáři naznačily, že by to mohlo jít... Netvrdím, že to musí být v rámci
Václavovských hodů, může to být i v rámci Floriánských hodů. Jako václavovský patriot navrhuji, že v rámci
Václavovských hodů by se k tomu sousedskému setkání dala třeba využít klidná ulička – teď nevím zda je to Krčova
či U soudního znalce.... Za našeho dětství se tu říkalo prostě „V Uličce”. A tak závěrem by se mi chtělo napsat
„Na shledanou na příštích Václavovských hodech V Uličce nebo „V Krčově ulici u Soudního znalce” (a nemusí to být jen se
sousedy).
Václav z Václavovic
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Zadáno pro ženy (i muže)
Milé čtenářky!
Čas letí jako zběsilý a tak se po roce opět nacházíme v nejkrásnějším období
roku. Nejenže jsme o rok zestárli, ale také se za ten rok udála spousta věcí, ať už
příjemných nebo méně příjemných.
Tak jako v loňském roce, jsem ráda, že přes Bedihošťský zpravodaj se k vám
všem dostane do vašich domácností.
Nacházíme se v nejkrásnějším období roku, hlavně naše děti a vnoučata, která se
nemohou dočkat Štědrého dne, kdy u vás zazvoní zvoneček – znamení,
že Ježíšek už nadělil pod stromeček dárečky.
Adventní čas jsou čtyři týdny před Štědrým dnem, je jen na nás, jak moc
si necháme předvánoční shon přerůst přes hlavu. Jestli tento čas prožijeme
v klidu a pohodě, nebo zda se budeme předvánočním shonem stresovat. Ano, je
toho hodně co musíme zvládnout, nakoupit dárky, upéct cukroví, vygruntovat byt
a nevím co ještě, protože chceme, aby dny klidu a pohody proběhly všude na
jedničku.
Je dobré si uvědomit, že vánoce jsou svátky lidí, nikoliv věcí či povinností. Nic se
nestane, jestliže nestihneme tak vycídit domácnost, vždyť to můžeme udělat
i později a že jsme nestihly to, či ono – svátky si tím nezkazíme.
Proto se chvíli zastavíme, zklidníme a začneme vnímat vánoční atmosféru, protože než se nadějeme, bude pryč.
Až budeme rozbalovat dárečky mysleme na to, že není důležitá kvalita ani kvantita dárků, ale to, že nám naši blízcí tímto
způsobem oznamují, jak na nás mysleli a to je to nejdůležitější, co by mělo hřát u srdce.
Než vypuknou ty naše české vánoce, tak nahlédneme trochu po Evropě, jak se tam slaví Vánoce.
NĚMECKO: Stromeček strojí maminka. K večeři se podává mladé vepřové maso, bílé klobásy, těstovinový salát, na Boží
hod pečená kachna se švestkami.
PORTUGALSKO: V dávných dobách Portugalci nechávali své boty nedaleko ohniště nebo krbu, aby „OPAI NATAL”
(vánoční otec) měl kde nechat dárky. Ty však obdarovaní otevírají až ráno po Štědrém dnu.
NIZOZEMSKO: Hlavní vánoční oslavy v Nizozemsku připadají už na 5. prosince. Už od poloviny listopadu nechávají děti u
krbu botu s mrkví, senem a nádobu na vodu pro koně sv. Mikuláše, který právě 5. prosince přináší dárky.
ŘECKO: O Štědrém dnu obcházejí děti okolí s přáním všeho nejlepšího a za zpěvu řeckých koled. Každý den o Vánocích
žehná jeden z členů rodiny domovu svěcenou vodou, aby byl ochráněn před zákeřnými skřítky „KILLANTZAROI”.
VELKÁ BRITANIE: O Štědrém dnu si Angličané pochutnávají na vánočním pudinku, což jsou nahřátá švestková povidla,
která se polijí pálenkou a hořící se nesou na stůl. Britové také slaví Vánoce vystřelováním rachejtlí, takzvaných krekrů,
které před výbuchem vypadají jako zabalený cucavý bonbon.
ŠVÉDSKO: Dárky pod stromeček nosí místo Santa Clause JULTOMTEN, který pečuje o blaho rodiny a její majetek.
ITÁLIE: Italské kostely často mezi sebou soutěží o to, který má nejhezčí betlém, a tak lidé chodí od jednoho kostela ke
druhému a porovnávají zpodobnění Svaté rodiny. V Římě je tradiční strom, který je dovezen vždy z některého evropského
státu. Na Štědrý večer se podává zpravidla úhoř a to pečený nebo smažený.
POLSKO: Významnou roli na Štědrý den hraje první hvězda na večerní obloze, kterou Poláci nazývají „Hvězdička” a která
připomíná betlémskou scénu. Když se objeví, všichni si přejí navzájem všechno nejlepší.
Tak co, jak se vám líbí zvyky v jiných státech?
Až u vás o vánočních svátcích zaťuká na dveře návštěva, nabídněte jí vánoční pohoštění a třeba si vyberete některý
z mých receptů.
Babiččiny rohlíčky:
Těsto: 350g hladké mouky, 210g moučkového cukru, 280g másla (nebo hery), trochu citronové kůry, ½ lžičky mleté
skořice, 140g mletých ořechů, 1 žloutek.
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Všechny suroviny zpracujeme a necháme těsto odpočinout. Plníme do rohlíčkových
formiček a pečeme na 160st asi 15 minut. Formičky se nemusí vymazávat, rohlíčky se lépe
vyklápí chvíli po vytažení z trouby. Vychladlé rohlíčky slepujeme po dvou, libovolným
krémem a konce máčíme do rozehřáté čokoládové polevy.
Vanilkové rohlíčky kakaové:
150g hladké mouky, 150g tuku, 100g mletých ořechů (nebo mandlí), 100g moučkového
cukru, 20g kakaa
Zpracujeme těsto a z malých kousků tvarujeme rohlíčky (nebo použijeme mlýnek
s nástavcem). Upečeme a teplé obalíme v moučkovém cukru.
Sádlovky:
170g hladké mouky, 150g sádla, 150g moučkového cukru, 60g kakaa.
Z uvedených surovin vypracujeme hladké těsto, které zabalíme do fólie a do druhého dne necháme odpočinout. Z těsta
tvarujeme malé kuličky, které pokládáme na plech vyložený pečícím papírem. Do středu každé kuličky uděláme
obráceným koncem vařečky důlek. Pečeme na 170st asi 10 minut. Upečené sádlovky necháme vychladnout a pak plníme
do důlku marmeládou.

