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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás alespoň stručně informoval o dění a novinkách v naší obci.
V letošním roce se nám podařilo získat všechny dotace, o které jsme žádali:
Z OPŽP (Operační program Životní
prostředí) byla obci Bedihošť
poskytnuta dotace na 70 ks nádob
na bioodpad a vozidlo značky
Multicar. Občanům, kteří projeví
zájem, budou na základě smlouvy
o bezplatném pronájmu poskytnuty
sběrné nádoby na bioodpad; ten se
bude vyvážet dvakrát týdně.
Ve smlouvě bude podrobně specifikováno, co do těchto nádob patři.
O vydávání nádob na bioodpad
budete včas informováni prostřednictvím obecního rozhlasu. Od 15. 9. 2015 bude zkušebně zahájen provoz. Vyvážet
se bude každý čtvrtek a pondělí v dopoledních hodinách.
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Obci byla poskytnuta dotace na výstavbu deseti bytových jednotek v prostorách
bývalého kina. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo výběrové řízení. V současné
době probíhá proces schvalování na Ministerstvu pro místní rozvoj a podepisování
smlouvy s výhercem výběrového řízení.
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Z důvodu ukončení nájemní smlouvy
o pronájmu pohostinství na Prostějovské
ulici je vyhlášeno výběrové řízení na nového
nájemce. V prostorech pohostinství probíhá
kompletní rekonstrukce sociálního zařízení,
vč. instalace elektroinstalace, rozvodů
topení a odpadů, které nevyhovovaly
platným normám.
V minulém příspěvku jsme slibovali otevření
basketbalového hřiště. Z důvodu extrémně
teplého počasí se jeho výstavba opozdila, neboť nebylo možné provést betonování
plochy. V současné době je již usazena umělá plocha hřiště a koše.
Jak jste si jistě všimli, o úklid naší obce se starají její zaměstnanci a také pracovníci
přidělení z úřadu práce. Bohužel někteří spoluobčané jsou lhostejní k práci
druhých. Pravidelně bývá znečištěné prostranství kolem kontejnerů na tříděný
odpad, v nichž bývají vhozené pytle s komunálním odpadem. Vedle kontejnerů
je odložen starý nábytek a jiný objemný odpad. K odvozu tohoto typu odpadu je
zajištěn dvakrát ročně svoz, který je pro občany obce zdarma. Tímto oznamuji,
že v sobotu 19. 9.2015 proběhne opět sběr nebezpečného a objemného odpadu.
Upozorňuji všechny občany, kteří dosud neuhradili poplatky za komunální odpad
a za psa, aby tak učinili do konce září 2015. Dle platných právních předpisů je
možné tento poplatek zvýšit až na trojnásobek, ale k tomuto kroku bychom neradi
přistupovali. Dle obecně závazné vyhlášky měly být poplatky zaplaceny do konce
měsíce června.
Starosta obce
Jiří Zips

Otázky pro starostu obce
1. Bude se pokračovat v rekonstrukci chodníků na ulici Prostějovská
směrem k učitelské bytovce?
V letošním roce už nebude prováděna žádná rekonstrukce chodníků.

2. V jaké fázi je rekonstrukce budovy bývalého kina? Bude zachováno pohostinství?
Kino je ve fázi výběrového řízení na provedení stavebních prací, kde se
pouze čeká na schválení z MMR zda proběhlo výběrové řízení podle
vypsaných pravidel.
Pohostinství probíhá kompletní rekonstrukcí včetně všech sítí. Je vyhlášen
záměr na pronájem nebytových prostor a klidně se může stát, že si to
pronajme někdo i na nějakou dílnu. Záleží na zastupitelstvu a také o zájem
provozovat toto pohostinství.

Starosta obce Bedihošť, Jiří Zips

3. Budou v okolí právě budovaného basketbalového hřiště za ulicí
Lidická lavičky?
Ano v dnešní době je již vše nachystáno na provoz tohoto basketbalového
hřiště včetně laviček a odpadkových košů.
V případě nějakých problému se bude hřiště muset i oplotit, ale zatím se
o tomto oplocení neuvažuje.

4. Dal se do pohybu projekt cyklostezky na Kralice spojený s vybudováním chodníku ke hřbitovu, nebo vše stále vázne na dořešení výkupu pozemků na Kralické straně?
Tak k tomuto dotazu můžu jen říct, že to opravdu vázne na pozemcích
v Kralickém katastru. Dále je v řešení oprava mostu u hřbitova, kde se
snažíme se starostou z Kralic tuto opravu směrovat hlavně na letní
prázdniny. Dále požadujeme, aby zde byla vybudována lávka pro chodce po
dobu rekonstrukce. Tento most je starý asi sto let a zaslouží si rekonstrukci.

5. Obec řešila dotace na svoz bioodpadu, znamená to, že občané
dostanou k tomuto účelu speciální odpadní nádoby/popelnice?
Budou vydávány bezplatně nádoby na bioodpad, které budou dávány
občanům na smlouvu o výpůjčce bezplatně. Občané se mohou přihlásit
o tyto nádoby na OÚ a naší zaměstnanci jim tyto nádoby přivezou po podepsání smlouvy.
Je potřeba, aby si občané uvědomili co do této nádoby patří. V případě, že
tam bude odpad, který sem nepatří nebude proveden vývoz. Vývoz bude
vždy ve čtvrtek a v pondělí v dopoledních hodinách a to od 8 - 12 hod.
Věřím, že se to osvědčí a proběhne vše bez problémů. Sběrný dvůr bude
stále v provozu.
Děkujeme za Vaše odpovědi!

Obecní úřad informuje
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 2015
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

12 a 13.9.2015

Výstava ovoce a zeleniny

(sobota a neděle)

Listopad

Rozsvícení vánočního stromu

Prosinec

Velké Mikulášské dovádění s nadílkou

1.1.2016

Silvestrovský přípitek

(30 minut po půlnoci)

Místo konání

Pořadatel

Areál zahrádkářů

ČZS Bedihošť

Před OÚ

Obec Bedihošť

sokolovna

TJ Sokol Bedihošť

Před OÚ

Obec Bedihošť

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

Usnesení zastupitelstva
▪ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s
firmou EON č.1030024565/002 a souhlasu vlastníka pozemku
na par.č. 1395 a 97
8 hlasů PRO

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva obce
Bedihošť, konaného dne 24. 6. 2015 v 17:00 hodin
na obecním úřadě
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

▪ Žádost pana Luňáčka o vyslovení souhlasu vlastníka
sousedícího pozemku se stavbou a vydání souhlasu s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy na stavbu - „Infrastruktura pro zástavbu
parcely 1102 devíti rodinnými domky”.
8 hlasů PRO

▪ Návrhovou komisi ve složení:
Ing. Luděk Smýkal, Martin Pospíšil
8 hlasů PRO
▪ Ověřovatele zápisu ve složení:
Mgr. Ing. Petr Vysloužil, Jaromír Přecechtěl
8 hlasů PRO

▪ Jmenování velitele SDH Bedihošť pana Vítězslava Švece
8 hlasů PRO

▪ Program 4. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
8 hlasů PRO

▪ Žádost TJ Sokol Bedihošť o poskytnutí finančního příspěvku
pro rok 2015 na činnost ve výši 30.000,- Kč
8 hlasů PRO

▪ Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2015
8 hlasů PRO

▪ Schválení uzavření veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu
přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s
Magistrátem města Prostějov
8 hlasů PRO

▪ Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Bedihošť
za rok 2014 bez výhrad
8 hlasů PRO

▪ Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
8 hlasů PRO

▪ Účetní závěrku obce Bedihošť za rok 2014 sestavenou ke dni
31.12.2014
8 hlasů PRO

Zastupitelstvo obce neschvaluje
▪ Opravu cesty za fotbalovým hřištěm
8 hlasů PRO

▪ Účetní závěrku ZŠ a MŠ Bedihošť sestavenou ke dni
31.12.2014
8 hlasů PRO

▪ Navýšení odměn zastupitelů obce dle nařízení vlády 37/2003
Sb.
7 hlasů PRO
1 se ZDRŽEL

▪ Přijetí dotace se SFŽP „Pořízení prostředků pro separaci a svoz
bioodpadu v obci Bedihošť”
8 hlasů PRO

Zastupitelstvo pověřuje starostu
Prověření žádosti paní Plaché (č.j. OUBed/242/2015) na odkup
části obecního pozemku p.č. 492

▪ Přijetí dotace na mezonetové byty z kina z programu MMR ve
výši 5 400 000 Kč.
8 hlasů PRO
▪ Ukončení nájmu nebytových prostor - pohostinství dohodou ke
dni 31.7.2015
8 hlasů PRO

Návrhová komise: Ing. Luděk Smýkal, Martin Pospíšil

Jiří Zips, starosta obce

▪ Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EON č.
PV014330025944/001 na par.č. 1303 a 1304
8 hlasů PRO
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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.

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

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

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

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.
Kč/m3 s DPH 15%
42,46

stočné

34,25

39,39

celkem

71,17

81,85

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

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

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.

36,92

– praktický lékař

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

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

vodné

800 184 084

Sběrný dvůr
Provozní doba: Středa a sobota 17:00 – 18:00

Cena vodného a stočného na rok 2015

Kč/m3 bez DPH

800 22 55 77

O2: Ohlašovna poruch telefonních stanic

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

▪ 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

Ceny pro Prostějovsko

1239

Elektřina: E.ON, s.r.o.

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

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

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Společenská kronika
Ve druhé polovině letošního roku oslavili nebo oslaví svá významná životní jubilea tito občané naší
obce:

Srpen:

p. Ing. Snášel Jaroslav

Září:

70 let
p. Dokoupil Oldřich
70 let
pí Jeníčková Ludmila
pí Chmelanová Veronika 80 let

Říjen:

pí Entnerová Eliška
pí Grulichová Josefa
pí Cetkovská Božena

80 let

75 let
93 let
70 let

Listopad:

p. Barva Ladislav
p. Jeníček Josef
p. Hrubý Josef
p. Ing. Smýkal Vladimír
pí Vojtášková Ludmila

70 let
70 let
80 let
70 let
96 let

p. Šíma Jan

70 let

Prosinec: p. Brázda Miroslav

92 let

Ještě jednou všem našim
jubilantů blahopřejeme!

