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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

V tomto čísle najdete:
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se blíží konec roku 2016, tak mi dovolte Vás ve zkratce
informovat o událostech v naší obci.
Jednou z nejdůležitějších akcí byla oprava silnice v ulici Tovární, kde proběhla
dlouho očekávaná rekonstrukce vozovky, včetně kanalizace, chodníku, osvětlení a výsadby
stromů. Do této opravy obec investovala zhruba 2 410 000,- Kč a kraj investoval
8 200 000,- Kč. Přes veškeré komplikace a problémy se podařilo tuto vozovku dokončit
přesně podle harmonogramu. Je nutné podotknout, že se po těžkém jednání s Českými
drahami podařilo opravit problémový přejezd, kde byl odstraněn velký výškový rozdíl.
I zde došlo k problému s projektanty, kteří jsou nuceni řídit se svými tabulkami. Jak jste
si jistě všimli, parkoviště U Cukrovaru zůstalo zachováno v původní kostkové dlažbě.

Tímto chci poděkovat všem občanům za pochopení situace s opravou silnice
v ulici Tovární, za trpělivost se zvýšenou prašností a narušení klidu v ulicích objížďky.
V letošním roce jsme opět investovali do nového chodníku v ulici
J. A. Komenského, a to částkou 645 000,- Kč. Oprava tohoto chodníku byla provedena
z důvodu oslav stoletého výročí otevření naší základní školy. Při této rekonstrukci byl také
opraven plot u památeční lípy, kde hrozil pád betonových nástavců na soškách zídky.
Abychom zachovali sezení u lípy, byly sošky sníženy a vchod k této lípě je nyní ze školní
zahrady.
Obec také investovala do opravy areálu u zahrádkářů. Kde bylo zhotoveno nové
ústřední topení, vyměněny vchodové dveře a okna.
Dále jsme na připomínky občanů rozmístili nové odpadkové koše a ukotvili do
země nové lavičky.
Na rok 2017 máme v plánu investovat do chodníků v ulici Zátiší. Budeme určitě
žádat o dotaci na opravu střechy a toalet v budově obecního úřadu. Pokud tato dotace
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nevyjde, bude investovat do opravy obec. I v příštím roce budeme znovu zkoušet získat dotaci na přestavbu budovy kina na
mezonetové byty.
K provozním záležitostem:
Chtěl bych upozornit občany, kteří nemají zaplaceny poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psy, aby tak učinili
do 15. prosince 2016. Jinak jim bude účtován dle vyhlášky až trojnásobek poplatku. Pokud tak neučiní do konce roku, budou tito
neplatiči předáni na exekuci. V loňském roce jsme bohužel museli k tomuto kroku přistoupit. Poplatky měly být zaplaceny do konce
června.
K otázce domu s pečovatelskou službou bych chtěl říci, že má být do konce června 2017 kompletně zkolaudován a předán do
užívání. Žádosti o pobyt v pečovatelském domě ještě nepřijímáme, ale budeme včas občany o příjmu žádostí informovat.
S blížícím se zimním počasím upozorňujeme obyvatele, kteří parkují ve vjezdech u domu a na místních komunikacích, že je
budeme v noci budit z důvodu přeparkovaní auta, aby umožnili průjezd technice zimní údržby.
Nový zákon o nočním klidu:
Co přináší novela zákona o přestupcích provedená zákonem č. 204/2015 Sb.? Předmětná novela zákona o přestupcích mění
s účinností od 1. října 2016 ustanovení § 47 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu. Ustanovení § 47 odst. 6 zákona
o přestupcích, který zní: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou." S účinností od 1. října 2016 obce nebudou mít možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím
rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné 2 případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, budou moci obce
stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky.
Obyvatelům obce přeji krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 hlavně zdraví a štěstí.
Starosta obce
Jiří Zips

Obecní úřad informuje
Obecní úřad bude otevřen v prosinci do 22. 12. 2016 včetně.
Platby v hotovosti přijímáme do 22. 12. 2016 a platby na účet 156510808/0300 do 31. 12. 2016.
Zavřeno od 23. 12. 2016 – 30. 12. 2016.
Provoz OÚ obnoven 2. 1. 2017.
Poplatky v roce 2017 za TKO a psy zůstávají ve stejné výši ( TKO 400,- Kč/os , pes 100,-Kč).
Všechny poplatky jsou splatné do 30. 6. 2017.

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
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Kulturní a společenské akce
Termín
23.12.2016

Název akce

Místo konání

Světlo z Betléma bude u nás připraveno k přenesení v pátek
23. prosince 2016 od 15.00 do 15.30 hod. u kapličky sv. Václava ve Václavovicích
a od 15.45 do 16.15 hod. u Obecního úřadu v Bedihošti.