Hradní cukroví:
250g mletých vlašských ořechů, 250g moučkového cukru, 120g másla (nebo hery), 100g čokolády na vaření,
1 rozemletý hřebíček, 1 lžička skořice.
Čokoládu nasekáme na kousky, přidáme ostatní suroviny a spojíme v těsto. Dáme těsto odležet. Potom vtlačujeme
do nevymazaných formiček a pečeme ve vyhřáté troubě.
Mandlové kapky:
230g hladké mouky, 100g moučkového cukru, 120g tuku, 3 žloutky, 100g strouhaných oloupaných mandlí.
Zpracujeme těsto, vykrájíme kapky. Upečené polijeme čokoládovou polevou a ozdobíme půlkou mandle nebo mletými
mandlemi.
Ale nejen cukrovím se budeme o vánocích, tak také nějaký ten recept na pořádný kusanec masa pro vaše blízké a nebo
hosty, kteří vás o vánocích navštíví.
Ražniči na plechu:
500g kuřecích řízků, 500g drůbežích jater, 200g anglické slaniny, 200g anglické slaniny, 1 červená paprika, 1 zelená
paprika, 2 nožičky oblíbené klobásy, 2 nožičky tenkých párek, cibule podle chuti, olej, sůl, grilovací koření, pepř.
Kuřecí řízky a játra nakrájíme na větší kostky, klobásu na kolečka, anglickou slaninu na kostičky, párky na menší kousky
a kraje nařízneme jako když opékáme buřty, krásně se rozevřou a na talíři to pěkně vypadá. Papriky zbavíme jadřinců,
nakrájíme na širší proužky, pokrájíme cibuli na kolečka nebo čtvrtky. Vše smícháme se vším kořením, trochu zacákneme
olejem a nasypeme na plech. Upečeme doměkka. Příloha: rýže nebo brambory.
Ryba na paprice:
Porce ryby nebo filé pokapeme citrónem, osolíme, opepříme a obalíme v mouce. Na lžíci tuku osmahneme nadrobno
nakrájenou cibuli, přisypeme lžíci sladké mleté papriky, zamícháme a podlijeme trochou vody. Na cibulový základ vložíme
připravenou rybu a po obou stranách dusíme doměkka. Dochutíme solí, paprikou a pepřem. Podáváme s bramborem nebo
rýží.
Hovězí plátky na víně:
1kg zadního hovězího, sůl, mletý pepř, 2 cibule, 250ml červeného vína,
250ml vývaru, hladká mouka, 3-4 lžíce zavařených brusinek, olej.
Plátky masa lehce naklepeme, osolíme, opepříme a obalíme v hladké
mouce. Na rozpáleném oleji je prudce z obou stran opečeme a vyndáme na
talíř.
Do výpeku nasypeme pokrájenou cibuli a zhruba 5 minut ještě osmažíme.
K cibuli vrátíme maso, podlijeme vínem a vývarem a pod pokličkou dusíme
do změknutí. Měkké maso vyndáme a zbylý obsah kastrolu dohladka
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rozmixujeme. Nalijeme zpátky, vrátíme maso, přidáme
brusinky, promícháme a ještě 5 minut povaříme. Podáváme
se šťouchanými bramborami.
Maso pečené na zelí:
600 – 800g vepřového masa (plecko, krkovička), 1 velká
cibule, 1menší hlávka zelí, sůl, pepř, kmín, olej.
Omyté a osušené maso nakrájíme na větší kostky. Zelí
nakrouháme na jemno a rozprostřeme do pekáčku. V pánvi na
rozehřátém oleji necháme zpěnit pokrájenou cibuli, přidáme
maso, osolíme, opepříme, a opékáme za stálého míchání do
zezlátnutí cibule i masa. Pak obsah pánve vysypeme do
pekáčku na zelí, trochu podlijeme vodou (málo – zelí pustí
šťávu) a ve vyhřáté troubě upečeme do změknutí masa. (asi
30-40 minut).
Doporučená příloha: knedlíky (doporučuji hrnkové nebo
chlupaté).
Tokáň:
600g vepřového masa nakrájíme na nudličky, osolíme a zprudka opečeme na rozškvařené slanině, přidáme nakrájenou
cibuli, lžičku sladké papriky, osmahneme, podlijeme vodou a dusíme. K téměř měkkému masu 2 na drobno pokrájená
rajčata a 2 stejně nakrájené papriky a dodusíme doměkka. Nakonec ochutíme dvěma stroužky česneku a špetkou
majoránky. Rozředíme sladkou smetanou a prohřejeme.
Doporučená příloha: těstoviny