Šebáková Božena, 95 let

Slavnostní vítání občánků obce
je plánováno na měsíc říjen 2015

Rajtr Vojtěch, 75 let
Společenská kronika - zesnulí

S velkou úctou a zármutkem vzpomínáme na naše spoluobčany, kteří navždy opustili naše řady.

pí Machtová Ludmila
pí Neherová Eliška
pí Rybenská Jarmila

Čest jejich památce!
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Po Bedihošti se rozjede nový sběrný vůz na bioodpad
Symbolickým předáním klíčů získal Bedihošť nový prostředek pro zajištění technických služeb pro občany. Podle zdejšího
starosty Jiřího Zipse má vůz multicar využití i pro další činnosti.
„O dotaci na získání vozidla na sběr bioodpadu jsme žádali již v loňském roce. Prostřednictvím opakované žádosti
do operačního programu Životní prostředí se nám ho podařilo získat až letos,” říká starosta Bedihoště Jiří Zips.
Po splnění nezbytných náležitostí bylo vozidlo předáno v úterý 25. srpna dopoledne. Součástí projektu je podle starosty
Zipse také zakoupení sedmdesáti kusů popelnic, které na základě smlouvy získají žadatelé do bezplatného pronájmu.
„Máme vlastní sběrný dvůr, kam doposud bylo možné bioodpad ukládat. To se nezmění. Zhruba od poloviny září bychom
chtěli začít využívat nové vozidlo dvakrát týdně. Do té doby chceme občanům zprostředkovat možnost získání popelnic
a upozornit je na tuto novou službu, která je zahrnuta do ročního poplatku za likvidaci odpadu,“ pokračuje J. Zips.
Výhodou tohoto typu vozidla je jeho multifunkčnost, tedy možnost jednoduchého využití i pro další komunální činnosti.
Jak Jiří Zips poznamenává, je vyřešen také problém s ukládáním tohoto druhu odpadu. „Se spolupracující firmou Spreso
jsme uzavřeli smlouvu na bezplatné uložení 400 tun bioodpadu ročně. Což zhruba odpovídá potřebám Bedihoště,” řekl
pro Týdeník starosta Jiří Zips.
zdroj: itydenik
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Knihovna a informační centrum obce
Vážení čtenáři!
V jarním čísle zpravodaje byla vyhlášena soutěž pro děti. Měli nakreslit obrázek z textu písničky, která byla otisknuta ve
zpravodaji a výkres donést do knihovny. Bohužel nikdo z dětí nenakreslil ani jeden výkres. Naštěstí a díky paním
učitelkám z mateřské školy v Bedihošti se do této soutěže zapojila celá naše MŠ. Výkresy byly vyhodnoceny na „Jarním
setkání s písničkou“, které se uskutečnilo v knihovně, kterého se podle předešlých roků zúčastnilo velice málo dětí.
Díky paní Adamové, která hrála na kytaru a s hrstkou dětí zpívala, se nakonec odpoledne vydařilo.
Výkresy z MŠ byly velice hezké a porota uznala, že odměnu si zaslouží každý žáček mateřinky. Děti obdržely balíček
cukrovinek, které jim předal starosta obce pan Zips a já. Děti byly spokojené, že se všechny výkresy líbily a jejich výtvory
jsou vystavené na vývěsce u bývalého kina a zbytek v knihovně.
S organizací mě pomáhají manželé Adamovi a tímto jim děkuji za čas, který věnovali akci pro děti ze svého volna.
Společně doufáme, že příští setkání nebo soutěž, která bude připravena dětem se setká s větším zájmem.
Jana Hanzelová, ml.
knihovnice
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Kulturní akce Sboru pro občanské záležitosti při OÚ

Poděkování
Vážený pane starosto a Zastupitelstvo obce Bedihošť!
Dovolte nám, abychom jménem svým a určitě i jménem všech
starších občanů poděkovali za krásný program pro seniory.
Byl pro nás připraven 6. 6. 2015 na zahradě místních
zahrádkářů. Vystoupení kapely „KAPKA” S PANÍ Danou
Sokolovou a Petrem Šimáčkem bylo na profesionální úrovni,
s nádhernými písničkami, při kterých jsme si zazpívali
a zavzpomínali na naše mladá léta. Zajímavé bylo i jejich
vyprávění a zážitky ze společných cest.
K naší spokojenosti přispěli i slunečné počasí a chutné
občerstvení, které pro nás připravily členky Sboru pro občanské
záležitosti.
Vážíme si, že se na nás seniory nezapomíná a velmi si ceníme, že
obec nelituje vynaložených finančních prostředků a každoročně
pro nás připraví pěkné kulturní a zábavné odpoledne. Již nyní se
těšíme na příští rok, a pokud budeme zdraví, tak určitě
nebudeme chybět.
Na závěr jen náš malý poznatek – proč nepřijde více starších
občanů i střední generace, vždyť je nás v obci tolik!
Ještě jednou velké díky všem pořadatelům.
Olga Hrbatová
Josef Hrubý
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Kulturní akce Sboru pro občanské záležitosti při OÚ
Co se do minulého čísla nevešlo
Dětský maškarní ples
Sobota 14. února 2015 se změnila v karnevalový den pro děti. Ovládl ji rej masek. Děti se sešly se svými rodiči či prarodiči
v místní sokolovně na svém „Maškarním plese”, který pro ně připravily členky Sboru pro občanské záležitosti a výbor
kultury.