Pořadatel

u kapličky sv. Václava
a před OÚ

Silvestrovský přípitek (30 minut po půlnoci)

před OÚ

Obec Bedihošť

21.1.2017

Tradiční hasičský ples

sokolovna

SDH Bedihošť

11.2.2017

Tradiční zahrádkářský ples

sokolovna

ČZS Bedihošť

25.2.2017

VI. Společenský večírek

sokolovna

Klub přátel školy
a OSB Bedihošť

Dětský maškarní ples s klaunem

sokolovna

Členky Sboru pro občanské záležitosti
a výbor kultury při OÚ Bedihošť

1.1.2017

březen 2017

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

Usnesení zastupitelstva
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 2.11.2016 v 18:00 hodin na obecním úřadě
Přítomni: Jaromír Přecechtěl, Martin Pospíšil, Jarmila Popelková, Jiří Zips, Jana Hanzelová, Ing. Luděk Smýkal, Mgr. Ing. Petr Vysloužil,
Alice Opavská, Ing. Jaroslav Frýbort
Návrhová komise: Ing. Luděk Smýkal, Mgr Ing. Petr Vysloužil
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Přecechtěl, Ing. Jaroslav Frýbort
Zapisovatel: Bc. Iveta Somrová
Program:
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu zasedání
2. Seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 9 -12/2016
3. Schválení rozpočtového opatření č.13 v roce 2016
4. Seznámení s „Protokolem o kontrole výkonu samostatné působnosti obce Bedihošť” Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
MVČR
5. Schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek
6. Došlá pošta
7. Diskuse
8. Závěr
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu, návrhové komise a programu zasedání
Schůzi zahájil v 18:00 hod. a řídil starosta obce Jiří Zips. Starosta přivítal zastupitele. Přítomno je 9 zastupitelů a omluven nebyl nikdo.
Zasedání je usnášeníschopné. Zastupitelé určili návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program zasedání.
Návrh usnesení U1/12:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
Hlasování: 9 hlasů PRO
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
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Návrh usnesení U2/12:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Luděk Smýkal, Mgr. Ing. Petr Vysloužil.
Hlasování: 9 hlasů PRO
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
Návrh usnesení U3/12:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Ing. Jaroslav Frýbort.
Hlasování: 9 hlasů PRO
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
2. Seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 9 -12/2016.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 9 – 12 v roce 2016. Vysvětlil, že se jedná o dotace z ÚP na pracovníky VPP,
daně z FÚ, příjmy za prodané pozemky. Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9 – 12/2016.
3. Schválení rozpočtového opatření č.13 v roce 2016
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 13/2016. Jedná se o dotaci z ÚP na pracovníky VPP, daně, výdaje na opravy
obecních bytů, dotace na volby atd.
Návrh usnesení U4/12
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016.
Hlasování: 9 hlasů PRO
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
4. Seznámení s „Protokolem o kontrole výkonu samostatné působnosti obce Bedihošť” Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR
Starosta seznámil přítomné zastupitele a občany s výše uvedeným protokolem ( čj. MV- 117110-4/ODK-2016 ). Uvedl, že 14.9.2016
proběhla na obci kontrola MVČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Předmětem kontroly bylo dodržování vybraných
paragrafů ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 500/2004
Sb., správní řád a další agendy v samostatné působnosti svěřené orgánům obce. Bylo zjištěno, že ve většině kontrolovaných oblastí
obec postupuje v souladu s výše uvedenými zákony. Kontrolní komise zjistila dvě porušení zákona:
- Obec porušila ustanovení § 12 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., tím že nevede evidenci právních předpisů obce.
Starosta uvedl, že toto porušení zákona bylo již napraveno a evidence právních předpisů obce byla zavedena.
- Obec porušila ustanovení § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., tím že informaci poskytnutou na základě žádosti nezveřejnila
v zákonem stanovené lhůtě způsobem umožňující dálkový přístup. Starosta informoval, že i v tomto případě obec zajistila
nápravu a odpověď na žádost byla dodatečně zveřejněna na webových stránkách obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí seznámení s „Protokolem o kontrole výkonu samostatné působnosti obce Bedihošť” Odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR.
5. Schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek
Starosta seznámil přítomné se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Od 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
speciﬁkovaných v § 4, odst. 4, § 6, § 27, § 31, § 219, § 248, odst. 2, Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisu (dále jen „zákon"), tj. veřejných zakázek na dodávky nebo na služby, jejichž ﬁnanční objem nepřesáhne
2,000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce, jejichž ﬁnanční objem nepřesáhne 6,000.000,- Kč bez DPH. Tato
směrnice je závazná pro všechny kompetentní zaměstnance obecního úřadu, kteří se podílí na zadávání veřejných zakázek a pro členy
zastupitelstva obce, případně jeho orgánu.
Návrh usnesení U5/12
Zastupitelstvo schvaluje směrnici č. 2/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Hlasování: 9 hlasů PRO
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
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6. Došlá pošta
a) Smlouva o zřízení věcného břemene č. : PV-014330032686/001
Starosta předložil zastupitelům ke schválení výše uvedenou smlouvu. Jedná se o věcné břemeno na pozemek p.č. 1301 pro stavbu
pod názvem „Bedihošť DTS Za nádražím”. Na pozemku p.č. 1301 bude umístěna distribuční soustava - kabelové vedení NN
a trafostanice.
Návrh usnesení U6/12
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. : PV-014330032686/001.
Hlasování: 9 hlasů PRO
0 hlasů proti
0 hlasů se zdrželo
b) Informace k vyhlášenému záměru na pronájem části pozemku p.č. 1305 v k.ú. Bedihošť
Na vyhlášený záměr se nikdo nepřihlásil. Starosta informoval, že pan Dostál, který měl původně o pozemek zájem, v současné době
pozemek nepotřebuje. Původně tam měl přemístit včelstva ze své zahrady v obydlené části obce, ale veterinární správa mu
přemístění z důvodu nákazy nepovolila.
c) Projednání žádosti slečny P. Plaché a pana Radka Pospíšila č.j. OUBed/648/2016
Starosta přítomným žádost přečetl a následně sdělil, že obec obdržela také žádost ( č.j. OUBed/629/2016 ) od Ing. J. Bajgara
o vyjádření k územnímu souhlasu na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD na p.č. 488/2. Sdělil, že zákonnou
lhůtu na vyjádření dodrží a zároveň upozornil, že připojení výše uvedené novostavby samozřejmě dovolí, ale pouze z ulice U Parku,
kde jsou připojeny i ostatní domy. Také bude požadovat u novostavby dodržení uliční linie, jelikož dům je podle plánku přiloženého
u žádosti posunut blíže k ulici U Parku. Požadovaný nový vjezd na ul. Tovární nebude povolen. Pozemek 488/2 již jeden vjezd má
z ulice U Parku. Povolení na vjezd z dopravního inspektorátu, které má sl. Plachá, bylo vydáno ještě v době, kdy byla na ul. Tovární
stará komunikace. V současné době je silnice III/36711 v rekonstrukci a jsou již položeny obrubníky. Starosta informoval, že přibližně
12.11.2016 se bude pokládat také balená. Slečna Plachá P. uvedla, že když žádali zastupitele o odkup pozemku, jasně uvedli, že na
pozemku p.č. 501 plánují vybudování vjezdu a zastupitelé nic nenamítali. Vjezd z ul. Tovární potřebují z důvodu nejvhodnějšího
umístění novostavby na pozemku 488/2.
Mgr. Ing. P. Vysloužil slečně Plaché odpověděl, že když o pozemky na zasedání zastupitelstva žádali, o vjezdu nebyla řeč a že uvedla
zastupitele v omyl. Slečna Plachá mu na to řekla, že to bylo jasně uvedeno v žádosti. Navíc prý má povolení od KÚOL, který je
investorem stavby. Mluvila také se stavbyvedoucím a ten ji ubezpečil, že dokud není stavba silnice zkolaudovaná, může se do ní
zasahovat.
Ing. L. Smýkal se k vyhrocené situaci také vyjádřil. Řekl, že v tomto případě jde o osobní spor nebo o špatnou komunikaci mezi
sl. Plachou a panem starostou a pokud tomu nebrání objektivní důvod, mělo by se sl. Plaché vyjít vstříc.
Pan J. Přecechtěl sl. Plachou upozornil, že udávání na policii a na jiných úřadech není řešením a zeptal se jí, jak chce takto v obci žít.
Paní J. Hanzelová upozornila sl. Plachou, že nezvolila dobrý přístup k řešení situace.
Starosta vyhrocenou debatu ukončil a přešel k dalšímu bodu.
d) Informace o pohostinství
Starosta uvedl, že na základě stížností občanů udělal kontrolu v provozovně pohostinství, kterou má v pronájmu p. L. Kratochvíl.
Zjistil, že pohostinství je v pořádku, v místnostech se topí přímotopy a je tam čisto. Pan Kratochvíl mu také slíbil, že provozovna bude
otevřena i v neděli.
7. Diskuse
a) Informace k výstavě
Starosta informoval, že od 31.10.- 14.11.2016 je v kině Metro v Prostějově otevřena výstava ke stoletému výročí naší školy.
8. závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, které v 19.00 hod. ukončil.
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Obecní poplatky