Na závěr mi dovolte popřát Vám, abyste svátky prožili tak, jak je Vám to příjemné. Vánoce jsou časem setkávání, tak se
tedy setkávejte, je to čas štědrosti, tak buďte štědří. Je to čas rozjímání, tudíž rozjímejte. Je to čas otevírání srdcí –
otevřete je pro svoje blízké i všem lidem kolem vás. Prostě udělejte si Vánoce, jaké jsou Vám milé.
Vaše Jana Hanzelová

Tipy a triky na každý den
Mouka: Pokud nenahradíte obyčejnou mouku zdravější moukou celozrnnou, musíte
k jejímu zadělávání přidat asi 15% více tekutiny, než udává recept.
Tvaroh: Místo obyčejného tvarohu použijte do nádivky tvarohového koláče raději tučnější
tvaroh, protože náplň pak bude vláčnější.
Třené těsto: Pokud zjistíte, že třené těsto by mohlo při pečení přetéci přes okraj formy,
rychle doprostřed zapíchněte makaron. Skrze trubičku vyjde ven pára a těsto už nebude
nabývat. Příště naplňte formu těstem jen do dvou třetin, aby se stejný problém
neopakoval.
Čokoláda: Než nastrouháte čokoládu, dejte ji vychladit do ledničky, bude se vám lépe
strouhat.
Křehké těsto: Pokud vyválené křehké těsto navinete volně na váleček, tak se neporuší.
Mnohem lépe ho tímto způsobem přenesete do formy.
Odpalované těsto: Bude pěkně nadýchané, když ho dáte na plech lehce postříkané vodou. (větrníky, věnečky).
Křehké těsto: Lámané křehké těsto bude vláčnější, když do něj přimícháte tvaroh nebo jogurt.
Ořechový koláč: Po vymaštění vysypte pečící formu instantní kávou. Uvidíte, že třený koláč pak bude chutnat dvakrát
tak dobře.
Jablka: Pro lepší chuť vašeho jablkového koláče, naložte kousky jablek před pečením asi na 20 minut do bílého vína.

