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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

V tomto čísle najdete:
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za důvěru, kterou jste mi dali v letošních komunálních
volbách. Je to třetí a zároveň mé poslední volební období, které jako starosta obce
zastávám, a doufám, že vás nezklamu. Věřím, že se vám podařilo zvolit dobré
zastupitelstvo, které splní veškeré vaše očekávání.
Rád bych vás informoval o dění v naší obci v posledních dnech.
Významnou událostí pro obec se stalo slavnostní otevření nového mostu přes říčku
Valovou.

Tradiční rozsvěcování vánočního stromku se letos z bezpečnostních důvodů konalo ve
dvoře obecního úřadu. Významně se na něm podílela také naše základní škola.
Pod vedením paní učitelky Mgr. Andrei Kožouškové zazpívaly děti u stromečku vánoční
koledy. Rodiče byli spokojeni, že akce probíhala v prostoru mimo hlavní komunikaci
a nemuseli tak na děti zvýšeně dohlížet. Pro pobavení dětí byl zajištěn zábavný program
s klaunem. Děti obdržely dárkové balíčky a posléze proběhlo odpálení ohňostroje, na
který se děti hodně těšily.
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V měsíci prosinci nás ještě čeká jednání zastupitelstva, kde bude projednán a schválen rozpočet na rok 2019. O plánovaných akcích
pro rok 2019 vás budeme informovat v jarním vydání zpravodaje. Přivítáme jakýkoliv návrh na vylepšení naší obce a rádi si s vámi
o něm promluvíme. Hlavní prioritou v roce 2019 bude oprava základní školy a vybudování výtahu, který musí splňovat všechny
náležité normy.
Protože se blíží konec roku 2018, tak mi dovolte, abych vám všem popřál pohodové prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok 2019,
a to jménem svým a celého zastupitelstva naší obce Bedihošť.
Jiří Zips
starosta obce

Obecní úřad informuje
OÚ bude pro veřejnost naposledy otevřen v tomto roce 20.12.2018. Otevřeno 2.1.2019
Poplatky v roce 2019 za TKO a psy zůstávají ve stejné výši ( TKO 400,- Kč/os , pes 100,-Kč).
Všechny poplatky jsou splatné do 30. 6. 2019.
Poplatky je možné zaplatit hotově na obecním úřadě nebo převodem na níže uvedený účet.
Účet obce: 156510808/0300
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen ve dnech:
Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Úterý
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 hod.
Středa
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 hod.
Pátek
vnitřní záležitosti úřadu

Provozovatel služby Hlášenírozhlasu.cz významně aktualizoval mobilní aplikaci pro chytré telefony. Skrze tuto mobilní aplikaci občané
dostávají aktuality a vidí další informace z naší obce. Stahovat tuto aplikaci můžete z Google Play nebo App Store.
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Kulturní a společenské akce
Termín
1.1.2019

Název akce
Oslavy a vítání Nového roku v 18.00 hod.

Místo konání

Pořadatel

před OÚ

OU Bedihošť a Sb.POZ

12.1.2019

Tradiční hasičský ples

sokolovna Bedihošť

SDH Bedihošť

19.1.2019

Společenský ples zahrádkářů

sokolovna Bedihošť

ČZS Bedihošť

Termín bude
upřesněn

Tradiční dětský karneval

sokolovna Bedihošť

Sb.POZ

22.2.2019

VIII. Společenský večírek

sokolovna Bedihošť

Klub přatel školy
a OSB Bedihošť

16.3.2019

Sokolské ŠIBŘINKY

sokolovna Bedihošť

TJ sokol Bedihošť

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

Knihovna
Milí čtenáři, knihovna bude ve vánoční svátky uzavřena. Otevřena bude naposled v letošním roce 17. prosince 2018 a v r. 2019 bude
poprvé v provozu 8. ledna 2019.
Přijďte si vybrat knížky na vánoční svátky a dovolte mě, abych vám, všem čtenářům naší knihovny popřála krásné prožití vánočních
svátků a do Nového roku 2019 hodně pohody, zdraví a pracovních i osobních úspěchů.
Jana Hanzelová ml. knihovnice

Usnesení zastupitelstva
Přehled přijatých usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 12.9.2018 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/24:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/24:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Pospíšil, Ing. Luděk Smýkal.
U3/24:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Ing. Jaroslav Frýbort, Jaromír Přecechtěl.
U4/24:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9 v roce 2018.
U5/24:
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu s Vacuum Global, s.r.o. na akci „Náhradní díly na podtlakovou kanalizaci Bedihošť“.
U6/24:
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku ﬁrmy ARS rozvojová agentura, s.r.o. na zajištění dotačního managementu v rámci projektu
„Oživlá půda“, reg. číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008055.
U7/24:
Zastupitelstvo schvaluje „Příkazní smlouvu“ mezi Obcí Bedihošť a ARS rozvojová agentura, s.r.o. č. 2018/015 na kompletní
administraci (organizační a věcné zajištění) veřejných zakázek v rámci projektu „Oživlá půda“, reg. číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008055.
U8/24:
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku za projekční práce Ing. Martina Vaňka na akci „Prodloužení vodovodu a kanalizace na
p.č. 248 v k.ú. Bedihošť“.
U 9/24:
Zastupitelstvo neschvaluje napojení novostavby RD na p.č. 488/2 v k.ú. Bedihošť na pozemní komunikaci III. tř. v ul. Tovární.
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Přehled přijatých usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 31.10.2018 v 17:00 hodin v areálu u zahrádkářů
U1/U/2018
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu pana Jaromíra Přecechtěla a pana Luďka Přikryla a zapisovatelku paní
Bc. Ivetu Somrovou.
U2/U/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání, který je doplněn o zřízení stavebního výboru a výboru kultury. Nebude
se hlasovat o volbě členů ﬁnančního a kontrolního výboru.
U3/U/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení pan Martin Pospíšil, Vojtěch Kuchař a předsedu volební komise
Ing. Luďka Smýkala.
U 4/U/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
U5/U/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
U6/U/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním.
U7/U/2018
Zastupitelstvo obce volí starostou obce Bedihošť pana Jiřího Zipse, bytem Prostějovská 183, Bedihošť.
U8/U/2018
Zastupitelstvo obce volí místostarostou pana Martina Pospíšila, bytem Prostějovská 5, Bedihošť.
U9/U/2018
Zastupitelstvo obce zřizuje ﬁnanční, kontrolní, stavební a kulturní výbor. Všechny výbory budou nejméně tříčlenné.
U10/U/2018
Zastupitelstvo obce volí předsedou ﬁnančního výboru pana Ing. Luďka Smýkala.
U11/U/2018
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana Jaromíra Přecechtěla.
U12/U/2018
Zastupitelstvo obce volí předsedou stavebního výboru pana Ing. Vojtěcha Kuchaře.
U13/U/2018
Zastupitelstvo obce volí předsedkyni SPOZ a výboru kultury paní
Janu Hanzelovou.
U14/U/2018
Zastupitelstvo obce v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 1000,- Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne 1. 11. 2018.
U15/U/2018
Zastupitelstvo obce v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu pro předsedy výborů ve výši
2000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11.
2018.
U16/U/2018
Zastupitelstvo obce v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10.000,- Kč
PLACENÁ INZERCE
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Obecní poplatky

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

Komunální odpad
400 Kč
za osobu a rok
Splatnost

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

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

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

Osvobození

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

158

840 668 668
1239
800 22 55 77
800 184 084

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

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

Místní poplatek ze psů

Splatnost do

150

Havarijní služba

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

Osvobození

112

Obecní knihovna a informační centrum:
Provozní doba: Pondělí 15:00 - 18:00 hod. - lichý týden
Úterý 15:00 - 18:00 hod. - sudý týden
Sběrný dvůr
Provozní doba: Středa a sobota 17:00 – 18:00 hod.
Základní škola
Víceúčelové hřiště a tělocvična při ZŠ
Tel.: 582 368 525, e-mail: zsbed@pvskoly.cz
Mateřská školka
Tel.: 722 730 447, e-mail: skolkabedihost@centrum.cz
Provozní doba: Po – Pá: 6:45 – 16:15 hod.
Pošta Bedihošť
Tel.: 954 279 821
Provozní doba:
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek : 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00 hod.
Středa:
08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00 hod.

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

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

Cena vodného a stočného na rok 2019

MUDr. Sylva Richterová – zubní lékař
Tel.: 582 368 475
Ordinační hodiny:
Pondělí, středa:
7:30 – 14:30 hod.
Úterý, čtvrtek:
7:30 – 15:45 hod.
Pátek:
7:30 – 13:00 hod.

Cena vody zahrnuje vodné - tedy veškeré náklady spojené s výrobou a
distribucí pitné vody a stočné, náklady spojené s odváděním a čištěním
odpadních vod. Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové
vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť
vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v
dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování
obyvatel pitnou vodou.