Pro děti bylo připraveno občerstvení a zábava. Po zahájení karnevalu následovala promenáda masek a věřte, že se bylo na
co dívat. Poté si děti převzali dva veselí klauni, kteří je vtipně provedli celým odpolední programem. Na parketu skotačily
v rytmu diskotéky, kterou připravil pan Vítek Švec, roztomilé berušky, tajemné víly, krásné princezny, drsní kovbojové
a piráti, kouzelníci, čerti a spousta dalších masek.
Všechny děti se náramně bavily. Tanec, pohyb, soutěže, to vše se odráželo v očích dětí, které si své odpoledne opravdu
užily a po ukončení odcházely domů šťastné a spokojené.
„Tak zase příště. . .”
Jarmila Popelková
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Základní a mateřská škola v Bedihošti
V minulém vydání Bedihošťského zpravodaje jsme vás informovali o úspěších našich žáků v soutěžích, o připravované
„Škole na nečisto” pro naše budoucí prvňáčky a zvali vás na besídku pořádanou ke Dni matek. Poslední dva měsíce
školního roku, však bývají na různé soutěže a akce nejbohatší.
Pro žáky druhého stupně byl připraven poznávací zájezd do nově opraveného barokního zámku Kuks. Zaujala je nejen
barokní „apatyka”, ale i sochy ctností a nectností Matyáše Brauna. Prohlédli si i Babiččino údolí a odjížděli domů obohaceni
o nové zážitky.
První stupeň se za vydatné pomoci svých starších kamarádů loučil s uplynulým školním rokem také ve velkém stylu.
Zábavné odpoledne zahájil taneční kroužek, následovalo předání věcných cen vítězům sběrové soutěže. Poté se děti
mohly vyřádit při plnění zajímavých úkolů. Za nasbíraná razítka byly odměněny diplomem, medailí a sladkým dárkem.
Zpestřením bylo malování na obličej, skákací hrad, jízda na motokárách a koloběžkách. Na závěr si všichni opekli voňavé
špekáčky a sledovali volejbalový zápas mezi učiteli a rodiči. Právě Klubu rodičů a přátel školy patří velké poděkování za
celoroční podporu a pomoc.
Vzdělávací náplň zase měly červnové exkurze pořádané ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů.
Do okolních lesů se s odborníky podívali nejenom žáci druhého stupně, ale také děti z MŠ.
O úspěších našeho deváťáka Tomáše Piskovského jsme již také jednou psali. Tomáš letos zvítězil v okresním kole olympiád
z matematiky, fyziky i chemie a nechal za sebou i žáky gymnázií. V červnu nás pak potěšili svým úspěchem v okresním
kole Malé chemické olympiády, která je každoročně pořádána na Reálném gymnáziu, osmačky Terezie Ševčíková
1. místem a Eva Šubová 4. místem. Že by Tomášovi rostli zdatní nástupci?
Samozřejmostí závěru roku jsou také sportovní soutěže, zejména Pohár starostů v malé kopané, který tradičně pořádá
naše škola.
Všechny akce, které v průběhu roku pořádáme, nebo absolvujeme, není možné na stránkách Zpravodaje popsat ani
vyjmenovat. Proto sledujte naše internetové zpravodajství! Z našich stránek www.zsbedihost.cz se snadno dostanete
na facebook školy, kde se téměř ihned po uskutečnění události objeví také fotografie.
Vyučující ZŠ Bedihošť
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Pohádkový večer II
Zdá se, že tradice pohádkových večerů na zdejší škole je založena. Letos se sice pohádkový večer konal teprve podruhé,
ale opět s takovým úspěchem, že si nedovedu přestavit, že by tato tradice nepokračovala i v dalších letech.
Akce odstartovala kolem páté hodiny odpolední, kdy se do školy začaly trousit nejrůznější pohádkové bytosti. Ve škole už
na děti v maskách i bez nich čekaly usměvavé paní vychovatelky (p. Navrátilová a p. Slavkovská), které pro děti připravily
bohatý program. Děti se nejprve musely rozdělit do dvojic, kdo se bál víc, mohl utvořit trojici. V těchto skupinkách potom
děti navštěvovaly “velké” pohádkové bytosti. Letos to byl opět upír, čertice a čarodějnice a nově velký a malý vodník,
Rumcajs a pirát. Děti musely odpovědět na otázky, které se týkaly pohádek, a splnit nějaký dovednostní úkol. Nevěřili
byste, jak chabé znalosti mají dnešní děti o pohádkách. Vůbec nechápu, jaké knížky ty děti čtou a na co se dívají v televizi.
Po této stezce odvahy po chodbách školy na děti čekala odměna v podobě pizzy. Po večeři, a to už se stmívalo, musely děti
ještě jednou prokázat svou odvahu. Tentokrát na ně ve své chýši pod ořechem na školním dvoře čekala zlá čarodějnice.
Všechny děti ve zkoušce obstály a s úlevou se mohly oddat tanečním radovánkám v tělocvičně. Na závěr pohádkového
večera byla pohádka na dobrou noc a pak už jen pohádkové sny.
Pohádkový sen však letos pokračoval ještě ráno. Rodiče dětí dostali pozvánku na společnou snídani s dětmi ve školní
jídelně. Když jsem viděl tu nádheru, ty překrásně nazdobené chlebíčky a zeleninu, připadal jsem si jako ve snu, nebo jako
na snídani v nějakém luxusním hotelu. Klobouk dolů před paními kuchařkami, které tuto nádheru pro rodiče a jejich
ratolesti připravily. Zde je malá ochutnávka.
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Z historie obce - Vojtěch Vavrouch
Vojtěcha Vavroucha popravili nacisté v Berlíně
2. část
Vojtěch Vavrouch versus nacistická justice
Vavrouch byl 15. 4. 1942 převezen z Pankráce do
Drážďan, kde byl umístěn na samotku. Jednou za
měsíc mohl napsat jeden dopis a stejné množství i
obdržet.
Nacisté řešili zpravodajskou činnost pěti bývalých
českých letců jako pět samostatných případů.
Vavrouch byl souzen spolu se Seluckým a dalšími
jeho dvanácti pomocníky, v jednom případě šlo
o ženu. Hlavní líčení Lidového soudního dvora,
konané v Drážďanech 18. a 19. 1. 1943, u dvanácti
obžalovaných vyslovilo zločin přípravy velezrady,
která by mohla vést k odtržení protektorátu od říše
a k podpoře nepřátel Německa. Většina
obžalovaných sbírala a dále předávala zprávy.
Zbývající dva obvinění jim přitom pomáhali, jeden
Vojtěchova manželka Anna a syn Vojtěch, rok 1930. Fotografie rodiny Vavrouchovy z nich navíc držel zbraň. Obdrželi tresty odnětí
svobody a ztráty cti na šest let. Ostatních dvanáct
(včetně Seluckého a Vavroucha) bylo odsouzeno k trestu smrti a k trvalé ztrátě čestných občanských práv.
Vavrouch a jeho příbuzní se snažili o zmírnění rozsudku nacistického soudu. Obzvlášť aktivní byl v tomto směru MVDr.
Antonín Vavrouch (ročník 1898), bratr odsouzeného. V dopisu z 12. 4. 1943 vzpomněl blížící se narozeniny Adolfa Hitlera
a jménem všech sourozenců prosil samotného „vůdce“ o milost pro svého bratra. Tento i jiné dopisy obsahují různé údaje,
z nichž některé byly napsány vyloženě ze zoufalství, v marné snaze o záchranu života příbuzného. Zajímavý apel obsahuje
dopis Antonína Vavroucha z 27. 4. 1943, zaslaný říšskému ministerstvu spravedlnosti. Připojil totiž vlastnoručně psanou
žádost Vojtěcha mladšího, syna odsouzeného. Mladík zdůraznil datum vynesení rozsudku smrti pro svého otce – 19. leden
1943. V tento den ironií osudu hoch oslavil své třinácté narozeniny. Po rozvodu rodičů byl přidělen německé matce, proto
patřil k členům organizace Hitlerjugend, což v žádosti o milost také zdůraznil.
Ani špatný zdravotní stav Vojtěcha Vavroucha (např. oteklé nohy, velké bolesti žaludku) nevedl ke změně trestu.
Dr. Otto Georg Thierack (1889–1946), říšský ministr spravedlnosti, rozhodl 12. 7. 1943 se zplnomocněním vůdce
o zamítnutí žádostí o milost pro Seluckého, Vavroucha a sedm dalších mužů, odsouzených ve stejné věci. Vojtěch
Vavrouch byl popraven gilotinou 20. 8. 1943 v berlínském vězení Plötzensee. Pozůstatky rodáka z Bedihoště byly určeny
Anatomicko-biologickému institutu Humboldtovy univerzity v Berlíně.
Hodnocení a shrnutí
Činnost odbojové sítě si vyžádala téměř 60 popravených. Popravy samozřejmě neminuly ani jednoho z pěti bývalých
letců, kteří celou zpravodajskou síť založili. Řada spolupracovníků byla odsouzena k dlouholetým trestům a poslána do
věznic a koncentračních táborů, kde jich přes 20 zahynulo. Více než pět desítek členů zpravodajské sítě se dožilo pádu
nacismu.
Význam rozsáhlé špionážní činnosti bychom rozhodně neměli zlehčovat, poněvadž skupina prokazatelně získala řadu
zajímavých zpráv, např. podrobné údaje o produkci nejdůležitějších továren v Čechách a na Moravě, plány německé
letecké kanceláře Junkers na dva nové dopravní stroje i na výrobu velkého letadla pro převoz tanků a obrněných vozů,
přehledy výroby různého vojenského materiálu (padáky, gumové čluny, oděvy pro posádky ponorek aj.), plány nových děl
a tanků. Pomocí několika vysílaček či prostřednictvím konzulátu v Praze dodávali zprávy Sovětům. Velkou otázkou zůstává
profit z činnosti zpravodajské sítě, tj. kolik se Sovětům získané informace hodily a v čem jim pomohly.
Činnost zpravodajské sítě byla propagandisticky využita nacistickým režimem. V den napadení Sovětského svazu
(22. 6. 1941) vystoupil na shromáždění zástupců německého a zahraničního tisku ministr zahraničních věcí Joachim von
Ribbentrop (1893–1946). Válečné tažení proti Stalinovu impériu se snažil ospravedlnit i upozorněním na nepřátelskou
činnost sovětského generálního konzulátu v Praze a jeho spolupráci s českým odbojem: „Intenzívní podvratné činnosti
poskytovalo velmi cennou pomoc sovětské zastupitelství, generální konzulát v Praze. Pomocí rozhlasových vysílacích
a přijímacích stanic byla prováděna horlivá zpravodajská služba…člen ruského konzulátu v Praze Mochov byl hlavou ruské
vyzvědačské sítě, která se táhla nad celým Protektorátem…“ Mochov odjel brzy po odkrytí zpravodajské sítě do
Sovětského svazu. Na rozdíl od českých spolupracovníků měl štěstí, že byl diplomat a příslušník státu, s nímž tehdy mělo
Německo stále ještě „přátelské“ vztahy.
Vojtěch Vavrouch byl osobním věstníkem (č. 32) ministra národní obrany z roku 1948 povýšen na věčnou paměť na
štábního praporčíka letectva. Patří ke třem osobám z Bedihoště, které se staly oběťmi nacistické perzekuce. Skladník Jiří
Špičák (ročník 1898), který podporoval rodiny perzekvovaných, zemřel ve vězení ve Waldheimu. Antonín Komenda
(ročník 1884), vařič cukru v místním cukrovaru, byl roku 1940 zatčen pro ilegální komunistickou činnost, např. šíření
stranických letáků. Později zahynul v koncentračním táboře Osvětim. Kromě toho čtyři muži (Bohumil Soldán, Karel Grepl,
Arnošt Soukeník, Josef Staněk) zahynuli přímo obci v průběhu dělostřelby a bombardování v květnu 1945. Jaroslav
Zahálka (ročník 1910) zemřel v roce 1944 v Německu, kde byl totálně nasazen. Jména všech osmi mužů jsou uvedena
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na památníku obětem obou světových válek v Bedihošti.
Vojtěch Vavrouch patří k 677 českým vlastencům, kteří byli za druhé světové války popraveni ve věznici v BerlíněPlötzensee. Jeho jméno je symbolicky vyryto na hrobu rodiny Vavrouchovy na hřbitově v Bedihošti („památce Vojtěcha
1905–1943“).
Blízcí Vojtěcha Vavroucha
Vojtěch Vavrouch mladší se po válce stal zvěrolékařem. Zemřel na začátku roku 2012 v Prostějově.
Anna Vavrouchová (1910–2001) žila po rozvodu s Vojtěchem v Praze – Holešovicích. Za druhého muže si v roce 1941
vzala Paula Urbana (1914–1999), příslušníka německé armády. Jejich manželství trvalo téměř šedesát let. Hana
Kalousová, poslední partnerka popraveného Vojtěcha, označila v korespondenci z února 1946 Annu za osobu, která
Vojtěcha za války udala. Jedná se o nesmyslné tvrzení, poněvadž Anna se s Vojtěchem v době jeho odbojové činnosti
rozváděla. Ani spolu již nežili, proto by se Vojtěch jen těžko chlubil Němce Anně s odbojovou činností proti nacistům.
Na vzniku a životnosti fámy měla jistě vliv právě německá národnost Vojtěchovy bývalé manželky.
Není od věci připomenout JUDr. Ladislava Vavroucha (1925–2010), synovce popraveného. V roce 1949 byl spolu
s jinými osobami z obce i okolí odsouzen za činnost proti komunistickému režimu. Dlouhá léta ho komunisté věznili.
O svém pobytu (1951–1958) v pracovním táboře Vojna na Příbramsku uveřejnil vzpomínky v knize Františka Bártíka
s názvem Tábor Vojna ve světle vzpomínek bývalých vězňů. Místním obyvatelům je Ladislav Vavrouch dobře znám jako
autor publikace o dějinách Bedihoště z roku 1998.
Poznámka: Delší verze pojednání o Vojtěchu Vavrouchovi vyšla v odborném regionálním časopisu Střední Morava
(JIRÁK, Petr: Vojtěch Vavrouch z Bedihoště – jeden z „bezejmenných“ hrdinů. Střední Morava, ročník 20, číslo 37
(1/2014), strany 72-81). Krátký medailónek Vojtěcha Vavroucha jsem napsal v němčině a poslal ho Památníku
německého odporu (Gedenkstätte Deutscher Widerstand) v Berlíně. Instituci totiž zajímají též osudy odbojářů z Evropy,
kteří byli popraveni v Plötzensee.
Použité prameny:
Archiv bezpečnostních složek České republiky
v Praze, fond Německé soudy v říši, sign. 141463-14, 141-469-1, 141-469-3 (archiválie se
vztahem k Vojtěchu Vavrouchovi)
Dobové dokumenty v držení PhMr. Růženy
Vavrouchové, snachy popraveného
Použitá literatura:
ČVANČARA, Jaroslav: Někomu život, někomu
smrt. Československý odboj a nacistická
okupační moc 1939–1941. Praha 2008.
PACNER, Karel: Československo ve zvláštních
službách. Díl II. (1939–1945). Praha 2002.
VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk:
První a druhé stanné právo na Moravě
(1941–1942). Brno 2002.
VAV R O U C H , L a d i s l av : K r o n i k a r o d i n y
Vavrouchů (rukopisná práce v držení
Ing. Pavla Vavroucha).
VAVROUCH, Ladislav: Výlet na komín.
Bedihošťský zpravodaj, č. 14 (červenec
2007), s. 17.
Mgr. Petr Jirák