Jana Hanzelová
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Koření, které voní dálkami – I. část
Vyvažovalo se zlatem a bývalo součástí královských darů. Po staletí přináší nejen kulinářské zážitky, ale i léčí. Jak víme,
tak mnohé pokrmy dostanou teprve s ním ten správný říz. Jelikož je předvánoční období, tak jsem pro vás vybrala takové,
které neodmyslitelně patří k pečení cukroví, k marinování masa nebo do čajů, „svařáků” apod.
Skořice (je i proti nachlazení)
Její vlastí jsou asijské tropy a patří k nejstarším kořením v historii. Skořice chutná stejně jako
voní: lehce nasládle. Jde o sušenou kůru stále zelených tropických stromů. K nejlepším
skořicovníkům patří cejlonský. Z něj se sbírá nejkvalitnější tenká kůra ze tříletých větviček.
Sušením se vytvoří charakteristické trubky, z úlomků se pak mele prášek.
Přírodní výtažky ze skořice se využívají do přípravků proti nachlazení a nechutenství. Skořice je
součástí pokrmů (především sladkých), likérů, ale využívá i ve farmacii a kosmetice, kde bývají
skořicové extrakty často součástí kořeněných kompozic parfémů. V aromaterapii působí její
esence mírně povzbudivě.
Anýz (při kašli, při pečení)
Pochází z východního Středomoří a jeho rýhovaná semínka připomínající chutí lékořici dodávají
typické aroma alkoholickým nápojům, jako pernod a ouzo. Kdo chce něco udělat proti kašli,
nemusí ale hned sahat po alkoholu. Anýzový čaj (obdržíte v lékárně) oslazený medem, má tentýž
účinek.
Kardamon (k dobrému zažívání)
Drobná semínka v úhledných tobolkách jsou jako koření využívána již od starověku.
Nejoblíbenější zůstala v Orientu, kde se přidávají do jídel, ale i do čaje a kávy. Kardamon chutná
v první chvíli hořce, ale zanechává příjemně teplý pocit na jazyku. V Indii ho proto žvýkají pro
osvěžení dechu. Lžičku kardamonových semínek povaříme 2 minuty v půl litru vody s několika
lístky máty a osladíme medem. Odvar pomáhá proti nadýmání a pije se vlažný po jídle.
Zázvor
Záchrana při náhlé nevolnosti a při chřipce. Jeho domovinou je Asie a jako koření se využívají
dužnaté oddenky – čerstvé nebo sušené. Velmi se využívá i při vaření. Čaj pomáchá při nachlazení
a chřipce. Před dlouhou cestou autem dokáže šálek zázvorového čaje divy!
Hřebíček (První pomoc při bolesti zubů)
Ve středověku se o lodě přivážející toto vzácné koření z Indie sváděly bitvy. Usušená nerozvitá
poupata tropického stromu hřebíkovce mají lahodné, plné aroma. Hřebíček nesmí chybět v řadě
pokrmů teplé kuchyně, v punči a jeho výtažky se používají hojně ve farmacii i kosmetice.
Rozžvýkaný dokáže rychle a účinně tišit bolest zubů. Hřebíček patří k nejstarším kořením – první
záznamy pocházejí z Číny již ze 3. století před naším letopočtem. Domorodci v tropech jej považují
za posvátný.
Badyán (zažene bolest v krku, osvěží dech)
Zajímavé, a u nás nepříliš používané koření se nazývá podle tvaru také hvězdicový anýz. Sušená
souplodí tvoří osmicípé hvězdice, které mají velmi jemnou, ale intenzivní vůni podobnou anýzu.
Ve farmacii bývají výtažky z badyánu součástí léčivých čajů a sirupů. V kosmetice se používají
k parfemaci. Působí povzbudivě a v Asii se používá jako osvěžovač ústní dutiny. Horký badyánový
čaj účinně pomáchá při bolestech v krku. Výrazně zlepšuje chuť sladkých jídel, ale i drůbežího
masa, které je pak křehčí. Pokud jej přidáte například do višňového džemu, pak zavařenina
necukernatí ani po třech letech uložení.
Vanilka
Pravá – z lusku liány z čeledi vstavačovitých (orchidejí) – je náročná na zpracování a tudíž drahá.
U nejlepších odrůd se prý vůně uchovává až 26 let. Umělou náhražkou je vanilin. Bez tohoto koření
si nedovedeme představit pečení vánočních vanilkových rohlíčků. Přidává se i do různých náplní –
ať už tvarohové, makové, ořechové apod.
V pošmourných a zimních dnech pak toto koření přispěje k dobré náladě. Hladí jazýčky exotickou chutí a rozmazlují nosíky
aromatickou vůní.
V 11. století se doporučovalo ženám plným smutku a bolu na tím, že jejich nejmilovanější odjel do bitvy, jíst honě pečivo se
skořicí, hřebíčkem a muškátovým oříškem, aby se jim rozveselila mysl. Dnes obsahují substance pro dobrou náladu
(složením podobné těmto kořením) např. nápoje typu cola. Ale proč zůstat jen u nich, víme-li, které koření čemu prospívá
a jak je využít.
Můžeme být my i naši nejmilejší v příjemném rozpoložení každý den v roce.
V příštím čísle budeme pokračovat dalšími druhy koření.
Jana Hanzelová
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Zajímavosti o tekutém jantaru – medu