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

Komunální odpad
400 Kč
za osobu a rok
Splatnost

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

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

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

155
158

840 668 668
1239
800 22 55 77
800 184 084

Obecní úřad Bedihošť
Tel.: 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz
www.bedihost.eu
Úřední doba:
Pondělí
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod. úřední den pro veřejnost
Středa
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hod. úřední den pro veřejnost
Prosíme občany o dodržování návštěv pouze v úřední dny.
V pátek se nevybírají poplatky, nájmy a neověřují podpisy.

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

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

Splatnost do

30. 3. t.r.

Osvobození

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

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

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

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

Cena vodného a stočného na rok 2017
Od 1. ledna 2017 schválila vlastnická společnost Vodovody a kanalizace
Prostějov, a.s., novou cenu pro vodné a stočné. V Prostějově a dalších
městech a obcích zásobovaných pitnou vodou společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s., bude v roce 2017 bez DPH vodné navýšeno
z 38,03Kč/m3 na 38,90Kč/m3(o 0,87 Kč/m3). Stočné bez DPH bude navýšeno z 35,28 Kč/m3 na 36,09Kč/m3(o 0,81 Kč/m3).Celkem za vodné a stočné bez DPH 74,99 Kč/m3. Vliv na konečnou cenu vodného a stočného pro
drobné odběratele, tedy pro naprostou většinu domácností, má rovněž sazba
daně z přidané hodnoty, která pro rok 2017 činí 15 %. Zatímco letos většina
obyvatel Prostějovska platí za 1000 l upravené pitné vody a její následné
odvedení a vyčištění 84,30Kč (s DPH), od nového roku to bude v celé tarifní
oblasti 86,24Kč (s DPH). Cena vodného a stočného se tak zvýší o 1,94 Kč za
1000 litrů odebrané a následně vyčištěné vody. Nová cena vodného a stočného tak zvýší, při odhadované průměrné spotřebě 78 litrů na osobu a den,
náklady pro 4 člennou domácnost o cca 220 Kč za rok, tedy o 18 Kč za měsíc.

Ceny pro Prostějovsko
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Havarijní služba

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

Osvobození

112

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s DPH 15%

vodné

38,90

44,74

stočné

36,09

41,50

celkem

74,99

86,24

MUDr. Květa Stavělová – zubní lékař
Tel.: 582 368 475
Ordinační hodiny:
Pondělí, středa, pátek:
7:30 – 12:00 hod.
Úterý:
13:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek:
14:00 – 17:00 hod.
MUDr. Olga Štěpánková – odborný dětský lékař
Tel.: 582 369 071, Prostějov 582 315 267
Ordinační hodiny:
Pondělí, středa, pátek :
7:00 – 8:45 hod.
Úterý:
13:00 – 15:00 hod.
Čtvrtek: neordinuje se
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI (pohotovost)
Mathonova ul.291, Prostějov (nová nemocnice)
Tel.: 582 315 550
Ordinační hodiny:
Všední dny 16.00 - 22.00 hod.
So, Ne, Svátky 8.00 - 22.00 hod.
LSPP v nemocnici nezajišťuje výjezdovou lékařskou pohotovostní službu!