Jména místních obětí druhé světové války na pomníku v Bedihošti.
Foto Petr Jirák
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Havárie německé stíhačky 14.3.1944 u obce Bedihošť
Na jaře v březnu 1944 při cvičném letu smrtelně havaroval Lt. Wilhelm Balensiefer od 3.Staffel/SG152 z nedalekého
letiště u Prostějova, kde byla dislokována letecká pilotní škola. Jeho stíhací letoun Fockewulf Fw 190 SG-3,W.Nr.(výrobní
číslo)160912 "žlutá 2", se z dosud neznámých příčin zřítil a zaryl hluboko do země, kde setrval až do roku 2000. V tomto
stroji našel smrt Lt. Balensiefer. V uvedeném roce 2000, toto místo dopadu objevila skupina historiků ze severních čech
a tento vrak pomocí bagru vyzvedla. Jelikož do výkopu prosakovala spodní voda a rychle se plnil vodou, nestačili
vyzvednout vše, co ještě ve výkopu zůstalo. Proto se rozhodli, že výkop ukončí a jámu zasypali. Ostatky pilota byli
předány lidovému spolku péče o německé válečné hroby.
Později se podařilo podle čísla letadla a osobní známky pilota v německém archívu dohledat veškeré informace o tomto
pilotovi.
Byl jím Balensiefer Wilhelm narozen 1.8.1922 Siegburg Krs. Siegkreis, Norsfriednof.
Jednotka: 3./Schlachtgesehwader 152
Hodnost: Leutnant
werstorben: Beditrostch bei Prosuitz/Mahren-Flugunfall - 14.3.1944
Jelikož se s některými leteckými archeology z této skupiny znám již z dřívější doby, protože já sám se touto činností
zabývám již několik let a mám zmapovanou větší část Moravy a tím i místa dopadů sestřelených letadel, oslovil jsem
jednoho z členů a ten mi napsal, že tento v minulosti nedokončený výkop by stál za to ještě jednou prozkoumat. Popsal mi
vše, co je třeba a já jsem učinil následující kroky.
Oslovil jsem pana starostu Jiřího Zipse. Po mé žádosti a následném objasnění situace jsme se s panem starostou dohodli
na podmínkách, které je třeba dodržet, a sepsali jsme řádnou smlouvu o povolení k výkopu. Vše proběhlo velmi hladce
a rychle. Termín výkopu byl stanoven na neděli 16.8.2015. Chtěl bych se zmínit a zároveň poděkovat panu starostovi
za jeho ochotu a vstřícnost. Po vyřízení všech personálií a zajištění bagru, jsme mohli zahájit tento plánovaný výkop.
Když jsme v neděli ráno dorazili na místo, počasí nevypadalo moc příznivě. Později se ale udělalo hezky a svítilo sluníčko,
takže nám to vyšlo.
Zaměřil jsem místo dopadu a lžíce bagru se zakousla poprvé do tvrdé vyschlé země. Když jsme se dostali do hloubky asi
2 metrů, začali se objevovat malé fragmenty z toho letadla. Usoudil jsem, že jsme na správném místě, ale že musíme ještě
hlouběji. Bagr pokračoval stále více do hloubky a v tom se najednou začali objevovat větší a větší kusy. Ve třech metrech
jsme narazili na šedou slínovitou hmotu těžce nasycenou leteckým benzínem (Kerosinem). Zápach benzínu se táhnul
celou jámou a za malou chvíli i obsluha bagru hlásila, že ho již také cítí. Možná se to bude zdát někomu nemožné, ale
opravdu země se uzavřela a bez přístupu vzduchu se to tam krásně uzavřelo
a zakonzervovalo. Ten, kdo tohle již několikrát v minulosti zažil, ví, že je na tom
správném místě.
Po vyzvednutí ještě několika kubíků této šedé nasycené hmoty, v jejíž obsahu
je ještě spousta různých fragmentů najednou asi ve čtyřech metrech lžíce
bagru naráží na žlutou tvrdou rostlou zem. Toto značí, že jsme na konci výkopu.
Spouštím se do jámy. Po zapnutí detektoru kovů a po následném prohledání
jámy usuzujeme, že v jámě se již další předměty nenachází. Vylézám a dávám
obsluze bagru pokyn pro následné zahrnutí této opravdu hluboké jámy.
Po zahrnutí výkopu uvádíme ještě poslední terénní úpravy a následně
předáváme místo výkopu panu
starostovi k závěrečné kontrole
po úpravě tohoto pozemku.
N a k l á d á m e v y ko p a n ý l e t e c k ý
materiál, který bude následně
podroben průzkumu a čištění
s následnou konzervací a později
vystaven pro širší veřejnost při
různých vzpomínkových akcích
v našem okrese.
Pokusil jsem se zde popsat jeden ze
střípků válečného dění nad našimi
hlavami v období roků 1939-1945.
Tento příběh je navždy spojen s obcí
Bedihošť a myslím, že patří do její
historie, co se týče válečných
událostí, i když názory občanů se
můžou lišit.
Autor článku:
Jaromír Kouřil, Čelčice
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Český zahrádkářský svaz Bedihošť
Milí čtenáři!
V minulém čísle zpravodaje nám zařádil tiskařský šotek a nedopatřením tedy nevyšel náš článek, ve kterém jsme
rekapitulovali naši činnost. Věřím, že sami o nás víte, že existujeme, pořádáme akce. Ale proč se k tomu vracíme? Právě
v článku, který nevyšel, jsme děkovali všem místním i přespolním sponzorům, kteří nám věnovali dary do tomboly na náš
tradiční zahrádkářský ples, který se v letošním roce vydařil po všech stránkách. Tak tedy dodatečně a s omluvou všem
ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Před prázdninami jsme připravili akci pro děti nazvanou „Hurá
prázdniny s klaunem Vikim”. Počasí nám přálo a tak si děti svoje odpoledne užily a věříme, že se jim v našem areálu líbilo.
25. července jsme uspořádali „Letní retro zábavu“ pro dospělé, ale jelikož byly prázdniny, tak si užívaly i děti s rodiči.
Během prázdnin se přimhouří oko a šly spát o něco později. K tanci i poslechu hráli hudbu 80. – 90. let Víťa Švec a Vojta
Kuchař. Návštěvnost byla pěkná, sice nás chvílemi pozlobilo počasí, ale ve finále to návštěvníků nevadilo, bavili se
a tancovali i při dešťových přeháňkách. Chtěla bych poděkovat všem zahrádkářům, kteří se podíleli na přípravě a při
organizace celé této akce. V srpnu, jak už se stalo tradicí, náš areál navštíví klienti „Lipky“ z Prostějova a celý den s nimi
prožijeme na zahradě areálu den plný pohody a legrace. Zástupci naší ZO se zúčastnili akce, kterou připravila „Lipka“ na
zahradě v Národním domě v Prostějově pod názvem „Otvírání léta“. Přála bych vám vidět, jak se dokážou klienti
(a troufám si říci, že naši kamarádi) bavit, je to něco úžasného.
V sobotu 29. srpna 2015 jsme připravili akci na rozloučení s prázdninami pod názvem „Prázdninová diskotéka pro děti
a rodiče”. Zajištěn byl program pro děti, bohaté občerstvení, a tím pádem nechyběla dobrá nálada. Účast byla hojná, takže
jsme si všichni, kdo se přišli podívat, hezky užili poslední prázdninový víkend.
V termínu 12.9. až 14.9. do 12.00 hod uspořádáme již tradiční „Výstavu ovoce, zeleniny a květin”. Chtěli bychom vás tímto
požádat, kdo máte svoje výpěstky, abyste nám je zapůjčili (nemusíte být členy zahrádkářů). Budeme rádi, když nám
pomůžete naplnit výstavu, aby byla co nejzajímavější. Veškeré vaše výpěstky budeme vybírat v pátek
11.9. od 15 hodin v klubovně zahrádkářů.
Tak jako v loňském roce budeme na této výstavě prodávat český česnek a přijímat objednávky na brambory na uskladnění
od našich zemědělců. Tak, kdo budete mít zájem, přijďte shlédnout naši výstavu, srdečně vás zveme.
O našich dalších akcích vás budeme seznamovat prostřednictvím zpravodaje. Na závěr bychom vám chtěli poděkovat za
vaši přízeň a všem Bedihošťským občanům přejeme ještě co nejvíce sluníčka, bohaté úrody, pohody, klidu a zdraví.