,,Med ve snu vídati, štěstí a úspěch mívati“
,,Med za dne jídati, zdraví zůstati“
(Tak tohle tvrdili naši předkové.)
Od pradávna se med těšil velké vážnosti a oblibě, jak
dosvědčují archeologické výzkumy a další historické
prameny. Pravda, ani staří Egypťané, Řekové, Peršané,
ba ani příslušníci jiných národů tehdy nevěděli, že ve 100g
medu je obsaženo 78g glycidů, 0,2g bílkovin. Železo, fosfor,
sodík, draslík, vápník a hořčík. Netušili, že organismu
dodává stopové prvky jako mangan, křemík, chrom, měď
apod., ba ani že je bohatý na vitamíny B, E, K, C a že kromě
citronové, jablečné, vinné, šťavelové a mléčné kyseliny
v něm jsou také velmi důležité fermenty.
Zato ale náramně věděli, že „kašička”, která med
obohacovala umí podporovat trávení a zažívání, že posiluje
srdce, zmírňuje únavu a dodává svěžest. Medem se léčily neduhy plicní, oční i nervové.
Používali ho jako mast či výplachové odvary. Kleopatra údajně za svoji krásu vděčila i směsi medu, žloutku a mandlové
moučky. O dietě založené na kombinaci mléka a medu se zmiňuje nejen Hippokrates, ale též básník Ovidius.
Někteří lidé přísahají na tmavý lesní med, jiní nedají dopustit na světlý med luční. Někdo spoléhá na med lipový a další zase
na med vřesový. Ovšem druhů medu je asi tolik, kolik je na světě květin (vždyť libovolná rostlina může být právě oním
medonosným zdrojem vzácného nektaru, který včely pro tvorbu medu potřebují), a všechny jsou našemu zdraví
prospěšná. (Samozřejmě s výjimkou těch jedinců, kteří jsou na med i produkty z něj alergičtí).
V zásadě se tedy med rozlišuje podle místa sběru na lesní,
luční, horský atd. Podle rostlin, ze kterých byl sbírán, tj. Pokud
byly stejné, na akátový, jetelový, řepkový atd.
Podle období snůšky jej dělíme pak na medy jarní (z květů
ovocných stromů), letní (lipový) a podzimní (např. z čistce
nebo vřesu).
Základem tzv. medovicového medu je medovice, čili sladká
sloučenina, kterou včely sbírají na listech a jehličí stromů.
Protože obsahuje více dextrinů, zůstává déle tekutý,
krystalizuje kašovitě. Nejrychleji krystalizuje med z ovocných
stromů, naopak dlouho tekutý zůstává med z lučních květů
a med akátový. Ztuhlý (ale ne starý) med, se dá opět rozpustit,
kdy ho postavíme i s nádobou do horké vody, kterou však nikdy
nezahříváme až k bodu varu – jednak by mohla nádoba –
sklenice prasknout a také proto, že vysoké teploty výrazně
snižují hodnotu medu.
Jeho jakosti však neprospívají ani teploty nízké, proto ho neuchováváme v chladničce. Čím starší je med, tím více se
vytrácí i jeho charakteristická vůně.
Uchováváme ho v nádobách, na které nepůsobí kyseliny v něm obsažené. Nejlépe se hodí nádoby ze skla, porcelánu,
kameniny apod. Zcela vyloučíme nádoby hliníkové, měděné, zinkové a železné.
Protože se med tuhnutím rozpíná – nádoby hermeticky neuzavíráme. Med je také nutno chránit před světlem.
Rada: Při pečení z medu je nutno vždy přidat ¼ lžičky jedlé sody – zneutralizuje medové kvasy a krásně zkypří těsto.
Protože med při vysokých teplotách karamelizuje, všechny druhy pečiva do kterého jsme med přidali – mají pak tmavší
barvu.
Pár kapek medu přidaných do dušené zeleniny nebo při pečení masa ozvláštní a zjemní chuť, aniž by výsledek byl sladký.

Dobrou chuť!
Jana Hanzelová
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Co možná nevíte
Sv. Valentýn nebo sv. Antoníček?
„Proč si máme vyznávat lásku zrovna čtrnáctého února? My sa pomodlíme k našemu svatému a je to” rozčilují se nad
přejatým svátkem mladé dívky a babičky na jihu Moravy.
Mezi městy Hluk, Ostroh a Blatnice stojí oblíbené poutní místo. K Blatnické hoře s kostelíkem zasvěceném sv. Antonínovi
Paduánskému dříve směřovala procesí stovek věřících. Lidé se chodili přimluvit za déšť, aby byla úroda. Modlili se za
zdraví, ale také za lásku, po které moc toužili.
Nejdůležitější datum pro zdejší lidi je 13. červen. Na svátek sv. Antonína se zde totiž každoročně koná velká pouť.
Svatý Antonín je obecně po celém světě uctíván jako zastánce skromného způsobu života a zároveň jako přímluva při
hledání ztracených věcí. Často se říká, že sv. Antonín je mimo jiné patronem věcí ztracených.
Proč mu tedy na Slovácku přiřadili roli patrona zamilovaných? Za všechno může film.
Jeho kult vznikl uměle a dalo by se říct, že světsky.
V roce 1933 natáčel na Blatnické hoře Svatopluk Innemann svůj film U svatého Antoníčka. Děj byl velice jednoduchý. Bylo
tam několik zamilovaných dvojic, jimž zlý osud kladl do cesty nejrůznější překážky. Teprve úpěnlivé prosby ke svatému
Antonínovi všechno vyřešily. Ve filmu byly použity autentické záběry z pouti, kterou ve světě proslavil akademický malíř
Joža Úprka svými obrazy. Natáčení se zúčastnilo mnoho lidí z okolních vesnic, a tak sv. Antonín utkvěl v hlavách místních
občanů jako patron milenců. Písnička z tohoto filmu se dodnes hrává na tancovačkách a spousta snoubenců měla svůj
svatební obřad právě v kostelíku na Blatnické hoře. A když mají mladí partnerské problémy, nebo není jejich láska
opětována? Starší jim dají pouze jedinou radu: „Běž sa pomodlit ke svatému Antonínovi. A když už tam budeš, přines
trochu svaté vody”.
Asi 300 metrů pod kaplí je totiž studánka, z níž podle pověstí teče zázračná svatoantonínská voda, která uzdravuje
nejrůznější nemoci. Právě díky jednomu z jejich zázraků dal roku 1668 kníže Hartman z Lichtenštejna kapli sv. Antonína
postavit. Voda ze studánky na Blatnické hoře prý totiž na přímluvu sv. Antonína uzdravila slepého knížecího chlapečka.
Lidé v tomto kraji věří v jeho sílu a chodí se ke svatému Antonínovi pomodlit. Tak tady asi svatému Valentýnovi pšenka
moc nekvete, protože zde mají svého „Slováckého patrona zamilovaných”.
A proč právě sv. Valentýn?
Staří Římané slavili 14. února svátek bohyně JUNO, ochránkyně manželství a rodiny. Křesťané se s úspěšnou tradicí
nechtěli rozloučit. Tento den zasvětili sv. Valentýnovi, kterého prohlásili za patrona zamilovaných, mládeže, cestujících
a včelařů. S křesťanstvím pronikl jeho kult do celého světa.
Další ochránci zamilovaných.
Egyptský trpasličí bůžek BES je ochráncem zamilovaných a spáčů.
Severská bohyně LOFN pečuje o nešťastně zamilované
Severská bohyně SYÖFN naklání mysl žen a mužů lásce.
Je tedy jen na vás, který svátek budeme slavit a kterého patrona si vybereme.
Jana Hanzelová