MUDr. Olga Štěpánková – odborný dětský lékař
Tel.: 582 369 071, Prostějov 582 315 267
Nová ordinační doba platná od 1.6.2018
Ordinační hodiny Bedihošť:
12:30 – 14:00 hod.
Pondělí, středa :

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.
Cena vodného a stočného platná od 1. ledna 2019

Ceny pro Prostějovsko

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s DPH 15%

vodné

39,58

45,52

stočné

38,41

44,17

celkem

77,99

89,69

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Přivítali jsme nové občánky
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 22. září 2018 v obřadní síni OÚ do života a svazku obce nové spoluobčany,
kteří byli zapsáni do pamětní knihy obce. Slavnostním obřadem byl pověřen starosta obce pan Jiří Zips, kulturní vystoupení si připravili
žáci ZŠ pod vedením paní učitelky Vařejkové, slečna Soukupová, za hudebního doprovodu pana Pavla Strouhala.

Amálie Marke
V minulém čísle zpravodaje jsme mylně uvedli snímek k naší nové spoluobčance Amálii Marke, tímto se omlouváme a otiskujeme
tu správnou fotografii :)

Společenská kronika - jubilea
V letošním roce bylo v naší obci 32 jubilantů. Členky sboru pro občanské záležitosti v Bedihošti v letošním roce navštívily
10 spoluobčanů u příležitosti jejich významného životního jubilea. Po zápisu do pamětní knihy obce byla každému jubilantovi
předána kytička a dárkový balíček. 22-ti jubilantům bylo zasláno písemné blahopřání.
Jarmila Popelková

pí. Božena Šťastná

Ještě jednou srdečně blahopřejeme!

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

P. JOSEF HRUBÝ
PÍ VĚRA SMRČKOVÁ
PÍ VĚRA ČERNÁ
P. FRANTIŠEK PŘECECHTĚL

P. ZDENĚK ŠTAUBERT
PÍ JANA ŠTAUBERTOVÁ
P. VOJTĚCH RAJTR
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Čest jejich památce!

Václavovské hody a oslava české státnosti spolu se 100. výročím vzniku republiky.
Václavovské hody jsme letos oslavili opět přímo na den české státnosti – na svátek sv. Václava a současně jsme si důstojně připomněli
i 100. výročí vzniku naší vlasti. Slavnostní Bohoslužba se konala odpoledne tradičně v prostoru před kapličkou sv. Václava, u které jsme
si současně připomněli i 15. výročí její generální opravy vč. všech, kteří se o její záchranu zasloužili, v čele s tehdejším obecním
zastupitelstvem se starostou p. Dokoupilem a spoustou dárců, kteří ﬁnančně přispěli na její opravu. Po skončení Bohoslužby byla
slavnostně posvěcena jubilejní stuha, kterou starosta obce p. Jiří Zips oﬁciálně umístil k hasičskému praporu. Na závěr jsme si za
doprovodu dechového orchestru Pavla Strouhala zazpívali československou státní hymnu a Svatováclavský chorál. Poté jsme se vydali
v početném průvodu za zvuku pochodu do nového parku v blízkosti dětského hřiště, kde bylo Otcem Janem požehnáno místo vsazení
a poté byl slavnostně zasazen strom republiky. Všichni přítomní si vyslechli projev místostarosty Mgr. Ing. Petra Vysloužila a starosta
obce p. Jiří Zips předal bedihošťským hasičům ocenění za jejich obětavou službu. Všichni účastníci pak obdrželi z rukou starosty obce
velice vkusnou pamětní medaili vydanou obcí ke 100. výročí vzniku Československa. Bedihošť je tak jednou z mála obcí, která se
může pochlubit třemi stromy republiky. První – stoletá lípa je u naší školy, druhá – padesátiletá je v Nerudově ulici v blízkosti
železničního přejezdu a nová pak jak uvedeno výše. Ještě by bylo vhodné tu stoletou i padesátiletou označit jako památný strom
obce, třeba podobně jak je označena ta letošní za přispění ﬁrmy Kamenictví Mejzlík z Prostějova.
Po tomto slavnostním aktu následovalo sousedské posezení pod „padesátiletou“ lípou za hudebního doprovodu kapely Pavla
Strouhala. Děti si užily pouťové atrakce, jízdu na poníkovi, malování na obličej a dospělí si mohli pochutnat na pečených makrelách,
osvěžit se pěnivým mokem. Myslím, že jsme dokázali, že se dokážeme pobavit i po „sousedsku“. Patří za to dík všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění hodově – jubilejního odpoledne.
Všechny tři naše jubilejní lípy jsou zapsány v evidenci stromů republiky v České republice.
www.lipyrepubliky.cz fb.com/Lipyrepubliky
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Václav z Václavovic

Z historie obce: Otto Ritz Radlinský – významný rodák z Bedihoště
K napsání tohoto článku mě vedla úvaha, zda má Bedihošť tak významného rodáka jako sousední Čehovice. Jistě si mnozí z Vás všimli
toho, jak prezident Miloš Zeman udělil in memoriam Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy diviznímu generálovi Karlu Husárkovi
(1893–1972), rodákovi z Čehovic. Husárek se stal známý zejména tím, že byl v letech 1935–1938 vrchním velitelem Ředitelství
opevňovacích prací. Jeho postava byla i ztvárněna v jednom z dílů hraného cyklu České století (Den po Mnichovu 1938). Podrobné
pojednání o Husárkovi obsahuje jeden z panelů naučné stezky o Čehovicích.
V Bedihošti se narodilo několik významnějších osobností: zoolog a velký znalec měkkýšů Josef Uličný (narozen 19. 4. 1850,
zemřel 8. 7. 1913 v Třebíči), významný velitel čs. legií v Rusku plukovník Věnceslav Václav Krejčiřík (narozen 28. 6. 1887, zemřel roku
1962 v Brně) nebo akademický malíř Vlastimil Kozák (narozen 21. 1. 1911, zemřel 5. 12. 1997 v Andělské Hoře). Byť ani jeden z nich
nedosahuje Husárkova věhlasu, jistě jde o významné osobnosti, jež se výrazně prosadily ve svých oborech. Totéž platí o muži, jemuž
jsou věnovány následující řádky.
Otto Ferdinand Šimon Ritz (tvar jména uvedený v matrice narozených) se narodil 16. 11. 1904 v nádražní budově v Bedihošti.
Jeho otec Ferdinand Ritz (narozen 25. 10. 1872) pocházel z Novojičínska a pracoval na železniční stanici v Bedihošti, později se stal
přednostou železniční stanice Zdounky. Ottova matka Anna (narozena 25. 6. 1882 v Kralicích na Hané) byla dcerou kralického
hostinského Šimona Hermana.
Otto byl velmi nadaný, vstoupil do jezuitského řádu a začal studovat ﬁlozoﬁi, teologii a slovanské jazyky. Stal se v první řadě
vynikajícím odborníkem na staroslověnštinu. V roce 1930 zanechal teologických studií a vystoupil z řádu. Vzdělání dokončil
dosažením doktorátu na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 1935–1939 působil jako lektor češtiny na univerzitě ve Varšavě.
Po vyhlášení tzv. protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 vysílalo Radio Katowice v českém jazyce. Vysílání vzniklo z iniciativy
pracovníků konzulátu v Krakově, varšavského vyslanectví a členů čs. zpravodajské zahraniční ústředny ve Varšavě. První relaci
odvysílal 5. 6. 1939 krakovský vicekonzul Vladimír Henzl (1910–1978), jehož ve funkci hlasatele a redaktora vystřídal od 17. 6. 1939
PhDr. Otto Ritz vystupující pod jménem Radlinský. V případě vysílání šlo o každodenní desetiminutové relace s vysílacím časem
20:05 hodin, jež začínaly formulací „Pozor, pozor, Katovice“. V srpnu 1939 dostalo vysílání větší prostor, zaniklo 2. 9. 1939 evakuací
katovského vysílače z důvodu napadení Polska nacistickým Německem. Jednalo se o první československé vysílání ze zahraničí, které
mělo vyburcovat obyvatelstvo protektorátu k odporu a odboji proti nacistům. Teprve později byla zahájena obdobná vysílání
z Londýna či Moskvy.
Ritz-Radlinský ujel po evakuaci rozhlasové stanice na kole přes Polsko směrem na východ, aby se připojil k jednotkám Ludvíka
Svobody, jehož se pak stal tajemníkem. Na začátku druhé světové války se na území Palestiny začala formovat československá
vojenská jednotka. Ritz se dostal ze SSSR do této oblasti a stal se příslušníkem československého 11. pěšího praporu – východního
(velitel Karel Klapálek). Odveden byl 23. 3. 1941 ve městě Haifa. V roce 1943, po vyhnání Němců a Italů z afrického kontinentu, byly
spojenecké vojenské útvary přesunuty loděmi do Velké Británie. Na konci války byl Ritz velitelem minometky u francouzského
přístavu Dunkerque, jenž byl našimi vojáky obléhán od podzimu 1944 až do konce války. Do osvobozené vlasti se vrátil v květnu 1945
v hodnosti podporučíka. Za svou účast v zahraničním odboji získal různá vyznamenání, např. dva Československé válečné kříže 1939.
Po roce 1945 pracoval jako lektor českého jazyka pro cizince na Univerzitě Karlově v Praze. Po komunistickém převratu v únoru
1948 musel z univerzity odejít z politických důvodů (komunistické perzekuce zasáhly mnoho účastníků protinacistického odboje,
zejména tzv. západního). Nejprve pracoval jako pomocný dělník v podniku Dřevona, od začátku 50. let byl až do odchodu do penze
(1964) logopedem logopedického ústavu na Starém Městě v Praze. Teprve na začátku padesátých let se oženil, když si vzal Aťku
Tintěrovou, s níž měl syna Jana Ritze-Radlinského (ročník 1952). V roce 1968 byl Otto Ritz spolu s jinými účastníky „západního“
odboje přijat na Pražském hradě prezidentem Ludvíkem Svobodou. Otto Ritz zemřel 21. 2. 1978 v Praze.
V roce 1946 vyšla kniha „Besedy z Afriky: Vinckove plke a škrke ze Středního véchodo s Jitušovéma čmáraninama“ (vydala Národní
správa nakladatelství ARS Doležal a Steibrener Jaroměř). Autorem (pseudonym Vincek) nebyl nikdo jiný než Ritz, ilustrátorem knihy
byl jeho spolubojovník Jindřich Křeček alias „Jituš“. Nápad sepsat tyto vzpomínky vznikl již v roce 1941 na turecko-syrské hranici.
Některé příběhy byly publikovány již za války ve válečných zpravodajských časopisech, např. v deníku Čechoslovák v Londýně. Jedná se
o humorné vzpomínky na Ritzovy válečné zážitky. Situoval se do postavy bodrého Hanáka Vincka Vehlidala z Kralic, který za války
poznal Sýrii, Palestinu, Libanon, Turecko, Egypt. Na Blízkém východě poznal též Ondřeje Mézla (1887–1968), divizního generála
a rodáka z Klopotovic, který používal pseudonym Andrej Gak. Další Ritzovy vzpomínky na válku vyšly jako seriál článků v Obraně lidu
na jaře 1947, tentokrát pod názvem „Vojin Cófal vekládá – vzpomínky Hanáka z Bedihoště na jaro a léto 1941“.
Použité prameny a literatura: Obecní úřad Bedihošť, matrika narozených v obci Bedihošť v letech 1879–1922
BARTKOVÁ, Hana: Ota Ritz-Radlinský – ﬁlolog, slavista, prozaik a odbojář. Střední Morava, č. 43 (1/2017), s. 109-112.
Český antifašismus a odboj. Slovníková příručka. Praha 1988, s. 401.