Zahrádkáři radí
Hledíky (říká se jim i papučky) patří k nejoblíbenějším letničkám. Pěstovat můžete nízké i vysoké odrůdy.
Ty první nechejte vykvést na záhonu nebo v truhlíku a ty vysoké si nařežte do vázy. V zahradnictví vám
nabídnou tři základní druhy růžně vysokých rostlin. Ty nejvyšší hledíky dorůstají až jednoho metru a hodí
se na velké záhony floxů, ostrožek a cinií nebo jako doplněk růžových keřů.
Středně vysoké druhy dorůstají asi 60 cm a moc hezky vypadají v kombinaci s různými barvami na jednom
záhonu v husté výsadbě.
Trpasličí odrůdy jsou asi 20 cm vysoké a mohou sloužit jako romantické lemy záhonů. Sluší jim to také v truhlíku společně
s afrikány, nízkými kopretinami a převislými begóniemi. Když je zapomenete zalít, v pohodě přežijí. Hledíky si libují ve
středně těžké půdě, dostatečně zásobené živinami. V chudých půdách chřadnou a stávají se snadnou kořistí škůdců. Co se
týče zálivky, spokojí se s menším množstvím vody, a když je opravdu zapomenete zalít – přežijí. Naopak nesnášejí
dlouhodobé přemokření, to pak začínají rychle žloutnout a dochází k uhnívání kořenů.
U kvetoucích rostlin nezapomínejte uštípávat již odkvetlé hrozny. Jednak nepůsobí hezky a hlavně tvorba semen rostlinku
zbytečně vysiluje. Při správné péči kvetou hledíky od července až do října.
Hledíky se snadno množí samovýsevem, to znamená, že o dalších sazeničky máte postaráno.
Další rok najdete nové rostlinky na různých místech.
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Výbor ČZS Bedihošť

TJ Sokol Bedihošť
Vážení čtenáři a příznivci sportu,
po delším čase Vás zase mohu seznámit s děním v naší jednotě. Začal bych oddílem mužů, který po tragické podzimní části
vstoupil do jarních bojů s odhodláním za lepší výsledky. Do jarních bojů nám přišel pomoci náš bývalý hráč Petr Bross a po
operaci se vrátil brankář Pavel Pluhařík. Na jaře jsme odehráli 11 zápasů z toho jsme vyhráli 6 utkání, 2 jsme remizovali
a 3 prohráli. Byl to diametrální rozdíl od toho, co jsme předvedli na podzim. Všichni zabrali a na hře to bylo vidět. Hra
celého mužstva byla výborná. V konečné tabulce jsme skončili na pěkném 11. místě, tři příčky od sestupových pozic. Naši
hráči hráli soutěž 7+1, umístili se na krásném 2. místě za Brodkem u Prostějova a nasbírali krásných 18bodů. Myslím si, že
kluci si zaslouží velkou pochvalu. Do nové sezóny vstupují muži s velkými ambicemi. Máme několik posil, a tak kádr čítá až
19 hráčů. To znamená, že každý bude muset hrát na 100%. Odehráli jsme přípravné utkání s Mostkovicemi, které jsme
vyhráli hokejovým výsledkem 6:5. Do prvního soutěžního utkání jsme vstoupili na půdě Brodku u Konice a to vítězně
a soupeře vzdáleného 35km od Bedihoště jsme porazili 2:1, byl to bojovný, ale pro nás vítězný zápas. Další utkání
odehrajeme doma se soupeřem z Nezamyslic. Doufejme, že se nám opět vrátila forma a povezeme se celý podzim na
vítězné vlně.
Co se týká dalších aktivit naší jednoty, tak se celé léto odehrávalo na sportovní vlně. V místní sokolovně se každý den hrál
tenis, nohejbal a v poslední době i badminton. To je asi vše, s čím jsem vás chtěl seznámit. Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem členům sokola Bedihošť za příznivou reprezentaci našeho oddílu.
Na konec bych chtěl poděkovat pracovníkům obecního úřadu za údržbu našeho hřiště. Poděkování samozřejmě patří
Jiřímu Zipsovi a Zastupitelstvu obce Bedihošť.
Za TJ SOKOL BEDIHOŠŤ
Starosta Sokola
Josef Zemánek
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
V Bedihošti se v sobotu 22.8. uskutečnila netradiční soutěž v hasičském sportu tzv.
Bedihošťské kopeček. Pro hasiče z Bedihoště to byla velká výzva, protože takovou akci
pořádali poprvé a soutěž chtěli okořenit i večerní zábavou pod hvězdami. Oslovili tedy
spoustu sborů i ze zahraničí a netrpělivě očekávali množství přihlášených jednotek.
V ranních hodinách postupně přijelo 5 sborů. "Hasiči z Vrahovic, Hrubčic, Čehovic, Morkovic
a samotný tým Bedihoště se pokusili zdolat netradiční požarní útok přes kopec, který leží
v bedihošťském parku a aby to týmy neměly tak lehké, celá základna (hadice, rozdělovač,
proudnice i koš) byla netypicky poskládaná, a právě s tím si samotná družstva musela
poradit sama. A pro samotné zpestření soutěžení družstva musela start zahájit vypitím půl
litru vody na ex", uvedla na úvod Jana Vičarová, jedna ze soutěžících hasiček. V ženském
útoku se nejlépe umístily ženy z Hrubčic, druhá byla Bedihošť a na třetím místě se umístily
dívky z Čehovic. V mužské kategorii si nejlépe vedlo družstvo z Morkovic, druhé byly
Vrahovice a třetí Bedihošť.
„Abychom divákům zpestřili podívanou a ukázali jim, jaká je hasičina dřina, v odpoledních
hodinách jsme pro ně připravili disciplínu Železný hasič/ka. Mohl se přihlásit každý, nejen z řad hasičů”, začala s popisem
Vičarová. "Dráha byla zaměřená na převalování obří pneumatiky, prolézání roury či nošení figuríny, soutěž byla umocněná
nošením plynové bomby na zádech, která měla celou disciplínu ztížit. Železný hasič/ka vzbudil u diváků velký obdiv, kdy
opravdu každý viděl, jak musí být takový hasič ve formě a plný síly", dodala Vičarová. První místo v této disciplíně získal
Viťězslav Švec (Bedihošť), 2. místo obdržel Martin Richtr a na třetím místě skončil David Kolařík. V kategorii Železná
hasička, která byla složena v týmech a které se musely zúčastnit minimálně tři dívky z jednoho družstva, skončilo na
prvním místě družstvo Čehovic ve složení Vendula Dvořáková, Kateřina Štoplová a Jana Vičarová. „Chtěla bych především
poděkovat členům SDH Bedihošť za čas, který věnovali na organizaci prvního ročníku Bedihošťského kopečku. Doufám, že
netradiční soutěž zaujme další sbory a příští rok se zúčastní více družstev. A Vy se přijdete podívat a podpořit právě to vaše
družstvo hasičů”, děkuje a zve na další závod Jana Vičarová.
zdroj: pvnovinky
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7. Propagační jízda
Vážený pane starosto,
chtěl bych Vám poděkovat za pomoc při organizaci 7. Propagační jízdy, která v letošním roce přejížděla přes okres
Prostějov.
Velice si vážíme si Vaší ochoty a doufáme, že se v příštích letech se na Vás budeme moci opět obrátit.
S pozdravem
Jan Brabec
starosta OSH

Od ostravské radnice vyrazilo v pondělí 29. června 2015 vozidlo značky Praga do Pardubic. Jednalo se již o sedmou
propagační jízdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Letošní jízda se jela na počest již V. sjezdu Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska.
Jízda se uskutečnila ve dnech 29. června až 3. července 2015. Historický automobil Praga z roku 1934 z Centra hasičského
hnutí v Přibyslavi řídil Milan Pátek. Jiří Pátek byl velitelem jízdy a Josef Nitra hlavním koordinátorem. Součástí jízdy byla
historická vozidla jednotlivých tří krajů. Symbolem jízdy je praporec tradičně věnovaný brněnskou firmou Alerion.
„Jízdy se už staly dlouholetou tradicí. Poprvé jsme vyrazili na týdenní pouť 10. června 2009 z Centra hasičského hnutí
v Přibyslavi, abychom po týdnu trasy krajem Vysočina (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě), Pardubickým krajem
(Polička, Jevíčko), Olomouckým krajem (Konice, Senice na Hané, Skrbeň) a Moravskoslezským krajem (Moravský
Beroun, Jánské Koupele, Melč, Opava), přivezli na stadion v Ostravě-Vítkovicích oheň XIV. mezinárodní hasičské soutěže
CTIF,“ upřesňuje Josef Nitra, koordinátor jízdy.
Letos se jela již sedmá propagační jízda Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na počest V. sjezdu Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska z místa konání minulého sjezdu – Ostravy do místa konání letošního sjezdu – Pardubic. „Trasa vedla
z Ostravy, kde se vyjela 29. června přes Opavu, Bruntál, Olomouc Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě, Přerov,
Prostějov, Konice, Letovice, Proseč, Skuteč, Radhošť, Chrudim, Seč, Choltice, Přelouč, Vápno, Voleč a končí v Pardubicích
3. července 2015".