To zde ještě nebylo!!!!!
To tedy byla senzační zpráva, že v Prostějově před
muzeem je kluziště. To se tedy prostějovským
zastupitelům něco povedlo. V druhou adventní sobotu se
sešlo několik bedihošťských rodičů a dětí, aby tuto
senzaci využili k zasportování. Všichni jsou z toho
nadšení a všichni si to pořádně užili, hlavně děti.
Má otázka dětem: Co si přejí na Vánoce?
Jejich odpověď: Aby nám trochu přimrzlo a v naší
Základní škole se mohlo udělat kluziště, kterého bychom
využívali o vánočních prázdninách i v Novém roce 2016.

Lucka a Ivanka Olejníčkovy
Vojta Pospíšil
Vendulka Měřičková
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Co se nám nelíbí...
Obecní četa dělá pro upravenost a čistotu obce mnoho.
Nakonec je to vidět kolem nás a všem pracovníkům patří naše
poděkování za jejich práci. Je tu však přece kout na okraji
obce, kde se nám něco nelíbí. V prodlouženém úseku ulice
Zátiší směrem k farmě je totiž umístěno několik sloupů
vysokého napětí a pozemek, na kterém jsou tyto sloupy
umístěny zřejmě patří soukromé osobě. Můžete se přijít
podívat, jak to pod vedením vysokého napětí vypadá.
Už několikátý rok tu roste vysoká lebeda, ze které se na konci
léta a na podzim rozšiřují semena do okolí, do přilehlých
zahrad a znečišťují je tak. Nehledě k tomu, že někteří naši
spoluobčané napříč zřízenému sběrnému dvoru
a provozování svozu bioodpadu si z tohoto koutu dělají
smetiště. Nevím, jak k tomu přijdou obyvatelé této části ulice,
kterým se tak nabízí „úžasný” výhled do přírody, jakož
i plevelem znečištěná zahrada. Podobná situace je i na
pozemku u nádraží, který patří zřejmě rovněž soukromé
osobě. Možná by se našlo takových míst ještě víc. Takže obec
může dělat pro její zkrášlení hodně, ale soukromé osoby to
svým nezájmem kazí.....

Ad dětské hřiště.
Naše obec se může pochlubit velice pěkným moderním
dětským hřištěm. Hřiště je hojně využíváno nejen dětmi
z naší obce, ale využívají ho i děti a mládež, která
přijíždí z Prostějova a okolí po blízké cyklostezce. Potud vše
dobré a snad je to i způsob pozitivního zviditelnění naší obce
co dělá pro svůj „dorost“. Co se nám však nelíbí je to, že si zde
někteří rodiče či doprovod dětí z dlouhé chvíle klidně zapálí
cigaretu. Domníváme se, že v době, kdy se v Parlamentu
projednává zákaz kouření v restauracích, veřejných
budovách atd., by stejný zákaz měl platit zcela automaticky
i na místech vyhrazených pro naše děti. Snad by k tomu
nemuselo být ani to zákonné ustanovení či cedulky zakazující
na těchto místech kouření. Měl by k tomu stačit zdravý selský
rozum. Vždyť jde o zdraví a výchovu naší nové generace.