Mgr. Petr Jirák
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Základní škola a mateřská škola Bedihošť
Soutěž v angličtině pro žáky čtvrtých a pátých tříd
Ve čtvrtek 6. 12. se na naší škole konal už 8. ročník soutěže v anglickém jazyce Funny Bunny. Je určena pro žáky čtvrtých a pátých tříd
okolních škol. Zasoutěžit si letos přijelo celkem 44 žáků z celkem šesti škol. Základní školy z Vrbátek, Klenovic na Hané, Kralic na Hané
a Smržic doplnila prostějovská „brněnská“ základka a samozřejmě naše domácí družstvo. Všichni museli prokázat znalosti anglického
jazyka při čtení, psaní, poslechu i mluvení. V poslechu doplňovali slova do písničky, v psaní slovíčka lidových svátků, ve čtení byla
hodnocena schopnost porozumět textu určování pravda/nepravda. I letos proběhla oblíbená „pohybová“ disciplína v tělocvičně.
Ne náhodou bylo letošním tématem - Holidays and Festivals. V kategorii čtvrtých tříd zvítězila Základní škola Prostějov,
ul. Dr. Horáka, mezi páťáky zabojovalo naše družstvo - Eliška Hráčková a Ivanka Olejníčková obsadily bronzovou příčku a na místě
prvním se umístila Základní škola Vrbátky. Všem zúčastněným děkujeme za projevené znalosti a těšíme se v příštím školním roce opět
na viděnou!

Bedihošť v Budapešti
V posledním čísle Zpravodaje jsem slíbil, že se dozvíte víc
o zářijové cestě našich žáků do Budapešti. Upoutávkou na
reportáž byla fotograﬁe dětí z naší školy se sochou Imre Nagyho,
„maďarského Dubčeka“, který ovšem za své reformní kroky
a postoje proti komunistické diktatuře zaplatil v červnu 1958
životem.
Poslední zářijovou středu jsme před šestou vyrazili k maďarským
hranicím. První pamětihodností, kterou si naši školáci prohlédli,
byl neogotický parlament Maďarské republiky. Uvnitř jsme zhlédli
interaktivní expozici maďarské historie a zvenčí obdivovali
například výměnu hradní stráže. Dozvěděli jsme se, že šedesát
párů kovových bot mužů, žen a dětí ležících na pobřeží Dunaje
nedaleko budovy parlamentu připomíná smrt budapešťských
Židů za druhé světové války.
Poté jsme se vydali k přístavišti a nastoupili na prosklenou
vyhlídkovou loď, která vozí turisty po Dunaji, a prozkoumali tak
oba městské břehy z vodní hladiny.
Vystoupili jsme na Markétině ostrově, abychom mohli obdivovat
oázu zeleně uprostřed metropole a uprostřed řeky Dunaj.
Po návratu na pevninu, jsme se přes vyhlídkové ruské kolo
podobné tomu vídeňskému přesunuli nejstarším metrem na
evropském kontinentě k autobusu, abychom se ubytovali v hotelu
Atlantik blízko vlakového nádraží Keleti.
Naši žáci také zjistili, že i elektronická cigareta může spustit
požární alarm v tříhvězdičkovém hotelu a po tomto incidentu
9

a dobré večeři, nechali odpočinout i unavený pedagogický
doprovod.
Po klidném noclehu a vydatné snídani jsme pokračovali
prohlídkou Rybářské bašty a Budínského hradu, kde jsme byli
znovu svědky střídání hradní stráže nebo také deﬁlé uherských
husarů. Po přesunu autobusem zpět do Pešti měli žáci hodinový
rozchod na vyhlášeném trhu s kořením a uzeninami tzv. Central
Market Hall. Vyzbrojeni pálivou paprikou a čabajkami jsme tedy
mohli vyrazit k domovu. Na zpáteční cestě jsme nevynechali
soutok Dunaje a Moravy pod Děvínem, kde byl vybudován
památník obětem emigrace. Se zapadajícím sluncem jsme mohli
pokračovat v cestě, abychom si po návratu a běžném pátečním
vyučovacím dnu v lavicích potvrdili, že všude je sice dobře, ale
doma a ve škole je nejlíp!
M.J.

Český zahrádkářský spolek Bedihošť
ČZS uspořádal ve dnech 22. a 23. 9. 2018 „Výstavu ovoce, zeleniny a květin“ spojenou s ochutnávkou výrobků v klubovně zahrádkářů.
I když letošní sucho na bohatou úrodu příznivé nebylo, přes to občané i členové přinesli výpěstky ze svých zahrádek a bylo se na co
dívat. Svůj koutek měl vymezen i Zetaspol, kde bylo možno shlédnout mnoho zajímavých výtvorů. Mile nás překvapil zájem z řad
občanů a také návštěva žáků z naší základní a mateřské školy.
Výbor zahrádkářů
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Važení čtenáři, od posledního vydání zpravodaje se ve sdružení dobrovolných hasičů mnoho neudálo.
Jako každý rok SDH Bedihošť pořádá valnou hromadu, kde
prezentujeme celoroční aktivitu SDH Bedihošť pro okolní sbory
SDH a pozvané hosty. Na schůzi se probírají aktuální témata
a výhled do budoucna. Pro účastníky valné hromady zajišťujeme
dobrou náladu a drobné pohoštění. Na letošní valné hromadě
pan starosta připravil pro hasiče překvapení, za celoroční úsilí
s mladými hasiči, a to ve formě dárku nového elektronického
systému časomíry pro požární sport, za což velmi děkujeme. Přes
zimu se snažíme věnovat dětem, zahájili jsme přípravu na příští
sezónu, a to všeobecným vzděláváním ze zdravovědy, hasičské
techniky, topologie, uzlování a požárního sportu.
V současné době probíhají valné hromady s okolních SDH, které
navštěvujeme.
Další novinkou u Jednotky SDH Bedihošť je, že obec Bedihošť
požádala v průběhu roku o dotace na nové zařízení. Po získání
dotace v posledních pár týdnech byl pořízen a instalován naviják
na zásahové vozidlo. Po zaškolení členů jednotky bude jistě
velkým přínosem k zajištění lepší všestrannosti JSDH.
Velké poděkování zaslouží pan starosta, který zvládl náročnou
administrativní stránku dotačního programu.
Dovolte mi závěrem Vám popřát krásné vánoční svátky, bohatého
Ježíška a klidného Silvestra, bez vážných událostí, abychom jako
JSDH nemuseli nikam vyjíždět :). Zároveň bych Vás rád pozval na
náš tradiční Hasičský ples, který budeme pořádat 12. ledna 2019.
K tanci a poslechu se nám podařilo zajistit skupinu TRIFID
(www.rockbandtriﬁd.cz)
Za Výbor SDH Bedihošť
Ing. Vojtěch Kuchař