foto Jan Pospíšil
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Revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potoka
Co se změnilo
Pokud si občané obce Bedihošť letos vyšli či vyjeli na kole po
cyklostezce směrem k Čehovicím, jistě si všimli výrazné
změny, která se udála s polem poblíž soutoku Malého potoka
a Vřesůvky. Během loňského podzimu proběhla na tomto
místě stavba zajímavé revitalizační akce. V ploše mezi dvěma
technicky upravenými koryty Vřesůvky a Malého potoka vznikl
mokřadní areál o rozloze přes jeden a půl hektaru. Malý potok
byl na tomto místě převeden do nového, mělkého přírodního
koryta o délce přes 200 m, kolem kterého bylo vybudováno
dohromady šest mělkých tůní o celkové ploše 1471 m2. Břehy
potoka a tůní byly osázeny dřevinami, hlavně vrbami. V ploše
areálu byly vysazeny také olše, lípy, habry, duby či třešně
ptačí. Díky obětavé práci občanského hnutí Koalice pro řeky,
která byla investorem revitalizace, a díky obci Čehovice
i mnoha odborníkům, kteří se na akci podíleli, vznikl na místě
původního podmáčeného pole pěkný kus přírody, kam se
rychle vrací život.
Povodně a sucho
Letošní mimořádně horké a suché léto nám důrazně
připomíná, že se klima mění. Lidé se v posledních dvou
desetiletích čím dál častěji potýkají se dvěma opačnými
extrémy, povodněmi a suchem. V našem těsném okolí se stačí
projít podél Valové nebo Vřesůvky, o menších tocích
a strouhách ani nemluvě, abychom viděli, že toky
v zemědělské krajině byly v minulosti změněny na kanály,
které mají za cíl vodu odvádět pryč, a to co nejrychleji a co
nejdál. Suchá léta a mírné zimy navíc způsobují, že množství
vody v korytech vodních toků i hladina podzemních vod klesá.
Prameniště a mokřady, které byly zdrojem vody a tvořily
stanoviště vzácných rostlinných i živočišných společenstev,
byly plošně odvodněny a přeměněny na ornou půdu. Často
byly vysušeny i poslední zbytky lužních lesů. Tento neutěšený
stav se v celé České republice v posledních dvaceti letech
mnohokrát na mnoha místech projevil například bleskovými
povodněmi nebo naopak suchem, které dlouhodobě mění naše
životní prostředí.
Co jsme získali
Jedním z nejlepších a nejpřirozenějších způsobů ochrany před
povodněmi i před suchem je obnova přírodních niv a navracení
toků do členitých a mělkých koryt. Obnovení lokálních
tlumivých rozlivů velkých vod a zpomalení odtoku vede
k většímu zadržení vody v krajině. Jakkoli na Malém potoce
žádné vážnější povodňové události nehrozí, přinesla
čehovická revitalizace významný efekt pro vodní režim krajiny
prakticky okamžitě. Ve vybudovaných tůních a mokřadech je
voda i přesto, že tok v letošním extrémně suchém létu dočasně
vyschl. 600 vrbových kůlů umístěných kolem koryta toku
a tůní obrazilo a již roste. Tůně a mokřady slouží jako místo pro
rozmnožování obojživelníků i jako napajedlo pro zvěř a ptáky.
Uživatelům cyklostezky při výletech za zdravím a odpočinkem
se tak zde naskýtá pohled na pěkné přírodní zákoutí s vodními
prvky a mladým luhem. Dospělý si při pohledu na zeleň a vodu
psychicky odpočine, děti vidí, jak má příroda vypadat, a učí se
porozumění a lásce k ní.
Co dál
Podoba mokřadního areálu se časem bude měnit. Stromy vyrostou, zeleň se víc „zapojí“, tůně a jejich okolí zaroste
rákosem, orobincem a ostřicemi. Nové koryto potoka bude rovněž zarůstat, může i mírně změnit svůj tvar. Na ploše areálu
budou k vidění světlé lužní hájky hlavatých vrb, na sušších okrajích poroste dubohabřina. Každý rok od konce března do
začátku léta se kolemjdoucí budou moct těšit na jedinečnou atmosféru jarních nocí plných melodických trylků ropuch,
hlasitého řezavého volání rosniček či vodnického bre-ke-ke-ke zelených skokanů. Celé jaro i léto může ten, kdo se
u areálu zastaví, pozorovat vodní ptáky, například bahňáky pisíka obecného, kulíka říčního nebo čejku chocholatou či let
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pestrobarevných vážek a šídel. Úkryt a životní prostor si
v areálu po celý rok najdou také bažanti, zajíci i další druhy
zvířat žijící na polích či skrytým způsobem života podél
potůčků v zemědělské krajině Hané.
Závěr
Dlouhodobá praxe ukazuje, že i při nejlepší vůli končí často
pokusy o revitalizace toků neúspěchem. Úsilí projektantů,
investorů či expertů z oboru ekologie ztroskotává na složitých
majetkových poměrech, nesouhlasu vlastníků pozemků
a podobně. O to optimističtější je fakt, že na soutoku Vřesůvky
a Malého potoka pod Čehovicemi se povedlo akci dovést
úspěšně do konce. Uvědomme si však, že konec realizace je
vlastně začátkem existence celého díla. Budoucí fungování
mokřadu bude záviset na přírodních podmínkách v dalších
letech, ale i na tom, jak se k němu budou chovat lidé. Přeji
všem občanům obce mnoho hezkých setkání s přírodou na
soutoku Malého potoka s Vřesůvkou.
Autorem článku je Mgr. Jan Koutný Ph.D., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Nohejbalový turnaj - Memorial Jaroslava Šmída
Dne 18.7.2015 v sobotu se konal v místní Sokolovně turnaj v nohejbale, který má za sebou už několik úspěšných ročníků.
Ale poprvé se nesl s názvem Memorial Jaroslava Šmída. Abych vás seznámil s tím, proč tento turnaj nese tento název.
Jaroslav Šmíd sice nepocházel z Bedihoště, ale byl to člověk, který svůj život spojil se sportem, fotbalem a nohejbalem.
Já osobně jsem ho znal několik let a to z fotbalu. Jaroslav nastupoval za Kostelec a já za Bedihošť. Spolu jsme prožili
několik soubojů na zeleném trávníku. Ale více jsem ho poznal, když ho do Bedihoště, a to na nohejbalové hřiště přivedl
Petr Merta, který s ním odehrál několik turnajů. Začal s námi pravidelně chodit v týdnu, a stal se velkým kamarádem
a výborným spoluhráčem. Tento turnaj se nesl v duchu vzpomínek na Jaroslava Šmída. Přijelo 9 mužstev. Byl to velmi
krásný turnaj, kterého se účastnili hráči vysoké úrovně. Někteří účastníci dříve hráli i druhou ligu. I proto mě těší, že se na
turnaji neztratili hráči z Bedihoště. Hráčů Bedihoště tu bylo více, ale jediná čistá trojice respektive čtveřice byla ve složení
Pavel Neoral, Richard Khýr, Josef Zemánek a Tomáš Neoral. Tento tým s názvem „Veteráni Bedihoště” nakonec celý turnaj
s vypětím všech sil vyhrál. Bylo to velké překvapení. Na druhém místě se umístil tým Čunína a třetí místo obsadili hráči
sokola II.B, ale podle mého mínění nebylo důležité kdo vyhrál, ale to, že proběhla vzpomínka na našeho kamaráda
Jaroslava Šmída. Tento turnaj by se vůbec nekonal, kdyby ho neuspořádal Petr Merta, hlavně jemu patří velký dík za
uspořádání této akce a vzpomínky na Jaroslava Šmída. Doufám, že další ročníky se ponesou ve stejném duchu. Velký dík
patří těm, kteří se tohoto turnaje zúčastnili jako hráči i jako organizátoři, dík patří i všem sponzorům. Díky !!!
Za organizátory Petr Merta a Josef Zemánek
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Zadáno pro ženy (i muže)
Milé čtenářky a čtenáři,
jsem zde opět se svojí rubrikou, která je určena pro ženy,
ale i některé muže, kteří si rádi přečtou moje články
a recepty. V době, kdy připravuji své dílo, se prázdniny
přesunuly do druhé poloviny. To znamená, že děti jdou již
z kopce dolů a než se vzpamatujeme, nastane jim opět
škola.
Pomalu se blíží babí léto a s ním i chladná rána, což opravdu
naznačuje pomalu a jistě podzim. Okurkovou sezónu máme
za sebou, ale neustále nám naše zahrádky nabízejí různá
ovoce a zeleninu. A co s tím? No přece kompotujeme, zavařujeme, nakládáme, přece nenecháme úrodu shnít, jsme přece
šetřivé hospodyňky. Práce je tedy plno, ale my to zvládneme.
Co možná nevíte o zavařování
1. Na vaření marmelád, džemů, želé, kečupů, omáček a čatní je nejvhodnější teflonové nebo ocelové nádobí.
Důležité je, aby dny nádoby bylo zcela rovné.
2. Domácí džemy a marmelády můžeme plnit do praktických skleniček se šroubovacím víčkem od majonézových
výrobků. Důležité však je, aby víčko nebylo porušené, dobře těsnilo a neneslo stopy rzi. Před zavíčkováním se
vyplatí potřít spodní stranu víčka trochou alkoholu, např. vodkou.
3. Sklenice důkladně vymyjeme v horké vodě a nechám uschnout. Pokud je těsně před použitím propláchneme
rumem, budou dobře vydezinfikovány a džem navíc získá lepší chuť i vůni.
4. Ve většině případů naléváme džemy a marmelády do sklenic horké. Proto je dobré postavit sklenice na morkou
utěrku, aby nepraskly. Pod víčkem necháme asi centimetrovou mezeru, sklenice pevně zavíčkujeme a obrátíme
dnem vzhůru. Teprve až když zavařenina úplně vychladne, obrátím je zase víčkem nahoru a uskladníme.
5. Hotové kompoty, džemy, rosoly či sterilovanou zeleninu kontrolujeme, zda se nakazí nebo jestli nepovolilo víčko.
6. Plesnivějící výrobky bez milosti vyhodíme – obsahují karcinogenní látky. A ještě něco – do otevřeného džemu
nesaháme nožem od másla, jinak se rychle zkazí.
7. Mnoho nežádoucích změn urychluje světlo, výrobky proto skladujeme na tmavém, suchém a chladném místě.
Nikoliv ovšem v chladničce, protože je v ní poměrně vysoká vlhkost.
Ještě znát větu, že nejvíce pro tělo prospěšných látek je v čerstvém ovoci nebo zelenině. Toto tvrzení ovšem stoprocentně
neplatí. Především v zelenině je totiž většina zdravé prospěšných látek pevně vázána na vlákninu a v syrovém stavu se
uvolňují jen omezeně. Optimální využití těchto látek tedy závisí na tom, jestli zeleninu před konzumací vaříme, což
způsobí, že se v trávicím ústrojí uvolní mnohem snadněji.
Také brambory jsou v syrovém stavu nestravitelné, brokolice ztrácí při vaření část své hořké příchuti. Při vaření mrkve
nebo rajských jablíček se uvolňují karotenoidy a lykopeny a tělo je tak může mnohem snadněji přijímat.
Důvodů ke zpracování ovoce a zeleniny je ostatně celá řada. Jedním z neopomenutelných komponentů při této činnosti je
např. ocet a vůbec existence kyselého prostředí, které má podle vědeckých poznatků dvě základní vlastnosti: kyselé
potraviny vzbuzují lepší náladu a hlavně řada nežádoucích škodlivých mikroorganismů nemá kyselé prostředí ráda, takže
kyselost představuje obecnou prevenci proti chorobám. Speciálně ocet podle posledních poznatků dodává do těla látku,
jež vzniká při jeho kvašení a je velmi důležitá pro budoucí matky. Tato látka je také důvod, proč mají těhotné ženy tak
často chuť na kyselé. Nyní vám napíšu několik receptů na vyzkoušení.
Domácí kečup
2kg rajčat, 250g kyselých jablek, 25dkg cibule, 8 lžic 8% octa, půl lžičky hřebíčku, půl lžičky skořice, 1 lžička sladké
papriky, 1 lžička soli, 150g cukru, 2 papričky chilli
Do kříže naříznutá rajčata spaříme vařící vodou a oloupeme. Také jablka oloupeme a zbavíme jádřinců. Cibuli nakrájíme
na kostičky. Vše dáme do hrnce a spolu s ostatními ingrediencemi vaříme do úplného rozvaření. Nechám vychladnout,
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rozmixujeme, propasírujeme přes sítko. Plníme do vhodných sklenic a poté 20 minut sterilujeme.
Omáčka na těstoviny
1,5kg rajčat, 500g paprik, 8 – 10 stroužků česneku, 3 velké cibule, 5 kuliček nového koření, 1 lžička pepře, 1 bobkový list,
1 lžička soli, 2 – 5 lžic cukru, 3 lžíce octa
Rajčata nařízneme do kříže, spaříme vařící vodou a oloupeme zeleninu, česnek a cibuli pokrájíme nadrobno, koření
rozdrtíme v hmoždíři. Vše dáme do kastrolu, přivedeme k varu a vaříme až do zhoustnutí. Poté přidáme sůl, podle chuti
cukr a ocet, krátce povaříme, naplníme do menších skleniček a při 85 stupních C sterilujeme 20 minut.
Med z černého bezu
30 květů, ¾ litru vody, 1 citron i s kůrou, 1,5kg cukru, 2 sáčky vanilkového cukru
Květy a citron povaříme ve vodě 10 minut a pak necháme louhovat 24 hodin. Scedíme, přidáme 1,5 kg cukru a vaříme do
zhoustnutí. Pro vůni přidáme 2 vanilkové cukry.
Citrusový džem
700g pomerančů, 300g mandarinek, 2 velké citrony, 2kg želírovacího cukru, 1l vody
Citrusy oloupeme a kromě kůry odstraníme i vnitřní slupky. Poté ovoce nakrájíme na kousky a s vodou a želírovacím
cukrem vaříme přibližně 5 – 8 minut.
Domácí hořčice
Horkou vodou spařte 100g hořčičných semínek. Mixujte na nejvyšší výkon s 200ml vařící vody, lžičkou kvalitního oleje,
lžičkou octa a špetkou soli asi 15 minut
Do hladké pasty můžete přimíchat bazalku, estragon, křen, zelený nebo černý pepř, bílé víno, pro jasnější barvu a žluť
trochu kurkumy. V zavíčkovacích sklenicích nechte v lednici aspoň týden uležet, aroma se tak zvýrazní.
Když si v mezičase uděláme chvilku na kávičku, třeba s rodinou nebo kamarádkou, tak by to určitě chtělo nějaký dobrý,
sladký zákusek nebo koláč. Jednak nám sladkost navodí dobrý pocit z vykonané práce, takže můžeme i trošku zhřešit,
nemyslíte?
Nyní pár tipů na rychlíky, přece se v tom vedru nebudeme potit půl dne v kuchyni u trouby.
Borůvková buchta
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek krystal cukru, 1 hrnek mléka, ½ hrnku oleje, 2 vejce, 1 vanilkový cukr, 1 kypřící prášek,
1 ½ hrnku borůvek (dle chuti)
Ušleháme mléko s vejci a olejem, přimícháme cukr, mouku, kypřící prášek a vanilkový cukr. Na závěr vmíchám borůvky.
Pečeme v menším pekáči nebo v bábovkové formě.
Švestkový obrácený koláč
500g vypeckovaných rozpůlených švestek, 250g listového těsta, 200g
krupicového cukru, 100g másla, hladká mouka na vál. Postup:
Do pánve nasypeme cukr a za stálého míchání ho necháme roztavit na
karamel. Přidáme máslo a promícháme, aby se složky spojily.
Připravený horká karamel nalijeme do kulaté formy na pečení
a krouživými pohyby ho rovnoměrně rozlijeme po celé ploše formy.
Karamel ve formě poklademe půlkami švestek. Listové těsto rozválíme
na pomoučeném válu na tenký plát. Plát těsta navineme na váleček,
přeneseme ho nad formu a překryjeme jím švestky. Přebytečné těsto
odkrojíme okrajem formy. Těsto propíchám vidličkou, formu vložíme do
trouby vyhřáté na 180 stupňů C a pečeme asi 20 minut dozlatova. Ještě
teplý koláč otočíme na podnos a necháme vychladnout.
Mrkvový koláč
30dkg polohrubé mouky, 20dkg cukru krupice, 2dlc oleje, 4 vejce, 40dkg jemně nastrouhané mrkve, 5dkg mletých
ořechů, 6dkg rozinek, 2 lžíce prášku do pečiva, 1 lžička jemné sody, 1 vanilkový cukr.
Ušleháme cukr, vejce a olej. Do směsi přidáme mouku, prášek do pečiva, sodu, dále mrkev, ořechy a rozinky. Pečeme na
vymazaném a vysypaném plechu v předehřáté troubě.