K zamyšlení
Když došlo 22. července tohoto roku na přejezdu ve Studénce k tragické havárii polského kamionu s vlakem
IC – Pendolinem, vybavilo se mi něco vzpomínek na náš železniční přejezd tvořící pomyslnou hranici mezi Bedihoštěm
a Václavovicemi. Před očima se mi zjevily vzpomínky z dětství, kdy tu stával strážní domek, který naposled obývala rodina
Václavkova. V místech kde dnes stojí šedá buňka skrývající zabezpečovací železniční systém, stával domek, kde se
střídala paní Václavková spolu s paní Zdráhalovou či dříve ještě s panem Válkem nebo s p. Kožušníkem. V nepřetržitém
provozu zajišťovali službu spouštění závor na základě pokynů výpravčího z nedalekého nádraží. Závory se stahovaly
s patřičným časovým předstihem a nepamatuji si, že by kdy došlo
k nějaké nehodě. Pravdou je, že hlavním dopravním prostředkem byl
tehdy koňský povoz, tu a tam nějaký traktor či auto.....
Ale dnes, kdy vede přes Václavovice krásná cesta, jsem si uvědomil,
že jsem zde byl svědkem toho, kdy i na tomto přejezdu došlo
k několika rizikových momentům. Shodou okolností byl jedním z nich
také polský kamion. Projížděl přes přejezd, kdy už byla signalizace
v činnosti a závory se spustily těsně po jeho průjezdu. Bohužel zřejmě
kvůli vyhýbání se placení mýta se zde můžeme setkávat čím dál
častěji s mnoha těžkými kamiony a nejen z Polska, které přes nás
projíždí zejména směr Přerov a zvyšuje se tak riziko vjezdu na trať,
kdy už je v provozu signalizační zařízení. Je třeba si uvědomit, že
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zejména při průjezdu rychlíku je prodleva mezi spuštěním závor a průjezdem vlaku jen několik málo sekund.
S podobným problémem jsem se setkal i v nedalekých Čehovicích, kde se železniční trať kříží s víceúčelovou komunikací,
která je využívána nejen zemědělskou technikou, ale čím dál více také cyklisty, bruslaři i osobními vozy. Zde zase řidič
traktoru v době činnosti světelné signalizace i s vlekem doslova „proletěl” přes trať, po které vzápětí projížděl moderní
Regiopanther.... Nechtěl jsem ani domýšlet možné důsledky nedbalosti řidiče traktoru....
Je tu i skutečnost, na kterou jsem upozorňoval již před časem v našem Zpravodaji. Týká se najíždění na náš přejezd ze
silnice od parku, kdy světelná signalizace je nasměrována pouze pro přímý směr od cukrovaru a pro směr od uhelných
skladů, zatímco pro směr od parku signalizace chybí. Jako řidič zde dávám přednost vozidlům přijíždějícím od cukrovaru
a při odbočování vpravo se pak dostávám do mrtvého úhlu, kdy už na světelnou signalizaci často nevidím. Při troše
neopatrnosti by mohlo dojít k tragické havárii. Upozorňuji na to proto, že jsem si i zde již v několika případech všiml,
že vozidlo projelo těsně před spuštěním závor.
Na tomto přejezdu nemůžeme počítat s moderním zabezpečením vč. kamerového systému, které se připravuje
na hlavním železničním koridoru a tak nezbývá, než věnovat řízení maximální pozornost
Václav z Václavovic

Příspěvek, který přišel do Bedihošťského zpravodaje z Prahy
Už se vám někdy stalo, že jste měli štěstí v neštěstí? Když se mi porouchal vůz nedaleko
Prostějova, propadl jsem panice. Já, zhýčkaný pražák, na míle daleko od domova... Záchrana
ovšem přišla záhy. Obrátil jsem se na své dlouholeté přátele Václava a Alenku z Bedihoště, kteří
mi nabídli svou pomocnou ruku. Mě a můj vůz svěřili do rukou opravdového mistra, pana Matuše
ve Václavovicích. Velmi kvalitně a za rozumný peníz se pan Matuš o mé vozítko postaral. Jsem
rád, že se zase mohu oddávat své cestovatelské vášni a to s pocitem, že na světě existují dobří
lidé, kteří vám v nouzi podají pomocnou ruku. Tímto chci panu Matušovi a manželům
Alence a Václavovi ze srdce na stránkách vašeho Zpravodaje poděkovat za jejich dobrosrdečnost
a pomoc, kterou mi poskytli!
Jan Battěk