TJ Sokol Bedihošť
Vážení čtenáři a příznivci sportu,
po letní přestávce začala podzimní část soutěže. Hodnocení téhle
části sezóny bych rozdělil na dvě části. Ta první část sportovní se
nám moc nepovedla. Nebudu zacházet do detailu, ale je to jen o
přístupu hráčů! Získat na domácím hřišti 1 bod a venku
3 za výhru v Nezamyslicích je strašně málo. Druhá část hodnocení
je trošku příjemnější. Vrátilo se nám pár dorostenců, kteří dobře
zapadli do kolektivu. Bude chvíli trvat, než si zvyknou na mužský
fotbal, který je rychlejší a tvrdší, ale já si myslím, že se s tím
poperou a budou patřit k oporám týmu. Jako příklad bych uvedl
Dominika Kouřila a Sašu Khýra, kteří na podzim podávali velmi
dobré výkony. Jen tak dál hoši.
Dalším pozitivním počinem je, že máme žactvo. Po delší
přestávce, kdy naposledy vedli žáky Jirka Kouřil a Josef Zemánek,
je to pro mě a doufám, že i pro ostatní fanoušky velká radost.
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Tímto bych chtěl poděkovat Martinovi Musilovi a Zdeňkovi Hrubému, že se toho ujali.
Sám dobře vím, kolik času je to bude stát. V týdnu tréninky a o víkendu turnaje, ale
pevně věřím, že je rodiče budou podporovat, protože ti kluci tomu budou věnovat
hodně času a energie. Osobně budu klukům nápomocen, když bude potřeba.
Co se týče kulturních akcí, 9.12. byla v sokolovně Mikulášská nadílka a 16.3.2019
proběhnou Sokolské ŠIBŘINKY, tak doufám, že nás přijdete podpořit.
Děkuji obecnímu zastupitelstvu a starostovi obce za přízeň, kterou nám věnují. Tímto
bych Vám chtěl popřát krásné prožití Vánočních svátků a Všechno nejlepší do Nového
roku 2019

Za TJ Sokol Bedihošť
Josef Zemánek

Tenisové ozvěny 2018
Další sezonu mají za sebou místní tenisté na místní cihlové drti. Tradiční ligovou soutěž doplnil také již tradičně ATP BEDI TOUR
(Amatérský Tenisový Pohár) a nouze nebyla o naprosto unikátní novinky! Pojďme tedy popořadě.
VI. ligový ročník v systému každý s každým na 2 vítězné sety dokončilo 12 hráčů a první
titul si zaslouženě připisuje v kristových letech
hrající Ondřej Remenec. Na cestě k vítězství
ztratil jediný set proti Lukáši Opavskému a na
trůnu vystřídal, bohužel kvůli zdravotním
problémům letos nehrajícího, Rogera
Grochola. Na bedně Ondřeje Remence doplnil
táta Emil a do medailové sbírky přidal bronz
Pavel Neoral.
III. ročník ATP (Amatérský Tenisový Pohár)
BEDI TOUR o nejkomplexnějšího hráče
sezony je složený ze 4 jednotlivých turnajů (3x
debl 1x singl) a je podporován vedením obce,
za což děkujeme. Turnaje o pohár ATP pod
výstižnými názvy Otvírák, Wimbledik,
Masters a Zavírák se hráčům sčítají body za
Šampion VI. ročníku ligy Ondřej Remenec

Vítěz ATP BEDI TOUR Emil Remenec
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umístění, aby na konci Tour hráč s nejvyšším počtem bodů získal hlavní trofej,
letos darovanou starostou obce Jiřím Zipsem. Nejúspěšnějším hráčem sezóny se
zaslouženě stal Emil Remenec před synem Ondřejem a tak klan Remenců
opanoval i tuto soutěž! Bronzový ATPák je Roman Grochol.
Do tenisového kalendáře se také již tradičně usídlil, díky organizaci Václava Blahy,
tenisový mix. Letošní III. ročník má kuriózně dva vítězné páry! Obhájci loňského
titulu Luděk a Jana Smýkalovi se měli ve ﬁnále utkat proti Milanovi Florýkovi
s Editou Molnárovou, ale počasí v podobě silného deště bylo proti. Vendy Blaha
jako ostřílený organizační pardál zareagoval na vzniklou situaci vyhlášením
vítězství obou herních párů! „Vyhráli jste všichni, co jste se zúčastnili, a o to šlo!“
dodal Václav jedním dechem.

Ředitel soutěže Lukáš Opavský s vítězem ligy Ondřejem Remencem
a vítězem ATP BEDI TOUR Emilem Remencem

U Vlastimila Florýka se chvíli zastavme, protože Milan je místní ikonou tenisových
čtyřher! Tituly sbírá napříč soutěžemi nejen v mixu, ale zazářil i v sólo turnaji
Bedi Cup pořádaným Emilem Remencem. Díky jeho sportovní kondici je ve svém
věku příkladem pro mladší hráče, a nejen proto se po něm jmenuje nově vzniklá
unikátní tenisová akce.

Tenis Vendy Cup Mix 2018

Vrcholná tenisová akce se uskutečnila ve dnech 15.-16. června, kdy se na kurtech v Bedihošti odehrál premiérový ročník Floryk Cupu,
inspirovaný Laver Cupem. Domácí tenisté startující pod hlavičkou Bedikligy přivítali na své pomalé antuce družstvo LTLB (Letní
Tenisová Liga Basketbalistů). Každý výběr měl po sedmi hráčích, hrajícími kapitány byli Milan Florýk a Ondřej Remenec. Páteční
session začali deblové dvojice Floryk/Pazdera proti Hrabal/Remenec E 0:2, poté singly Jahn - Helia 2:0 a Opavský - Remenec O 2:0.
Závěrečná čtyřhra Jahn/Smýkal - Parobek/Švécarová se rozhodovala až v super tiebreaku 10:4 pro domácí. Po prvním hracím dnu
neočekávaně, ale zaslouženě, vedli domácí 3:1. Sobotní zápasy za dva body rozehráli Floryk/Grochol - Helia/Lakomý. Domácí
překvapivě vedli v super tiebreaku už 6:1, ale nakonec se LTLB podařilo otočit na 7:10 a první zápas za dva body brali „baskeťáci” srovnáno 3:3. Sobotní singl vyhrál Emil Remenec nad Pavlem Neoralem také v super tiebreaku 10:6 a Pavla Švécarová přidala další
dva body za vítězství nad Zdeňkem Pazderou 6:4 6:2. Závěrečný
debl za dva body vyhrála dvojice Hrabal/Remenec O nad
Opavský/Smýkal těsně 7:5 7:5. Po druhé session LTLB vedla 9:3!
Na řadě byly odpolední zápasy za tři body. Hráči LTLB potřebovali
dvě vítězství. Bedikliga čtyři. Debl Lakomý/Švécarová Grochol/Pazdera byl za stavu 4:3 skrečován domácí dvojicí kvůli
svalovému zranění Zdeňka Pazdery. Jeho zranění bylo jedinou
kaňkou na celé akci. Singlový zápas Neoral - Parobek 2:0 oživil
šance Bedikligy - 6:12… Do druhého singlu nastoupily jedničky
obou výběrů Emil Remenec - Roman Grochol. První set vyhrál
Emil 6:4 a ve druhém nadělil soupeři nepopulárního kanára
a deﬁnitivně rozhodl o vítězství LTLB 15:6 nad výběrem Bedikligy.

Winner Floryk Cup 2018
Team LTLB (zleva) E. Remenec, M. Lakomý, P. Švecarová, P. Parobek, M. Helia, O. Remenec
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Celá akce se plánovala od ledna a bylo to poznat. Hráči měli
vynikající podmínky, které rekreační tenis nepamatuje. Hráčský
stan, neomezený catering, kurty nemuseli zametat a kropit. Na
každou session nové míče. Každý hráč dostal ručník s výšivkou

akce, hodinky s rytbou akce, tištěný zpravodaj a vlastní akreditaci
s fotkou. Sponzoři měli své nazdobené VIP prostory hned
u kurtu, podávalo se šampaňské Moet, obložené mísy. Na TV se
přenášelo aktuální skóre z kurtu. Nebylo to jen o tenise, byla to
neskutečná dvoudenní akce, na kterou budeme všichni velmi
dlouho vzpomínat. Po předání nádherného stříbrného poháru se
drtivá většina účastníků sešla v hráčském stanu a vydržela se bavit
do pozdních nočních hodin. A o tom to je …

Organizátor, kapitán, hráč, vítěz - Ondřej Remenec

„Pevně věřím, že se nám podaří vytvořit tradici Floryk Cupu
a nezůstane jen u této jedné akce. Nastavil jsem si laťku strašně
vysoko. Beru to jako výzvu do dalšího roku, aby to bylo ještě lepší.
Musím poděkovat všem sponzorům za dary, dobrovolníkům za
pomoc s organizací, všem hráčům, že do zápasů dali to nejlepší,
co v nich je” řekl závěrem Ondřej Remenec, hlavní iniciátor akce
Floryk Cup.