22

Kakaová buchta z podmáslí
3 hrnky polohrubé mouky, 1,5 lžičky sody, 3 lžíce kakaa, 1 hrnek cukru, 3 hrnky podmáslí, 100g rozinek, 100g
slunečnicových semínek
V míse smícháme všechny sypké suroviny. Přidáme tekuté, dobře promícháme a vylijeme na plech vyložený papírem na
pečení. Pečeme při 180 stupních C cca 25 minut. Po vychladnutí můžeme pocákat čokoládou.
Švestková olejovka
1 hrnek polohrubé mouky, 1 hrnek hrubé mouky, 1 hrnek mletého cukru, 1 prášek do pečiva, 1 hrnek podmáslí, ¼ hrnku
oleje, švestky, skořice
Všechno smícháme, těsto nalijeme na vymazaný a vysypaný plech, poklademe švestkami a posypeme skořicí. Pečeme
v předehřáté troubě cca ½ hodiny.
Až budete číst tento zpravodaj, bude léto pomalu končit a my máme nejvyšší čas nechat
se poslat k šípku. Nejlépe s košíkem. Jakmile se trochu ochladí a začne foukat vítr, který
by nás klidně přinutil vzlétnout i bez křídel, nastává čas, kdy zrají šípky. Ke sběru šípků by
nás mělo popohánět vědomí krásného podzimního dne a trávení času něčím tvořivým
v čistém povětří lůna přírody. Vyrážejme za suchých a slunečných dnů, kdy je obsah
vitamínu C nejvyšší. Rozhodně si však nevybírejte keříky kolem frekventovaných cest.
Sušit se dají v troubě při teplotě do 60 stupňů C nebo v sušičce. Pomalé sušení plodům
nesvědčí. Ztrácejí velké množství vitamínu C a mohou začít plesnivět. Správně usušené
šípky jsou oranžové a červené a voní po ovoci.
Usušené plody skladujte v dobře uzavíratelných sklenicích a to maximálně 1 rok. Po delším skladování se z nich vytrácí
vitamín C, vitamínu A a karotenu lykopenu, který je výborným antioxidantem. Dále v šípcích najdete vitamíny skupiny B
a také vitamin K, pektiny, flavonoidy, třísloviny, sacharidy, kyselinu citronovou a množství minerálů jako jsou vápník,
hořčík, fosfor nebo železo. Díky kombinaci vápníku, rutinu a vitamínu C jsou šípky nejlepším přírodním lékem proti
paradontóze a onemocnění dásní.
Šípky jsou zkrátka hotovým zázrakem pro naše tělo. Brání vzniku aterosklerózy a nevhodné srážlivosti krve či zánětům
v těle. Šípkový čaj působí močopudně a zabraňuje tvorbě kamenů ve vylučovací soustavě.
Díky pravidelnému šálku šípkového čaje vás nebude trápit ani únava a nemoci jater či vysoký cholesterol.
Šípková zavařenina
1kg šípků zbavených slupek a hubáků přepůlených, 1kg krupicového cukru, ½ lžičky mletého hřebíčku
Šípky zalijete vodou tak, aby byly úplně potopené. Přiveďte k varu a vaře asi půl hodiny doměkka. Pak šípky umelte
na masovém mlýnku, potom je přepasírujte přes jemné sítko, abyste je zbavily všech peciček a chloupků.
Získanou hmotu zvažte a na každé kilo dejte 1kg cukru. Vraťte na oheň, přidejte hřebíček a vařte asi 15 minut
do požadované konzistence. Plňte do sklenic, zavíčkujte, otočte dnem vzhůru a nechte vychladnout.
Šípkovo – jablečná marmeláda
1kg šípků, 1l vody, 1 pomeranč, 1kg cukru, 150g jemně nastrouhaných jablek, 1 lžička mleté skořice, 5g kyseliny
citronové. Šípky si očistěte, rozpulte, zalijte vodou a vařte 15 minut, poté propasírujte přes plátno, přidejte jablečnou
kaši, pomerančovou kůru i šťávu, skořici, kyselinu citronovou a 10 minut povařte. Přisypte cukr a počkejte, až marmeláda
zhoustne. Plňte do skleniček a zavařujte při 80 stupních C asi 20 minut.
Šípkový likér s kořením
0,5kg šípků, kůra z ½ citronu a ½ pomeranče, 1,5 vodky nebo třešňové pálenky, 1 lžička spařených rozinek, kousek
skořice, 3 hřebíčky, 4 kuličky nového kořením, cukerný roztok (250g cukru + 1 hrnek vody)
Očištěné šípky smícháme s kořením a kůrou z citronu a pomeranče, zalijeme alkoholem a nechám 14 dní odstát na teplém
místě, nejlépe na okně na slunci.
Pak uvaříme cukerný roztok a smícháme ho se scezeným šípkovým nálevem. Slijeme do lahví a necháme ještě několik dní
odležet v chladnu.
Šípkový prášek
Jeho výroba je snadná. Sušené plody si rozemelte v mlýnku na mák a prosejte přes sítko. Získáte jemný prášek, ale ani
ten hrubý nevyhazujte, použijte ho do čaje.
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Jemný prášek se užívá jednou denně, jedna čajová lžička, která se zalije vodou.
Drcené čípky můžete rozpustit ve 100 ml vody a nápoj vypít. Tento zázrak se užívá při cukrovce, chorobách močových cest
a při silné menstruaci.
Přeji vám úspěšné zavařování konzervování, sušení atd., abychom v zimě měly kam sáhnout pro nějakou tu dobrotu.
Jelikož náš zpravodaj vychází 3 x ročně, budu muset svými články obsáhnout širší časový úsek, když to bude někdy
v předstihu nebo naopak později. Jinak bych neustále psala jen vánoce, velikonoce, léto. Přitom je tolik různých témat,
které by vás mohly zajímat.
Takže nyní si už budete čekat na vánoční číslo, které určitě bude plné zpráv z dění v obci a různých zajímavostí. Zbytek léta
a babího léta si užívejte v pohodě, v dobré náladě a hlavně plni pevného zdraví.
Vaše Jana Hanzelová