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Vítání občánků do života
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 15. října 2016 v obřadní síni obecního úřadu do života a svazku obce nové
spoluobčánky. Ke slavnostnímu vítání byli pozváni a do pamětní knihy obce Bedihošť byli zapsáni:

Amálie Grossová

Grace Alena Dostálová

Rosalie Trunečková

Gabriela Špačková

David Marke

Karolína Frantalová

V roce 2016
se narodilo
celkem 11 dětí.
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Společenská kronika - jubilea
V letošním roce oslavilo svá významná životní jubilea 25 našich spoluobčanů. Členky sboru pravidelně navštěvují jubilanty při
dovršení 75 let a dále vždy po pěti letech, pokud si to jubilant přeje. Při návštěvě jubilant obdrží dárkový balíček a kytičku a podepíše
se do pamětní knihy obce.

Šťastná Božena 90 let

Vojtášková Ludmila 97 let

Ještě jednou všem našim
jubilantům blahopřejeme!

Společenská kronika - zesnulí
S velkou úctou a zármutkem vzpomínáme na naše spoluobčany, kteří opustily navždy řady svých spoluobčanů. Tímto jim věnujeme
tichou vzpomínku.

p. Jaroslav Vysloužil
Ing. Stanislav Valášek
pí Veronika Hlavatá
p. Jaroslav Matějíček
p. Josef Nehera