Poslední zpráva z bedihošťských kurtů je víc než výmluvná. Sny se
proměnily ve skutečnost a díky nápadu Marka Křivánka se 5 (z 9)
místních hráček mezi sebou domluvilo a odehrálo premiérový
ročník ženské tenisové soutěže.
Herní systém byl nastaven jako v mužské části každý s každým,
tedy každá s každou. Nutno dodat, že zápasy našich žen se těšily
diváckému zájmu a návštěvou předčily „kdejaký” turnaj ATP ….no
děvčata jen tak dále.
No a jak se tedy dařilo ženám v prvním ročníku? Přemožitelku
nemohla najít nejen skvěle hrající, ale i skvěle vypadající Renata
Neoralová.

Zlatá Renata a ředitel soutěže

Velké pokroky a touha po vítězství je cítit ze stříbrné Edity
Molnárové. Na třetím místě shodně Alice Opavská a Jana
Křivánková a snaživá Ludmila Pazderová uzavírá výsledkovou
listinu.
To jsou jen výsledky, ale podstatnější než výsledek je hra samotná
a tak jedním dechem dodáno, že nově založená ženská soutěž
a již tradiční mužská dává jasnou odpověď na míru tenisové
popularity v Bedihošti.

Liga + ATP 2018
Nahoře zleva Roman, Emil, Zdenek, Milan, Mira, Pavel, Václav, Luděk, Ludevít.
1řada zleva Ondřej, Jana, Linda, Renata, Alice, Jana, Marek, Lukáš
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LukOpa a www.tenisbedik.cz

TEAM Bedihošť
Repechy 22K. Libor se tentokrát stal vodičem Mírovi. Po startu to pěkně rozběhli
a zdrhli nám. V závěru Libor zvýšil tempo a Mírovi utekl. Přesto ho dotáhl
k vylepšenému času o 40 minut! Váša spolu s Kačou zvolili „automatickou“
rychlost. Díky posledním kilometru, kdy se Kača „probrala“, vyhecovala Vášu také
ke zlepšení - o 20minut. Michal a Zdeňka to jistili ze zadní pozice.
Srpnové RUN FREE 6 HOD bylo tentokrát bez nás / všichni na dovolené /,
ale příští rok určitě a někteří sólo.
Horská výzva Jeseníky – jeden z nejnáročnějších závodů. Michal a Zdeňka poprvé
na trať 16km. Libor a Váša jako tým na nejdelší LONG 64km . Trasa /Čer. Sedlo –
Praděd – Ovčárna – Dlouhé Stráně – Kouty n. D. – Ramzová – Šerák – Čer. Sedlo /
je náročná nejen svojí délkou, ale také převýšením 2 686m. Na start o půlnoci,
v dešti a mlze, se postavilo 92 týmů. Váša a Libor skončili uprostřed startovního
pole. Někteří vzdali, některé předběhli v závěrečných kilometrech.

Repechy - Míra, Michal, Libor, Kača, Váša, Zdeňka

Roman a Váša si léto zpestřili triatlonem STEELMAN Konice a Morkoman, Libor
nejnáročnějším závodem SPARTAN ULTRA ve Valčianské Dolině na Slovensku
/50km, převýšení 3 450m a 69 překážek v horském terénu /.
Přes okres Prostějov /Ivaň – Prostějov – Repechy – Protivanov – radiolokátor
Skalka 42,6 km/ běžela dvojice Míra a Váša. Míra zvládl svůj nejdelší závod.
Michal a Zdeňka zamířili na ½ maraton do Hradce Králové.
Posledním závodem letošního roku byla Třeboň. Čtyřčlenná skupina TEAMU se
vypravila do krásného prostředí jižních Čech. Trať půlmaratonu zdolala Zdeňka
a Michal. Vášovi chyběl „poslední špendlík“ na nástěnku. S Liborem jako vodičem
zaběhl maraton v čase, který ani nepředpokládal.
Letošní běžeckou sezonu jsme ukončili společným výběhem „TEAM a přátelé“.
Tento rok byl opravdu „o level výš“.
Naše „sluníčko“ Marca po operaci kolene opět běhá!
Poděkování - Luďkovi a Báře Smýkalovým, kteří za náš tým běželi podzimní KIOSK
Šternberk i další závody. Aldovi Václavkovi a Aleši Odehnalovi /Čehovice/
a Lukymu Pilátovi /Šternberk / za společnou účast na závodech a za hecování.
Sponzorům – obec Bedihošť, DD sport Dubany, Zetaspol Bedihošť pí. Jelínková,
J. Kresta, Zlatá slza Bedihošť - P. Lenhardt.

Horská výzva Jeseníky - Libor, Váša

TEAM Bedihošť - Václav Blaha - Váša, Libor Blaha, Zdeňka Florýková, Michal Vít Myšo, Roman Grochol - Roger, Marcela Zdráhalová - Marca, Miroslav Hýbl - Míra,
Kateřina Štoplová - Kača

TEAM a přátelé - poslední výběh sezony - Kača, Michal, Zdeňka, Váša, Luděk, Bára, Míra, Libor, Alda

Díky moc všem.
Vendy

Třeboň - Zdeňka, Michal, Váša, Libor
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Max Kašparů
Max Kašparů - O radostech lidské duše
Kapitola 11
Mezi dvěma lidmi budiž pro dobrodiní tento zákon jeden, aby zapomněl, co dal, a druhý aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.
(Saeneca)
Tvrdí-li někdo, že vděčnost je zločin, má pravdu jen potud, pokud jde o vděčnost takovému dárci, který dává, aby si obdarovaného
zavázal. V takovém případě nejde o dobrotu srdce, o štědrost, o dobrodiní, ale jde o čirou vypočítavost. Je proto třeba rozlišovat. Jsou
dary, které dávají křídla – to jsou dary z lásky. A jsou dary, které nasazují okovy – to jsou dary z milosti nebo z chytráctví. Malé dítě,
které nemá ještě takovou životní zkušenost, vidí bezelstně v každém dárku projev lidské dobroty. Ale kolik rozvedených manželů si
takto kupuje své děti, láká je cennými dary na svoji stranu a staví je proti druhému, někdy chudšímu z rodičů. Děti vidí jen jednu
stranu mince, zatímco my, dospělí, vidíme v takovém počínání i tu druhou – a můžeme mít dokonce pocit, jak jsme prozíraví, když
jsme odhalili, co měl „dárce – pachatel“ za lubem. Neexistují ovšem jen dary hmotné, ze kterých někdy dárce zapomene odstranit
cenovku, ale jsou i dary v podobě úsměvu, dobré rady, povzbuzení nebo duchovní podpory. Ty sice nejsou na pohled tak atraktivní, ale
jejich cena bývá často nedozírná. Mimo to jsem získal dojem, že náš mozek má dva druhy „darovací paměti“. Snadno si totiž
zapamatuje, co naše ruce darovaly, ale současně má špatnou schopnost vzpomenout si, kdo naše ruce obdaroval. Ať o tom všem
uvažujeme jakkoli, musíme upřímně přiznat, že všechno, co máme a na co máme, jsme vlastně dostali. Darem je život při početí,
všechen talent, nadání a schopnosti. Darem je také vše, co během života získáváme, darem je i poslední den našeho pozemského
života. Všechno je dar. A v zrcadle této skutečnosti jsou všechny naše darovací skutky jen drobnými dárky z velkých darů už před tím
obdržených.
K radosti lidské duše patří nejen nalezení cizích otevřených dlaní, ale také ztráta vlastní darovací paměti. Vždyť i Ježíš doporučuje, aby
při konání dobra nevěděla naše levice co dělá pravice.
Kapitola 12
Pohlédnout do dětských očí a nežasnout, znamená být duševně i duchovně slepý. (N.N.)
Současný člověk pomalu ztrácí vlastnost, která obohacuje jeho život. Umění žasnout.
Osobně se domnívám, že tento talent zůstává dětem asi do pěti let věku. Takový capart je schopen bezelstně a upřímně žasnout
u rozzářeného vánočního stromku nad dárky, které pod ním najde. Osmiletý školák nežasne. Vánoční stromek viděl už osmkrát, takže
celkem nuda. A dárky? Chrysler to zatím není, tak co. A to nehovořím o životem znuděných sedmnáctiletých dívkách a mladících, kteří
už zažili úplně všechno – a není tedy nad čím žasnout. Život začíná být nudný. Proto je potřeba si ho zpestřit promiskuitou, tvrdším
alkoholem, drogami. Aspoň trochu radosti v tom obyčejném nezajímavém a nic nového nepřinášejícím světě. Kdo ještě v dospělosti
dovede žasnout nad západem slunce, zpěvem ptáků nebo nad dětským kočárkem, aby se pomalu ohlížel, zda ho nikdo nevidí a zda
nebude prohlášen za blázna. Divit se, to bychom ještě zvládli, ale žasnout? To už sotva dovedeme. Když bere Ježíš Kristus své tři
apoštoly na vrcholek hory, kde je před nimi proměněn, jsou apoštolové v úžasu. Když zve Ježíš nás ke svému oltáři, kde je proměněn
chléb v jeho tělo a víno v jeho krev, zůstáváme ospalými jako každou neděli před tím a účast na tomto zázraku prožíváme netečně.
Neumíme žasnout ani zde.
K radosti lidské duše patří také umění žasnout. Žasnout znamená být vděčným, žasnout znamená radovat se z tajemství, žasnout
znamená vidět „za věci viditelné“. Žasnout znamená žít jako dospělý, ale radovat se jako dítě. Už Písmo v Lukášově evangeliu líčí, jak
po jednom Ježíšově zázraku všechny zachvátil úžas, chválili Boha, byli naplnění bázní a říkali: „Co jsme dnes viděli, je nad naše
chápání“. A na jiném místě se hovoří o tom, že kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něj nevejde.
Zpracovala Jana Hanzelová