Vzpomínková pobožnost
V sobotu 31. října se konala na místním hřbitově vzpomínková pobožnost na zemřelé občany z Bedihoště, kteří jsou zde
pochováni.
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Zážitek z pouti do Říma, aneb jak se stal sv. Antonín i patronem ztracených poutníků.
Když jsem si při korektuře našeho zpravodaje pročítal článek paní Jany Hanzelové o sv. Antoníčkovi, vybavila se mi na
mysl celá řada vzpomínek na moji maminku, která měla sv. Antoníčka ve velké oblibě. Zejména v pozdějším věku, kdy
častěji hledala nějakou ztracenou věc, prosila sv. Antoníčka o pomoc a On jí v mnoha případech pomohl. Ze své mladické
nerozvážnosti jsem bral maminčiny prosby a pomoc sv. Antoníčka poněkud na lehkou váhu.
Až v r. 2012 jsme provázeli zájezd do Říma. Měli jsme ve skupině asi 60 poutníků a kdo byl v Římě, tak si dokáže představit
co je to za obrovské mraveniště lidí. (V den blahořečení či dokonce svatořečení je to ještě nesrovnatelně horší. Přijede až
1 milion poutníků). Před ranním rozchodem skupiny jsem dal pokyn poutníkům kde přesně a v kolik hodin se sejdeme,
abychom společně odešli k našemu autobusu.
Večer stojíme na stanoveném místě srazu, počítám poutníky a ať počítám jak počítám, 14 poutníků chybí. Dle seznamu
jsme museli tedy nejprve odškrtat shromážděné poutníky. Poté zkoušíme volat na čísla mobilních telefonů patřící
chybějícím. Bohužel, nikdo se neozýval. (I když vždycky říkám z legrace, že máme povolené ztráty do 10%,
tak 14 poutníků ze 60, to je více než dvojnásobně překročený „limit”). Na volaná čísla mobilních telefonů patřících
ztraceným ovečkám nikdo neodpovídal. Buď neměli povolený roaming, nebo se prostě báli v cizině hovor přijmout, jelikož
je to drahé. Nejprve bylo tedy třeba zavolat řidičům autobusu, aby zůstali na parkovišti a vyčkali mých dalších pokynů.
(Parkování je v Římě velký problém). Postupně jsme vyzkoušeli volání na všechna telefonní čísla, ale bez úspěchu.
Asi po půl hodině se objevilo 5 poutníčků, kteří se ve Věčném městě trochu zamotali. Byla to radost, ale 9 chybějících stále
překračovalo náš „povolený limit”. Ani římská Policie nám nebyla ochotna pomoci, neboť pátrání po ztracených turistech
se vyhlašuje až po 48 hodinách od nahlášení. Před skupinou jsem se snažil zachovat klidnou hlavu, ale uvnitř to už pěkně
vřelo. Vyčerpali jsme prakticky všechny možnosti. Snad už zbývalo jen obvolávat římské nemocnice, ale zase že by bylo
9 lidí v nemocnici se mě nechtělo věřit.
Tu přišla moje manželka s nápadem, poprosit sv. Antoníčka o pomoc. Tak jako kdysi jsem zlehčoval maminčiny prosby,
podobně jsem se snažil zlehčit i tento prosebný nápad manželky a operoval s tím, že sv. Antonín je patronem ztracených
věcí a nikoliv poutníků. Ona si však prosadila své a spolu s dalšími poutníky jsme společně prosili o pomoc sv. Antoníčka,
patrona věcí ztracených, ale v tento moment i ztracených poutníků. Když jsme řekli závěrečné „AMEN”, nevěřili byste, že
během snad 3 vteřin od závěrečného „AMEN” zazvonil telefon a na druhém konci se hlásila skupinka devíti ztracených
poutníků. Prostě si popletli Svatopetrské náměstí s náměstím před Andělským hradem. V duchu jsem se zpětně omluvil
moji mamince i svoji manželce a od té doby tvrdím, že sv. Antoníček není jen patronem ztracených věcí, ale i ztracených
poutníků.
Tuto skutečnost může potvrdit dalších 58 zúčastněných poutníků. Zatím se však snažím Jeho dobroty nezneužívat.
Při nejbližší možné příležitosti jsme jeli na Blatnickou horu sv. Antoníčkovi poděkovat a podělím se s vámi aspoň o obrázek
kostelíka na Blatnické hoře. Kdo můžete, zajeďte si tam, i když jste zatím nic neztratili. Stojí to za to, je to krásný kout naší
země a navíc, mají tam výborné „kulaté” víno.....

S přáním, abyste se v roce 2016 nikde neztratili,
a vždy se ve zdraví šťastně vrátili ke svým milým,
Váš Václav z Václavovic
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PF 2016

Rozsypejte čočku na zápraží,
ať máte peněz dost, ať se daří.
Ať Nový rok 2016 je lepší,
než ten starý,
ať máte práci, přátele a hodně zdraví.

Pohodové a klidné prožití svátků vánočních
a jen to nej nej v roce 2016 Vám všem přeje
starosta obce
Zastupitelstvo obce
pracovníci OÚ

Pozvánka
Zveme tímto všechny občany naší obce
na tradiční setkání v Novém roce 2016 před obecním úřadem.

Sraz: 1. ledna 2016 v 0,30 hod. (Půl hodiny po půlnoci).
Vezměte s sebou: Dobrou náladu a úsměv na tváři.
O občerstvení se postarají členky Sb. POZ
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