Čest jejich památce!
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Z historie obce - Ředitel školy Jan Janďourek byl v nacistické vazbě
Jan Janďourek (narozen 2. 6. 1889 v Dřevěnicích, okres Jičín) patří k významným osobnostem, které jsou spjaty se
školstvím v Bedihošti. Na místní měšťance působil již v průběhu dvacátých let 20. století, v roce 1928 se stal jejím ředitelem.
V letech 1930–1934 měla celá škola (obecná i měšťanská) poprvé společného ředitele – byl jím Josef Šebestík. Po jeho smrti byl
ředitelem celé školy jmenován Jan Janďourek. Na krátkou dobu (1937–1939) byl vystřídán Vincencem Pešákem, ale poté se
Janďourek do funkce vrátil. Na krátkou dobu, poněvadž 4. 9. 1940 byl ze školy odveden gestapem do vyšetřovací vazby.
Z archiválií lze dokonce zjistit, že ho odvedl Anton Peter (narozen 13. 8. 1912), zaměstnanec služebny gestapa v Olomouci.
Janďourek byl ve vyšetřovací vazbě dlouhé dva roky. Třetí trestní senát Vrchního zemského soudu ve Vratislavi
(Oberlandesgericht Breslau) vynesl rozsudek dne 24. 9. 1942. Předsedajícím soudu byl dr. Grützner, přísedícími soudci
dr. Christoph a dr. Paezold, vrchním státním návladním dr. Kosche. Před soudem stanulo kromě Janďourka šest dalších osob:
1. Jaroslav Brodický (narozen 27. 7. 1904 v Žešově), zemědělec z Žešova
2. František Chytil (narozen 20. 1. 1895 ve Vřesovicích), kovodělník z Brodku u Prostějova
3. Josef Srostlík (narozen 12. 1. 1905 ve Stařechovicích), učitel z Dolních Otaslavic
4. Zdeněk Urbánek (narozen 17. 1. 1914 ve Vranovicích), stavební kreslič z Určic
5. Jan Vosáhlo (narozen 13. 5. 1908 v Klenovicích na Hané), krejčí z Klenovic na Hané
6. Bohumír Žondra (narozen 9. 3. 1897 v Pivíně), starosta a nájemce lomu z Pivína
Všichni byli obviněni z tohoto trestného činu: příprava velezrady vůči třetí říši (nacistickému Německu). Příprava
velezrady spočívala v podporování ilegálních a říši nepřátelských organizací (odbojových), které začaly vznikat záhy po vyhlášení
protektorátu. Jejich cílem bylo přispět k zániku protektorátu a k obnově Československé republiky. Obzvláštní význam měla
v prvních letech protektorátu Obrana národa, jež se skládala především z bývalých vojáků. Na střední Moravě bylo mezi členy
Obrany národa mnoho úředníků, učitelů a funkcionářů Sokola (do roku 1941 byl stále legální organizací).
Na Prostějovsku se začala Obrana národa formovat od dubna 1939 a územně se kryla s obvodem zdejší sokolské župy.
Obrana národa v okrese Prostějov byla podřízena krajskému velitelství v Olomouci. Velitelem okresu byl dr. Josef Čermák,
záložní důstojník, sokolský funkcionář a středoškolský učitel. Okres se dělil na tři úseky (město Prostějov, severozápadní obvod,
jihovýchodní obvod). Jihovýchodnímu obvodu velel Vojtěch Svozil, zemědělec z Vřesovic, který v době soudního řízení
s Janďourkem již nežil. Shodou okolností tehdy nežil ani Anton Peter, který v září 1940 zatkl Janďourka. Peter totiž padl na
frontě v boji proti Sovětskému svazu. K zatýkání členů Obrany národa na Prostějovsku docházelo v několika zátazích od
prosince 1939 do září 1940. Celkem bylo zatčeno 44 osob, podstatná část z nich byla souzena ve čtyřech menších skupinkách
v několika procesech v září 1942 ve Vratislavi. Jednou z nich byla skupinka sedmi mužů, do níž patřil i Jan Janďourek.
Obvinění byli o podstatě a cílech Obrany národa informováni Vojtěchem Svozilem. Nacisté případ (i pro nedostatek
důkazů) uzavřeli s tím, že Janďourek, Chytil, Srostlík a Žondra odmítli po zralé úvaze nabídku být jako odbojáři k dispozici
Svozilovi. Z toho důvodu je soud zprostil viny. Urbánek sice Svozilovi spolupráci přislíbil, avšak pro nacisty bylo polehčující
okolností jeho mládí a nezkušenost, proto byl rovněž zproštěn viny. Brodický a Vosáhlo přislíbili Svozilovi spolupráci již před
vypuknutím války (1. 9. 1939) a byli pověřeni plněním zvláštních úkolů, proto byli oba odsouzeni ke třem letům odnětí svobody
a ztrátě občanských práv na stejně dlouhou dobu. Oběma byla do této doby započítána celá doba, kterou strávili v policejní
a vyšetřovací vazbě.
Janďourek a čtyři další byli zproštěni viny, nicméně každý z nich strávil ve vazbě okolo dvou let života, které jim již nikdo
nevrátil. Jan Janďourek byl ve vazbě celkem 778 dní,
k jeho propuštění došlo dne 22. 10. 1942. Výčet vězeňských zařízení, v nichž se ocitl, je skutečně bohatý: Olomouc, Breslau
(Vratislav), Wohlau, Landsberg, Ludwigsburg, Hohen-Asperg, Stuttgart, Hof, Dresden (Drážďany), Görlitz (Zhořelec).
Z celkového počtu 44 zatčených příslušníků Obrany národa na Prostějovsku se většina vrátila na svobodu v letech 1942
a 1943, někteří až po skončení války a několik z nich bohužel zemřelo za války během věznění. Josef Bartoš (1931–2005),
historik a renomovaný odborník na protinacistický odboj na Prostějovsku, zhodnotil místní Obranu národa takto: „Obrana
národa na Prostějovsku byla prozrazena tak brzy, že v její činnosti převažovalo spíše budování organizační sítě nad vlastní
odbojovou činností, pro niž jí ani nezbylo dostatek času. Bylo tomu ovšem i proto, že v koncepci této odbojové organizace převládal
úkol připravit se na případný převrat a převzetí moci, zejména v případě konce války, který byl všeobecně očekáván mnohem dříve,
než k němu nakonec došlo."
Předběžná suspenzace Janďourka byla pět měsíců po jeho propuštění z vězení zrušena a poté byl přeložen na školu
v Čelechovicích na Hané. Po dvouletém věznění, vyšetřování a hladovění byl však vyčerpán, proto požádal o penzionování ze
zdravotních důvodů. Od 1. 7. 1943 až do konce války byl v penzi. Záhy po osvobození (8. 5. 1945) byl pozván do Bedihoště, kde
se stal členem revolučního národního výboru, v jehož čele byl Ing. Karel Braun. V neděli 13. 5. 1945 Janďourek promluvil na
sokolském stadiónu v Bedihošti u příležitosti oslav vítězství nad nacismem. Na základě žádosti o reaktivování se v září 1945
vrátil do služby na školu v Bedihošti. Opět se stal ředitelem celé školy (1945–1948) a po dočasném rozdělení školy
(1948–1953) na národní školu (1. stupeň) a střední školu (2. stupeň) byl tři roky ředitelem střední školy (1948–1951).
Janďourek byl v letech 1945–1948 též předsedou MNV Bedihošť. Údaje o úmrtí Jana Janďourka nejsou autorovi článku známy.
Dodatek: Jan Vosáhlo, který byl souzen spolu s Janďourkem, vypovídal v roce 1963 o své odbojové činnosti za protektorátu.
Vosáhlo byl do odbojové organizace Obrana národa zapojen v roce 1939. Jako náčelník sokolské jednoty v Klenovicích na Hané
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měl z členů Sokola a ze spolehlivých občanů Klenovic sestavit jedno až dvě družstva, jež by se v případě povstání na vyzvání
zúčastnila ozbrojených akcí proti nacistům (Janďourek měl zřejmě obdobné úkoly pro Bedihošť – poznámka autora). Vosáhlo
byl zatčen 5. 9. 1940 na letišti v Prostějově, kde pracoval jako pomocný dělník. Dne 25. 9. 1943 byl propuštěn a poté byl
nějakou dobu pod dohledem gestapa, které ho doma několikrát „navštívilo" a provedlo u něho prohlídku. Na podzim 1944 se
Vosáhlo znovu zapojil do odboje: Alois Jánský ze Seče ho pověřil funkcí spojky mezi Vojtěchem Kovaříkem (ročník 1921)
z Bedihoště, členem partyzánské skupiny Jermak – Volkov (Porošin), a panem Vyvlečkou, skladníkem hospodářského družstva
v Chropyni. Vosáhlo se jednou setkal s Vyvlečkou a dvakrát s Kovaříkem, poté již nebyl vyzván k žádné odbojové činnosti.
Použité prameny a literatura:
Moravský zemský archiv v Brně, fond Gestapo Brno, inv. č. 3262, sign. 17, karton 169 (spisy z vyšetřování a soudního procesu)
Státní okresní archiv Prostějov, fond Základní škola a mateřská škola Bedihošť, inv. č. 112 (kronika měšťanské školy za období
1919–1948)
Státní okresní archiv Přerov, fond Český svaz protifašistických bojovníků – okresní výbor Přerov, sign. 1/5388 (výpověď Jana
Vosáhla)
BARTOŠ, Josef: Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj v letech 1939–1945. Olomouc 1998, s. 24-27.
JIRÁK, Petr: Z historie Bedihoště – školství. Zpravodaj obce Bedihošť, č. 30 (prosinec 2012), s. 16-18.
Mgr. Petr Jirák