Víte kde se vzalo kakao?
Kakao podobně jako brambory nebo rajčata doplulo k evropským břehům z Ameriky při objevných plavbách v 16. století. Jeho
popularita však začala stoupat až během 17. a 18. století, kdy do nápoje přivezeného ze střední Ameriky začali Španělé přidávat cukr
a med, aby zmírnili jeho hořkost. Než přišel otec zmiňovaného Coenraada van Houten Casparus v roce 1828 s lisem, díky němuž
oddělil z kakaových bobů více než 50procent kakaového másla, nebylo snadné kakaový nápoj vyrobit. Vysoký podíl tuku způsoboval
špatnou rozpustnost a mastná oka na jeho hladině. S vynálezem hydraulického lisu bylo možné tuk výrazně zredukovat a vytvořit
kakaovou hmotu vhodnou k usušení a rozemleté na jemný kakaový prášek. Nově vzniklá surovina umožnila připravit kakaový nápoj
daleko snáze. Kakaový prášek šlo také nově smíchat s cukrem a opětovně spojit s kakaovým máslem, čímž byly položeny základy
dnešní tuhé čokolády. Při pečení vánočního cukroví se bez kakaa těžko obejdete. O kvalitě kakaa svědčí do značné míry podíl tuku.
Kakaové máslo je relativně drahá surovina, která se získává z kakaových bobů jejich lisováním. Čím více kakaového másla je v kakau,
tím dražší a kvalitnější surovinu spotřebitel získává. Kakao, které má nižší podíl tuku než 20%, tak musí být na obalu označeno jako
kakao se sníženým obsahem tuku. Pokud tedy chcete kvalitu, tak si dejte pozor při výběru a nákupu kakaa.
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Zadáno pro ženy (i muže)
Je až neuvěřitelné, jak ten rok uběhne, když byl člověk mladý tak to ani tak nevnímal,
ale s postupujícím věkem ten život utíká nějak rychleji.
- Vrátíme se trochu do tradic vánoc, určitě jsem už o některých psala, ale neuškodí je
připomenout.
Ke slavnostní večeři se 24. prosince zasedalo v okamžiku, kdy se na obloze objevila první
hvězda. Signalizovala, že skončil půst. Kdo ho dodržel a ten den nic nejedl, mohl vidět zlaté
prasátko, jak běhá po stěnách světnice, nebo zlaté telátko, které plulo mezi obláčky po
nebi. Ať už máte šanci některého ze zlatoušků vidět, nebo nejste schopni odolat vábení
z kuchyně, štěstí byste určitě měli vyjít vstříc.
- Zapalte svíčku, otevřete okno a pozvěte duše zemřelých ke štědrovečerní hostině.
Zajistí vám, stejně jako hospodářům bohatou úrodu, dobrou práci a plný stůl.
- Na stole by neměl chybět pecen chleba, aby měla rodina stále co do úst,
peníze, jež zajistí blahobyt a miska na kousky jídla pro zvířata, aby se dařilo
i jim. Dříve na stůl dávala hospodyně také trochu od všeho co pole dalo, aby
i v následujícím roce byla dobrá úroda.
- Samotný stůl obepněte řetězem nebo provazem – zajistí to nejen soudržnost
rodiny v příštím roce, ale také ochrání dům před zloději. Pro jistotu se však také
spolehněte na bezpečnostní zámky ve dveřích, nebo jiné zabezpečovací
zařízení. Není totiž známo, zda všichni zloději respektují kouzlo s provazem.
- Prostírejte sudý počet talířů. Podle pověry totiž těsně před večeří obhlíží smrt stoly a tam, kde vidí lichý počet prostřených míst, by
se mohla v následujícím roce pro někoho vrátit.
- K večeři servírujte hrách – spojuje stolovníky v dobrém i zlém, polévku – dává sílu, čočku – přináší peníze, kubu, rybu nebo jiný masitý
pokrm – pro radost a pohodu.
- Chcete, aby se celá rodina o příštích Vánocích zase sešla? Dbejte, aby od stolu nikdo nevstal, dokud všichni nedojedí.
- Po večeři si schovejte šupinu z kapra, aby se vás držely peníze. A máte-li domácí mazlíčky či je vaší zálibou sadaření, rozdělte zbytky
jídla mezi zvířata a stromy. Zvířata budou příští rok zdravá a ze stromů sklidíte bohatou úrodu. Naši předkové „krmili“ i studnu, aby si
zajistili čistou vodu.
Co vás čeká a nemine
O Štědrém večeru také můžete alespoň po očku nahlédnout do
budoucnosti…
- Rozkrojte jablíčko – hvězdička znamená štěstí, křížek pak smrt nebo nemoc.
- Rozlouskněte vlašský ořech – zdravé jádro je radost a štěstí, černé pak
neštěstí a smutek.
- Pouštějte lodičky – do skořápky vlašských ořechů zapalte svíčku a dejte ji na
vodu v míse. Bude-li se držet u stěny, zůstanete příští rok sedět doma.
Vypluje-li do prostoru, budete cestovat.
- Odlévejte roztavené olovo do nádoby s vodou. Podoba odlitku vám napoví, co vás v příštím roce čeká.
- Na Štědrý večer nemějte u sebe žádnou cizí věc, aby vás v příštím roce nepotkala smůla. A když si namažete tváře medem, budou
vás mít všichni rádi.
Pro krásnou atmosféru vánoc si pouštějte koledy, navodí tu správnou náladu a svět je krásnější. A jak už je mým zvykem, tak několik
receptů, které stojí za to vyzkoušet a pochutnat si na nich. Tyto recepty mám vyzkoušené, tak se nemusíte bát, že je to něco nového,
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myslím si, že některé z receptů máte již ve svých receptech. Jsou od mých kamarádek, takže vyzkoušejte.
Mrkvové hvězdičky:
130gr másla, 50gr mletého cukru, 1 balíček vanilkového cukru,
150gr strouhané mrkve, 150gr polohrubé mouky, ½ balíčku
prášku do pečiva.
Všechny suroviny zpracujeme, těsto necháme odpočinout.
Rozválíme a vykrajujeme hvězdičky. Po upečení slepujeme
marmeládou.
Ořechové rohlíčky:
350gr hladké mouky, 250gr másla (hery), 150gr mletého
cukru, 40gr mletých ořechů, 2 žloutky.
Zpracujeme těsto, tlačíme do rohlíčkových formiček
a upečeme. Slepujeme máslovým krémem, konce namočíme
v rozpuštěné čokoládě.
Masarykovo cukroví:
300gr hladké mouky 100gr mletého cukru, 1 žloutek, 200gr másla, 170gr nasekaných vlašských ořechů.
Ze všeho zpracujeme těsto, vytvoříme válečky o průměru cca 2cm, zabalíme do alobalu a dáme na noc do mrazáku. Druhý den
nakrájíme kolečka asi půl centimetru silné a upečeme. Ještě teplé obalíme v cukru.
Šlehačková kolečka:
500gr hladké mouky, 1 celá šlehačka 33%, 1 celý100% tuk (Iva)
Tuk nastrouháme do mouky, do toho nalijeme šlehačku a zpracujeme těsto, které necháme odležet. Vykrajujeme kolečka, která po
upečení obalíme v cukru.
Skořicové cukroví:
180gr hladké mouky, 120gr hery, 170gr mletého cukru, 1 vejce.40gr. mletých mandlí, 1 kávová lžička mleté skořice a trocha
pomerančové šťávy.
Zpracujeme těsto, po odležení vykrajujeme libovolný tvar, upečeme a slepujeme marmeládou.
No a teď nějaký recept z jiného soudku, který bude lahodit našim jazýčkům.
Vepřová kýta podle rytířů:
6ks řízků z kýty, 1 lžička soli, 1 lžička mletého pepře, 1 lžička solamylu, l lžička worcestrové omáčky, 3-4 stroužky česneku, ½ lžičky
majoránky, ½ lžičky pálivé papriky, ½ lžičky sladké papriky, 2 vejce, 3 lžičky kečupu, 4 lžíce oleje.
Maso nakrájíme na plátky a naklepeme. V míse rozšleháme vajíčka, přidáme všechny suroviny a do marinády naložíme maso nejméně
na 24 hodin. Maso pak osmahneme na oleji z obou stran a podáváme s bramborem, zeleninovým salátem apod.
Pečený bůček s medem:
800gr bůčku, 3 cibule, 4 polévkové lžíce medu, 1 lžička soli, špetka mletého pepře,
1 lžička mleté papriky, 1 hrst sezamových semínek.
Horní část bůčku nařízněte do mřížky, maso ze všech stran osolte a okořeňte
potom ho kůží dolů vložte do pekáče vyloženého cibulí nakrájenou na kolečka.
Podlité vodou pečte v troubě vyhřáté na 170st asi 30 minut. Potom maso obraťte
a pečte další hodinku. Nakonec mřížkovanou stranu masa potřete medem
a posypte sezamem.
Kuře nějak jinak:
1 kuře, 125g másla, 1 velká cibule, 3 stroužky česneku, 1 lžička soli, 1 lžička octa,
1 lžička cukru, 1 lžička sojové omáčky, 1 lžička worchestrové omáčky, ½ lžičky chili,
¼ lžičky pepře, ½ sklenice kečupu.
Kuře naporcujeme a dáme na pekáč, rozpustíme máslo a přidáme všechno koření a kečup. Cibuli a česnek nakrájíme na plátky
a rovněž přidáme do másla. Touto směsí polijeme kuře a necháme 24hodin odležet. Poté trochu podlijeme a dáme péct.
Vepřové maso po srbsku:
Vepřová plec, sůl. pepř, kečup, čalamáda, nakládaná červená paprika, tuk, cibule a trochu špeku na ovonění.
Plátky masa osolíme a trochu opepříme. V kastrolu osmahneme špek, maso na něm orestujeme a přidáme čalamádu, cibuli, trochu
vody a dle chuti kečup. Přikryjeme pokličkou a necháme dusit. Podáváme s rýží nebo s bramborem.
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Špíz v alobalu:
Vepřové maso z kýty nakrájíme na kostky, tvrdý sýr, měkký salám nakrájíme také na kostky. Uvařené vejce, cibuli, kyselou okurku,
papriku na kolečka a anglickou slaninu na plátky.
Vše skládáme střídavě na dvojitý alobal, slaninu dáme navrch. Potřeme hořčicí, osolíme, opepříme a přelijeme lžící oleje. Alobal řádně
uzavřeme, aby nevytekla šťáva. Ve vyhřáté troubě pečeme cca 30 minut.