Tipy a triky na každý den
A skvrny zmizí!
OLEJ – sáhněte buď po saponátu na nádobí, nebo na postižené místo hustě posypte bramborovou
moučkou. Ta musí působit alespoň jednu hodinu a pak se skvrny snadno zbavíte
KARI – okamžitě namočte do vlažné vody. Pak skvrnu potřete glycerinem (lékárna) a nechte zhruba
půl hodiny působit, nakonec vypláchněte
MRKVOVÁ ŠŤÁVA – před praním skvrnu potřete mazlavým mýdlem nebo pracím gelem. Po krátké
době působení půjde bez problému vyprat
RAJČATOVÝ PROTLAK – z pracího prášku a vody umíchejte hustou kaši, naneste na skvrnu a nechte působit.
Pak vyperte ve studené vodě. Pozor! – horká voda skvrnu zafixuje
ČOKOLÁDA – zašpiněné místo vyčistěte pěnou z pracího prostředku na jemné prádlo a měkkým kartáčkem vydrhněte.
Nakonec je opláchněte čistou vodou
VEJCE – skvrny od bílků ošetřete vlhkou solí nebo studenou octovou vodou. Vaječný žloutek hustě posypte solí a nechte
působit.
LEPIDLO – u materiálů z přírodních vláken pomáhá acetonový odlakovač. Pokud lepidlo znečistí vlákna umělá,
vyzkoušejte čistý líh
INKOUST – skvrny nejprve vypereme v mléce a pak je dočistíme vinným lihem
ČERVENÉ VÍNO – první pomocí zde je posypat skvrny solí, nechat
působit a poté přeprat v teplé vodě. Skvrny na koberci zmizí, pokud
je okamžitě přelijeme minerálkou. Skvrny na ubruse lze také nejprve
polít minerálkou či sodou. Ovšem nejlepší rada, která skutečně funguje
je ta, že skvrnu od červeného vína ihned polijeme bílým vínem – skvrna
zmizí za chvíli sama.
Jana Hanzelová

24

Zajímavosti o léčivých vůních
Pomeranč – zvyšuje optimismus, víru ve vlastní síly i osobní kouzlo, otevírá auru pozitivitě, oživuje ji po nemoci
Bazalka – obnovuje objektivitu sebehodnocení, odstraňuje komplexy
Karafiát – pomáhá překonat hysterii, chrání před zlobou ostatních a závistí
Grapefruit – zbavuje neodůvodněné spokojenosti se sebou samým, podporuje výraznější psychologické chápání a tím
dosahování větších úspěchů v práci a komunikaci
Levandule – pomáhá rychlé obnově sil, energetické relaxaci, snižuje agresivitu, pomáhá se zbavit závisti
Vavřín – pomáhá vyrovnat se s trápením, zvyšuje imunitu a pevnost aury
Kadidlo – upevňuje víru ve vlastní síly, zvyšuje odolnost aury proti zlu, posiluje inteligenci a trpělivost
Citron – zvyšuje vitalitu, probouzí tvořivost v práci, rodině, lásce
Mandarinka – vyživuje auru ztenčenou nemocí, pomáhá získat mír v duši
Máta – zvyšuje porozumění mezi blízkými lidmi, zbavuje napětí a negativného očekávání, pomáhá proti bolestem
Růže – podporuje pocit spokojenosti a mění neproduktivní energii a zklamání a smutku v energii sebezdokonalení

Jana Hanzelová

Houbařovo desatero
Prozatím je suché léto, tak uvidíme, zda nás letos čeká nějaké houbařské potěšení. Jakmile
nám zaprší a budou teplé dny, budeme doufat, že porostou.
Jestliže jste vášnivými houbaři a chystáte se vyrazit do lesa a zkusit štěstí při hledání hub,
pak by se vám mohly hodit houbařské tipy, kterými byste se měli při sbírání řídit.
1.

Vyrazte ráno – důvod je jednoduchý. Ráno je v teplých měsících podstatně nižší
teplota, takže se houby ještě nestihnou zapařit. A není vysbíráno …

2.

Nepodceňte výbavu – základem je tradiční košík. Pokud dáte plodnice třeba do
igelitové tašky, koledujete si o zdravotní obtíže, množí se v ní bakterie.

3.

Nožík se štětkou – správné je chytit houbu za nohu a opatrně ji krouživým
pohybem vytáhnout z podhoubí. Místo pak překryjte mechem, aby zbytek houby
nezačal hnít. Na čištění se vyplatí mít ve výbavě speciální nožíky, které mají hrubý štěteček na ometání klobouku.

4.

Berte jen ty známé – nesbírejte houby, které bezpečně neznáte. Ani s atlasem si nemůžete být jisti, že jsou to ty,
které si myslíte. Nikdy se nespokojte jen s jedním znakem, protože třeba zbarvení může být u různých druhů
stejné.

5.

„Džípíesku“ sebou – při hledání hub skvěle využijete GPS. Zkušení houbaři si svá místa, kde pokaždé něco

6.

Syrové nejezte – jestli je jedná, nepoznáte, ale i ten nejmenší kousek jedovaté houby vám může způsobit zažívací

najedou, evidují. Dělejte to taky a nemusíte se bát, že příště už své místečko nenajdete.
potíže. Jedinou výjimkou jsou hořčáky.
7.

Napadené vyhoďte – když je hub málo, skončí na kuchyňské lince i ty částečně plesnivé. Tuhle chybu nedělejte,

8.

Rychlé zpracování – houby dobře očistěte, rozdělte na nohy a hlavičky a rozprostřete třeba na tácy. V lednici vydrží

9.

Upravte je – tužší houby je potřeba vařit nejméně dvacet minut. Při smažení stačí jen kolem deseti minut, protože

v napadené houbě bují nebezpečné toxiny.
maximálně dva dny.
teplota je vyšší než při vaření.
10. Prckům ne – malé děti do tří let by houby jíst neměly. Uškodit jim totiž můžou nejen ty jedovaté, ale i ty jedné.
Dětské trávení je mnohem citlivější.
Takže vám přeji velké houbařské úlovky, radost a potěšení z jejich sběru a drže se opravdu radou „co neznám
to nesbírám“.
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Jana Hanzelová

Je to u vás doma také tak?
Dostala se mi do rukou slohová práce žáka ZŠ (ne Bedihošťské) na téma „Moji rodiče“ a od srdce jsem se zasmála, tak si ji
i vy přečtěte.
Moji rodiče
Rodiče se dělí na dvě části: matku a otce
Matka se ještě rozděluji na ženu v domácnosti a v zaměstnání. Doma se potom ještě skládá z manželky, matky, kuchařky,
uklízečky, pradleny, zásobovačky, účetní, vychovatelky … ostatní si nepamatuji, ale máma toho umí vyjmenovat víc, jako
například služky, otrok a jiné. Matka se vyznačuje tím, že se zázračně nachází na více místech najednou, umí v jedné chvíli
myslet na sto věcí, přičemž deset věcí dělá současně.
Vidím na vlastní oči, jak po návratu z práce dá vařit vodu na sporák, zatímco zadělá na buchty. Přitom jí běží pračka,
do které chodí vyměňovat prádlo, mně vymýšlí věty oznamovací, tázací, rozkazovací a naši Olinku zkouší z velké
násobilky. Ve volném čase stačí i vyžehlit. Že potom přebalí malého Karlíka a udělá mu Sunar s krupicí, si ani nevšimnu.
Dvě oči mi na to nestačí. Když potom zasedne k večeři, všechno je připravené na stole, já mám na teplákách zašité nové
díry, Olina má umyté vlasy a prádlo visí na balkoně. Potají si mámu prohlížím. Máma má opravdu jen dvě ruce a přece,
když přijde domů z práce, má v jedné velkou a malou kabelku, v druhé dvě síťovky s nákupem a v třetí … ne, vždyť jsem už
povídal, že má jen dvě ruce, ale nese i Karlíka ve fusaku.
Otec se neskládá ani nerozděluje. Nachází se v zaměstnání a doma, ale doma ho najdete málokdy. Kromě snídání
a večeření, když sedí u stolu, vyskytuje se obyčejně v křesle nebo na gauči a bývá zakrytý novinami. Zanechává po sobě
vždy totožné stopy: rozevřené převrácené noviny a cigaretový popel, někdy i v popelníku. Na rozdíl od mámy, i když má
taky dvě ruce, přichází domů s rukama prázdnýma. Jestli umí násobilku nevím, ale psát asi neumí, protože mi ještě
žákovskou knížku nikdy nepodepsal. A ani není prozkoumané, proč patří do skupiny rodičů, když na rodičovské sdružení
vůbec nechodí. Jak umýt auto ještě nezkoušel. Pan učitel povídal, abychom se při psaní tohoto úkol zamysleli nad prací
svých rodičů. Ve škole přidělují žáka, který řádně nepracuje a neučí se, dobrému a snaživému žákovi, aby se od něj něco
naučil.
Tak si myslím, že při svatbě přidělují muže ženám, aby je ženy něčemu dobrému neučily a měly na ně dobrý vliv.
Mojí mámě se to zatím bohužel nepodařilo.
Převzala: Jana Hanzelová
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Křížovka

Křížovka otištěna s laskavým svolením firmy Sagax.
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Obrazová příloha

Rekonstrukce chodníku na rohu ulic Prostějovská a Lidická

Výstavba basketbalového hřiště

Rekonstrukce fasády a zateplení bytového domu na ul. Komendova

Výměna oken a dveří v objektu bývalého kina
foto Jan Pospíšil

Zpravodaj obce Bedihošť | číslo 37 | Září 2015
Redakční rada: Jana Hanzelová, Eva Čandová, Václav Adam, Jarmila Popelková, Ing. Luděk Smýkal, Jan Pospíšil ml.
Příspěvky můžete zasílat na e-mail: zpravodaj.bedihost@seznam.cz, nebo v písemné formě předat na OÚ Bedihošť
Grafická úprava a sazba: Jan Pospíšil ml. | Tisk: www.digipress.cz | Vydal: Obecní úřad Bedihošť | Náklad: 430ks
Další číslo vyjde v prosinci 2015. Redakční uzávěrka je 30.11.2015. Nevyžádané podklady se nevracejí.