Knihovna a informační centrum
S blížícím se koncem roku mě dovolte, abych trochu bilancovala rok 2016.
Moje bilancování nebude moc veselé. Ji několikrát jsem psala o tom, jak ubývá čtenářů, ale asi je to trend dnešní doby. Děti
a mládež než by vzaly dobrou knihu do ruky, tak si raději zapnou počítač nebo tablet. Že by se s tím nedalo nic dělat???
Ať máte v rodině předškolní dítě, školáka, středoškoláka nebo vysokoškoláka, je vhodné každému pod vánoční stromek nadělit
knihu. U malých dětí by to měla být samozřejmost. Děti by zkrátka měly pravidelně číst a těm malým by měli číst rodiče. Čtení
totiž rozvíjí dětskou představivost, jazykové schopnosti, ale utváří i vzpomínky. Vždyť každý z nás si vybaví nějakou knihu
z dětství a také vnímají hlas rodičů, představují si příběh, situace a vytváří v ději svou atmosféru. Jejich mysl pracuje, učí se,
vytváří…..
Z četných výzkumů vyplývá, že děti, kterým je čteno v období předškolního věku, lépe prospívají ve škole, zároveň se lépe učí
jazyk, tvoření vět a mají více rozvinuto logické myšlení. Číst dětem na dobrou noc můžeme číst do té doby, dokud nám samo
dítě neřekne, že již nemá zájem. Stačí pouhých 15 – 20 minut denně. Tuto dobu by mělo dítě dodržet i v době, kdy už samo umí
číst. Učme děti knihám rozumět, knihu je dobré si osahat, prohlédnout si obal, materiál apod. Musíme s dětmi mluvit, co vidí na
obrázku, co tím chtěl spisovatel říct, stručně o čem kniha je apod. Díky čtení bude jednou z dítěte „bohatý” člověk a vy k tomu
můžete přispět tím, že darujete knihu jako vánoční dárek.
Druhým mým bodem jsou čtenáři, kteří nereagují na upomínky k vracení vypůjčených knih. Bohužel, někteří jsou z Bedihoště
odstěhovaní, tak to jsou tyto knížky nenávratně ztracené, ale ti kteří zde žijí a knihy mají třeba od svých školních let, to je moc
smutné!!! Škoda, je, že nemůžeme jmenovitě poukázat na tyto občany. V tomto případě budu muset požádat Obecní úřad
o pomoc a úřední cestou získat knižní tituly zpět.
Ale už dost naříkání. Máme tu adventní čas a blížící se Vánoce. Chtěla bych vás informovat, že v naší knihovně proběhla
kontrola a na její doporučení byly některé knihy vyřazeny z evidence. Od listopadu t.r. mám nové knihy z tzv. „Výměnného
fondu” z Městské knihovny v Prostějově. Takže kdo ze čtenářů bude mít zájem si o vánocích přečíst knihu, bude vítán v naší
knihovně.
Na závěr mi dovolte, abych všem čtenářům těm stávajícím i těm potenciálním, jakož i všem obyvatelům naší obce popřála
klidné, krásné prožití vánočních svátků a do Nového roku 2017 hodně pohody, elánu, rodinných i pracovních úspěchů a hlavně
pevné zdraví.
Jana Hanzelová ml.
Provozní doba obecní knihovny o vánočních svátcích bude následující:
Pondělí 19.12. 2016 OTEVŘENO
Pondělí 26.12.2016 ZAVŘENO
Pondělí 2. 1, 2017 OTEVŘENO
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Základní a mateřská škola v Bedihošti
STOLETÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Dovolte, abych se vám představila – jmenuji se Základní škola a mateřská škola Bedihošť a letos slavím stovku! A protože nejen
lidé oslavují své kulaté narozeniny, slavila jsem své výročí i já. Poodhalím vám tvář své minulosti a pochlubím se svou stále živou
přítomností.
Ještě před tím, než jsem se narodila, se mohly bedihošťské děti vzdělávat
– jednotřídní škola byla zřízena již v roce 1870, v roce 1877 byla rozšířena
na dvoutřídní, od roku 1909 již fungovaly tři třídy, v nichž se tísnilo 188
žáků. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě nové budovy – tedy mě!
Slavnostní kladení základního kamene se konalo 4.5.1914 a v listopadu
1916 jsem již byla kompletně na světě – začalo se učit. V roce 1936 jsem
se rozšířila, začali docházet i žáci z okolních obcí, stala jsem se totiž
školou újezdní.
Mé další zvelebování přerušila druhá světová válka, tehdy jsem sloužila
jako vojenský lazaret. Hned v prvních poválečných letech se v mých zdech
opět rozezněl školní zvonek, dětí jsem vídávala víc než tři stovky!
Historickými milníky jsem se dostávala až do současné podoby, prošla
jsem mnoha zkrášlovacími kúrami, byla mi vyměněna okna,
modernizováno sociální zařízení, zavedlo se ústřední topení a v roce 1989
jsem se dokonce rozšířila o celé jedno křídlo. Byla vybudována a moderně
vybavena jídelna s kuchyní, přibylo i nové venkovní hřiště. Vůbec se ani
nezmiňuji o tom, co vše se změnilo a stále mění na mém vnitřním
vybavení, trouﬂa bych si soutěžit s mnohem mladšími kolegyněmi.
V současnosti jsem výborně vybavena výpočetní technikou, školní dílnou,
moderní jídelnou, keramickou pracovnou a prostorným skleníkem, i když
ten mě doprovází již dosti dlouho a na pěstitelské práce vzpomínají
mnozí absolventi. Mohu sledovat nejen běžnou práci ve třídách při výuce,
ale také činnost mnoha kroužků – tančím, modeluji, zpívám, hraji divadlo.
Alespoň v myšlenkách doprovázím své děti na ozdravné pobyty, lyžařské
výcviky, divadelní představení i nejrůznější exkurze a poznávací výlety
u nás i v zahraničí. Sleduji jejich úspěchy a držím palce při vědomostních i sportovních soutěžích, jsme prostě jeden tým!
Mýma prodlouženýma rukama - bez nich by nic ze zmiňovaného nebylo možné - jsou samozřejmě všichni vyučující, minulí
i stávající, kteří se zasluhují o formování na další životní osudy připraveného „mého“ absolventa.
Nicméně stovka je významné jubileum, proto každodenní běžná činnost byla letos na podzim přece jen doplněna o řádnou
oslavu. Že se něco chystá, jsem si všimla již před letními prázdninami. Všichni byli trochu tajuplní, čekala jsem překvapení.
Dostalo se mi ho v podobě několika chodů – ve čtvrtek 10. 11. jsem otevřela dveře rodičům i dalším zájemcům, kteří měli
možnost nahlédnout do výuky, odpoledne pak významných hostům, všichni byli nějakým způsobem se mnou spjatí. Podobně
jako další hosté v sobotu, a to jsem skutečně praskala ve švech, vždyť návštěvníků se tady v průběhu obou dnů objevilo téměř
tisíc, pochválili pěknou výzdobu (ale ta nebyla jen sváteční, běžně hezká je po celý rok), zhlédli vystoupení pěveckého sboru
(i slzička ukápla), kroužku zumby i činnosti v jednotlivých třídách. U prvňáčků viděli předávání slabikářů, na které se malí čtenáři
dobově vystrojili – kluci i holky v prvorepublikových šatech, páťáci předávající jim velké čtenářské zkušenosti připluli jako
námořníci. V chemické laboratoři se kouzlilo, v keramice se již připravovaly vánoční ozdoby – to vše si mohli hosté nejen
prohlédnout, ale i sami vyzkoušet. Ve všech třídách bylo na co se dívat. Návštěvníci si zavzpomínali na historické výstavě, kde
mnozí na dobových fotograﬁích poznávali sami sebe, své kolegy, spolužáky, vyučující….. Svou spokojenost dávali přítomní
najevo nejen při osobních rozhovorech, ale i procítěnými zápisy v pamětní knize – úžasné, děkujeme, blahopřejeme (přijďte si
přečíst,nevymýšlím si!).
Nic z tohoto by nebylo možné bez každodenní často vysilující práce všech těch „větších“ děvčat a chlapců – tedy vyučujících,
kteří předávají vše, co je třeba, těm mým „malým a menším“ obyvatelkám a obyvatelům, tedy dětem, které v mých zdech plní
povinnou školní docházku, volí si své budoucí profesní směřování a odcházejí na odborná učiliště, střední školy. Jen já ale můžu
bezprostředně zblízka pozorovat ty zářící oči a spokojené tváře vyučujících, když je úsilí odměněno – děti pochopily, hodina se
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vydařila, úkol byl splněn. Ta světýlka se pak odrážejí v očích těch malých, i to vidím.
Tak tedy děkuji, děkuji všem, kteří mými zdmi za sto let prošli. Ať stáli před tabulí, seděli v lavicích nebo připravovali dobré
zázemí! Bez nich bych totiž nebyla. A to mi věřte, moc by mě to mrzelo! Vzhůru do dalšího století!