Závěrem mě dovolte, abych vám popřála klidné a bezstarostné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně
klidu, pohody, radostív rodině a hlavně pevné zdraví po celý rok 2019.
Vaše Jana Hanzelová

Tipy a triky na každý den
Dokonalá piškotová roláda - pokud se vám pravidelně stává, že se piškotový plát při stáčení rolády potrhá, zkuste přidat do těsta ještě
jeden žloutek a uberte trochu mouky. A také platí, že z elektrické trouby je piškot pružnější než z horkovzdušné (více se vysušuje).
Salátové okurky - loupejte co nejtenčeji, pod slupkou se totiž ukrývá nejvíce výživných látek.
Bobkový list - před přidáním do jídla jej natrhněte nebo rozlámejte na kousky. Dodá jídlu více své chuti.
Skvělý máslový krém - máslový krém je možno zjemnit přidáním trošky marcipánu, který jsme před tím rozmíchali v mléce.
Chleba - aby se chleba nedrobil při krájení, tak nůž nejprve trochu ohřejte.
Pečené kuře - bude jistě voňavější, když ho 30 minut před dopečením potřete směsí medu a balzamikového octa.
Bramborová kaše - domácí bramborová kaše získá novou raﬁnovanou příchuť, když ji připravíte s trochou kokosového mléka.
Vanilkový lusk - než přidáte dřeň z vanilkového lusku do těsta či krému, smíchejte ji s trochou cukru, díky tomu se dobře rozmíchá
Čokoládové hobliny na zdobení - jsou efektní a přitom tak jednoduché. Použijte vychlazenou čokoládu z ledničky a ostrouhejte
ji škrabkou. Vaše dezerty dostanou božskou korunu.
Listové těsto - při pečení krásně naroste, když ho předtím na několika místech propíchnete vidličkou.
Zpracovala Jana Hanzelová

Bylinky - známé i neznámé 8. část
Tuto část budu věnovat zeleným doktorům z květináče. Rýma, kašel, bolest v krku – jsou příznaky se kterými se už setkal každý z nás.
A právě podzim a zima se s těmito neduhy vždy „roztrhne pytel“. Zkusme na ně jít bez chemie. Tyto dvě bylinky se vyplatí mít doma
v květináči.
Angínovník čínský - neboli zelená žvýkačka. Svým vzezřením připomíná kosatce právě rašících ze země. Za svůj název vděčí
skutečnosti, že se používá právě při bolestech v krku. Ulomí se lísteček, který se asi půl minuty žvýká v ústech a potom se vyplivne.
Už po chvíli ucítíte v ústech pálivou chuť. Skutečně krásně to hřeje po celém hrdle. Při angíně toto opakujte maximálně 6x denně.
Dávky a doba žvýkání by se neměly překračovat, mohlo by dojít k alergické reakci. Z angínovníku lze uvařit odvar, který pak používáme
jako kloktadlo.
Rýmovník - je to osvědčená bylinka. Jeho aroma připomíná něco mezi mátou a meduňkou. Pěstování rýmovníku v bytových
podmínkách není vůbec náročné. Stačí ho postavit na parapet okna a v létě chránit před přímým sluncem: Na rozdíl od anginovníku
má rýmovník široké využití, protože se dá i konzumovat. Jeho lístečky můžete přidat do mnoha jídel – například přizdobit jednohubky
nebo na chléb s pomazánkou. Toto není zdaleka vše, rýmovník lze využít i v jiné formě. Utrhněte lísteček, zabalte ho do látkového
kapesníku, požmoulejte mezi prsty aby se uvolnila silice. Během dne při smrkání ucítíte krásnou vůni a pomůže vám to uvolnit
ucpaný nos. Rýmovník je skvělým prostředkem i za různá poranění, ranky, vyrážku, akné apod. Zpracuje se lisem na česnek šťáva,
kterou si uschováte a v případě potřeby aplikujte.
Citronová tráva - je voňavá rostlinka s českým názvem voňatka citronová. Tato statná, teplomilná a vytrvalá tropická tráva je známá
milovníkům exotické kuchyně, především asijské a indonéské. Voňatka vytváří mohutné trsy listů a na slunném místě s dostatkem
živin, závlahy a tepla dokáže dorůst až do výšky 1,5 metru. Citronová tráva není mrazuvzdorná, proto ji pěstujme v květináči,
abychom ji mohli na zimu přenést. Při použití trávu odřízneme nad kořenovým krčkem, aby mohla z bočních oček znova obrážet.
Očistíme a nakrájíme na kolečka, ty pak přidejte do pokrmů. Tráva se nejí, je dřevnatá, ale pokrmům propůjčí svoje úžasné aroma.
Voňatka má antimykotické účinky. Podporuje funkci vnitřních orgánů, zejména trávicího traktu, žaludku, střev, jater, žlučníku
a slinivky. Příznivě také působí na krevní tlak, krvetvorbu, optimalizuje hladinu cukru v krvi. Pijeme i jako odvar – luhujeme 5 minut.
Aloisie trojlistá - její domovinou je Jižní Amerika, je to vytrvalá rostlina. Pěstovat by se měla také v květináči aby se mohla na zimu
přenést. Čaj z aloisie je zdravý, má lahodnou chuť a velmi příjemnou citronovou vůni. Tuto bylinku lze využít při vaření, ale i při pečení.
Zkuste její listy nakrájené na jemno přidat do pudinku či sušenek. Má příznivý vliv na žaludeční potíže, uleví i při dýchacích potížích.
Působí pozitivně na psychiku, zklidňuje a mírní stres a bušení srdce. Zmírňuje průběh migrén. Jedna z obsažených silic – cieol, pomáhá
zbavovat tělo některých druhů plísní, další obsažená silice, geraniol zase parazitů.
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Zahrádkáři radí - Mějte doma zázvor!
Tento na první pohled nenápadný kořen nám nahradí část rodinné lékárničky. Pro vaše zdraví je to hotový zázrak.
Zázvor má velmi silné protivirové účinky. Je účinný například proti stafylokokům nebo streptokokům, působí antitoxicky. Čistí
lymfatický systém a tím detoxikují tělo. Nakonec je vhodný i při boji proti mykózám. Podporuje také pocení, které oceníte při zvýšené
teplotě. Dokáže rozpouštět hleny a tím usnadňuje vykašlávání a zmírňuje bolest v krku.
Umí ztlumit všechny běžné bolesti včetně těch nepříjemných menstruačních. Je účinný i při boji s migrénou. Zázvor má také vysoký
obsah draslíku a manganu. Díky tomu má blahodárné účinky na srdce, cévy i močové cesty. Jeho užívání je vhodné pro snižování
cholesterolu. Snižuje srážlivost krve a tím pádem působí i preventivně proti mrtvici. Je oblíbený i pro diabetiky nebo pro osoby, které
mají dispozice k onemocnění cukrovkou.
Zázvor zklidňuje podrážděný žaludek, pomáhá předejít nadýmání a plynatosti, působí na všechny druhy nevolnosti. Je také vhodný
pro lidi, kteří trpí na kinetózu nebo ranní nevolnosti u těhotných. Pomáhá napravit jakékoliv poruchy trávení. Ale pozor!!! Neužívejte
ho dlouhodobě. Všeho s rozumem!!!
Výbor zahrádkářů