Vybíráme z návštěvní knihy – 10. a 12. 11. 2016 – 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Do školy v Bedihošti jsem chodila od páté do osmé třídy,
se spolužáky a vyučujícími jsme zažili nezapomenutelné chvíle
a moc na školu vzpomínám, zvlášť když mi dorůstají děti, které
ji budou také navštěvovat. (L.J.)
Prohlídka „naší” školy nás uchvátila, učebny, dílny a vše ostatní
stojí za to, aby sem děti rády chodily. Škoda, že my už
nemůžeme…….. (M.O.)
Moc děkujeme za krásné vystoupení v první třídě! (J.V.)
Prožila jsem tady krásná školní léta. Ráda vzpomínám! (O.H.)
Tuto školu jsem navštěvovala devět let a moc se mi tu líbilo.
Poté ji navštěvovali oba moji synové, dnes sem dochází moje
vnučka. Přeji všem, aby se jim v této škole líbilo a dařilo. (D.Š.)
Krásná prezentace školy nás potěšila a zavzpo-mínali jsme si na své mládí! (I.R.)
Pěkná prezentace celé školy, přejeme hodně skvělých žáků i učitelů! (M.N.)
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Tuto budovu jsem opouštěl v roce 1953 v beznaději, kde
se octnu, protože jsem se z politických důvodů nedostal ani na
učební obor, byť s výborným prospěchem. Přeji absolventům,
aby se nikdy něčeho takového nedožili a žili jen ve svobodě.
Přeji škole to nejkrásnější! (F.K.)
Velmi pěkně připravená prezentace školy, která se má opravdu
čím pochlubit. Vybavení školy je perfektní! (P.J.)
Krásná hodina ČJ v 7. třídě, super vystoupení sboru a divadlo
ve 3. třídě. Moc děkuji. (I.S.)
Moc se mi líbí celková rekonstrukce školy a hlavně zázemí pro
tělesnou výchovu, dílny a pracovní činnosti. Je tu velice
příjemné prostředí. (D.B.)
Prezentace školy se nám velmi líbila. Přejeme všem mnoho
elánu a úspěchů do dalších let! (B.S.)
Blahopřeji ke krásnému vystoupení „sborečku”! Celá škola
je velmi pěkná a nabízí široké spektrum činností, což je úžasné.
(J.Š.)
Děkujeme za krásnou prezentaci školy, pamětní síň i přijetí.
Maminka, které je 90 let, chodila do této školy celých devět let
a má krásné vzpomínky. Přejeme vám mnoho dalších úspěchů!
(H.Z.)
Krásně připravený program, mnoho štěstí do další stovky!
(M.M.)
Děkuji za příjemné ukázkové odpoledne. (A.K.)
Úžasné, jsem nadšená. Velmi milé setkání s bývalými kolegy
i s mými žáky. Do dalších let přeji všem hodně úspěchů. Díky
za prezentaci. (F.M.)
Držte se, jen tak dál! (B.M.)
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Mateřská škola před Vánocemi
V listopadu se tak jako každý rok konalo v mateřské škole tradiční „dýňování”. Podařilo se při něm navodit dětem i jejich rodičům
příjemnou podzimní atmosféru.
Sešli se v hojném počtu, aby společně tvořili krásné dekorace z vydlabaných dýní. Všem zúčastněným šla práce pěkně od ruky i
za vydatné pomoci a podpory učitelek, které se postaraly o občerstvení kávou, čajem a domácí bábovkou.
Akce vyvrcholila společným naaranžováním a rozsvícením dýní v prostorách před budovou mateřské školy. Po celý listopad se
děti mohly těšit a radovat z nádherné podzimní výzdoby svítící jim každé ráno na cestu do školy.
V adventním čase do školky zavítalo sdružení IRIS. Při besedě se děti dozvěděly mnoho o vánočních lidových tradicích a zvycích,
byly seznámeny s významem adventního věnce, s příběhem o narození Ježíška v Betlémě a s tradicí zdobení vánočního
stromečku. Mohly si také vyrobit voňavá mydélka, která darovaly svým rodičům.
Kolektiv vyučujících MŠ Bedihošť