Poděkování jedné „neznámé“
Bývalo dobrým zvykem, že si každý „zametl“ před svým domem a údržbou či zkrášlením prostoru před domem bylo jakousi pýchou
každého jeho majitele či obyvatele domu. Později bylo uzákoněno, že chodníky a prostory před rodinnými domy jsou majetkem obce
a tudíž údržba těchto prostor leží na příslušné obci a jejich zaměstnancích, což v naší obci myslím dobře funguje a díky za to. Přesto
však se najdou občané, kteří mají zájem vylepšovat okolí nejen svých příbytků, ale i veřejných prostor. Už dříve jsem psal o našem
nádraží, jak pomalu ale jistě chátrá, ale na druhé straně to není ještě tak hrozné jako třeba ještě nedávno nová a moderní budova
nádraží v Čelčicích či vskutku „reprezentativní“ příjezd po železnici do našeho krajského města Olomouce už od Kožušan, Nemilan…..
Prostředí kolem železniční trati v tomto úseku je přímo odpuzující. Je to špatná vizitka majitele trati a okolních pozemků SŽDC, která
preferuje především prostory na železničním koridoru a regionální tratě jsou „popelkou“ železnice.
O to víc mne těší, že kdysi obdělávané zahrádky oddělující železniční trať od Komendovy ulice byly nějakou dobu bez obdělání, a že
se nyní o jejich rekultivaci a zkrášlení zasloužila naše občanka a vybudovala zde doslova oázu krásy. Zejména ta podzimní mne velice
nadchla. I několikrát za týden jsem se jel pokochat kolem této ukázky podzimní zahrady a trochu litoval, že to tak krásně nedokáži ani
doma. Kéž bychom takových obětavců našli v naší obci víc.

Václav z Václavovic
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Předání Betlémského světla
Rádi bychom navázali na minulá léta, kdy si mohli naši spoluobčané přinést do svých domovů Betlémské světlo, které je každoročně
zažehnuto v Betlémě rakouskými skauty a poté dopraveno do Evropy. Dostane se tak postupně do všech domácností, které o světlo
projeví zájem.
Letos bude možné získat světlo z Betléma opět i u nás v Bedihošti a to u kaple sv. Václava ve Václavovicích

v NEDĚLI 23. prosince od 17 do 17. 30 hodin
Přijďte i s dětmi, vnoučaty, zazpíváme si koledy u vánočního stromu jako v minulém roce.
(Nezapomeňte si vzít svíčky, lucerničky) !!!

Těšíme se na setkání s Vámi!!!

Tříkrálová sbírka

T

Stejně jako v minulých letech uskuteční se v naší obci i tentokrát
Tříkrálová sbírka. Koledníci Vám přijdou zazpívat a koledovat o prvním
víkendu roku 2019. Podle možností přispějte na dobré dílo Charity.
Víme, že zejména v předvánočním čase se na nás doslova chrlí ze všech
stran prosby o přispění na řadu dobročinných projektů, pro postižené
atd. Většina z nás přispívá dle vlastního uvážení a dle vlastních
možností.
Z výtěžku Tříkrálové sbírky tak největší část putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro
nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro
rozdělení výtěžku: Většina zde vykoledovaných prostředků zůstává v našem regionu. Zhruba jen desetina výtěžku každoročně
připadne na rozvojové projekty v zahraničí, jako například na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání, případně zůstává jako rezerva
pro případ humanitárních katastrof.
Jen pro upřesnění uvádíme, že každou skupinku musí doprovázet osoba starší 18 let, která se prokáže průkazem Charity. Kasičky jsou
úředně zapečetěné a po skončení sbírky jsou pak za účasti pracovníka Charity protokolárně otevřeny na Obecním úřadu a vybrané
ﬁnanční prostředky úředně přepočítány za účasti starosty obce.
Přispěním do Tříkrálové sbírky tak trochu reprezentujeme i naši obec v rámci našeho okresu. Za vaši štědrost děkují již předem
koledníci z Bedihoště i Václavovic.
21

35. regiment rakouské armády prošel Bedihoštěm…
Letos jsme si připomínali již 213. výročí bitvy Tří císařů u Slavkova (Austerlitz). Připomínka bitvy se koná vždy o posledním
listopadovém či prvním prosincovém víkendu. Letos hlavní akce - rekonstrukce bitvy proběhla 1. prosince pod kopcem Santon u obce
Tvarožná za účasti více než 1000 vojáků v dobových uniformách, asi 60 koní a 15 děl. V neděli 2. prosince se pak konal tradiční pietní
akt na Mohyle míru u obce Prace na místě nejtěžších bojů bitvy tří císařů.
Je již tradicí, že většina vojsk „táhne“ pěšky na místo bojů.
Také naší obcí procházela část vojska a sice 35. regimentu rakouské armády. Tato skupina doprovázená vozem taženými koňmi vyšla
z Nedvězí u Olomouce do sousedních Kralic, kde celá skupina přenocovala a ráno vyrazila dál.
V Bedihošti se skupina zastavila u školy, kde se setkala s velkým zájmem žáků naší školy i pedagogického personálu. Děti se mohly
s vojáky vyfotit, vypůjčit si repliku dobové výzbroje či stejnokrojových součástek. Na závěr setkání byla vypálena salva z repliky
dobového děla. Z Bedihoště vojsko „táhlo“ dál směr Žešov a cílem toho dne byly Drysice, kde se nocovalo a další den se pak
pokračovalo směr Slavkov, aby se v sobotu 2. prosince mohli vojáci zúčastnit pod kopcem Santon u obce Tvarožná rekonstrukce bojů
bitvy Tří císařů.
Václav z Václavovic a Jarmila Popelková
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Pozvánky na plesy

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ BEDIHOŠ poøádá

TRADIČNÍ HASIČSKÝ

PLES
Kde: v místní sokolovnì
Kdy: v sobotu 12. ledna 2019 ve 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina TRIFID
Podrobnosti na www.sdhbedihost.estranky.cz

Vstupné 60,-Kè
BOHATÉ OBČERSTVENÍ a program ZAJIŠTĚN

ÈESKÝ ZAHRÁDKÁØSKÝ SVAZ
V BEDIHOTI
pořádá tradiční

XXVI. SPOLEČENSKÝ PLES
Kde: Všechny místnosti sokolovny v Bedihošti
Kdy: V sobotu 19. ledna 2019 ve 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina MERKUR z Konice.
Připraven program, tombola a bohaté občerstvení.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Vstupné 60Kč

Srdeènì zvou zahrádkáøi
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Bedihošť
společně s FC Bedihoš ť OSB

v

pořádá:

čírek
e
v
ý
k!
s
n
e
y
v
Společeer čplný zába
aneb v

.

22. 2. 2019 od 20:00 hod.
Sokolovna Bedihošť
Hudební skupina NO-PROBLEM
Bohaté občerstvení.
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PF 2019

Pf 201 9

Spokojené prožití vánočních svátků,
mnoho lásky a porozumění.
V novém roce mnoho radostných dní.
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok.

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce
Bedihošť

POZOR ZMĚNA!!!
Vítání Nového roku se nebude konat
30 minut po půlnoci, ale nově
1. ledna 2019 v 18.00 hodin
před Obecním úřadem.
Starosta obce přivítá Nový rok 2019 krátkým projevem.
Připraven bude také slavnostní ohňostroj,
svařené víno a pro děti čaj.
Věříme, že tento termín bude vyhovovat všem,
hlavně dětem, které se budou moci podívat
na ohňostroj.
Budeme se na vás těšit 1. ledna 2019 v 18 hodin.
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti
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