14

Český zahrádkářský spolek Bedihošť
Vážení a milí čtenáři, dovolte nám, abychom vás informovali co jsme od minulého vydání našeho zpravodaje měli za akce
a hlavně také to, co pro vás chceme připravit v příštím roce.
Jelikož se blíží konec roku, tak všichni nějakým způsobem bilancujeme odcházející rok, ať už byl pro někoho rokem úspěšným,
pro někoho rokem smutný, nic nezměníme na tom, že budeme za pár dnů zase o rok starší.
O letních akcích jsme vás informovali v minulém čísle zpravodaje. Takovou poslední letní akcí byla „Country zábava
a diskotékové rozloučení s létem”
.
V září jsme připravili „Výstavu ovoce, zeleniny a květin”, která mezi vámi občany získává stále víc a víc příznivců, což nás
samozřejmě velice těší. Tuto výstavu jsme obohatili o prodej výrobků zdravotně postižených z Víceměřic a z Lipky Prostějov.
Víceměřice jsou známy výrobou košíků, přehozů, koberečků a jiných rukodělných výrobků. Těchto se na výstavě hodně prodalo.
Lipka nám zase dodala výrobky z keramiky, látek, drátků, vosku a mnoha dalších. I těmto lidem jsme pomohli prodejem těchto
výrobků, aby mohli z výtěžku zakoupit další materiál. Jsme rádi, že můžeme takto pomoci a děkujeme všem, kteří si nějakou
maličkost zakoupili.
Již samozřejmostí bylo objednávání brambor na uskladnění a prodej českého česneku. Novinkou byl letos i prodej medu od
včelaře. Jelikož nám počasí přálo, tak jsme na zahradu v areálu nachystali i posezení a ten, kdo měl zájem, tak se posadil
u kávičky nebo u číše vína. Potěšilo nás, že jste tak s námi nebo se svými přáteli mohli strávit chvilku pohody.
Nemůžeme zapomenout, a poděkovat žákům a učitelům naší ZŠ, za svůj naaranžovaný koutek, kde se mohli pochlubit svými
pracemi a výrobky. Stejné poděkování patří i pracovníkům prodejny ZETASPOL, kteří nám také svým dílem obohatili naši
výstavu. Je to pro ně práce navíc, ale jsou vždy ochotni prezentovat svoji ﬁrmu. Vážíme si této spolupráce a věříme, že se
v příštích letech můžeme na ně zase obrátit.
Mužská část našich členů se rozhodla, že si postavíme v našem areálu udírnu, abychom mohli nabídnout maso přímo z udírny
při letních akcích v roce 2017. A jak rozhodli, tak se chopili díla a udírna stojí. V této chvíli zbývají jen nějaké úpravy, takže se
můžeme společně těšit na ty dobroty, které si zcela jistě přijdete ochutnat. O všech akcích vás budeme informovat předem.
Teď už nám nezbývá než vás pozvat na náš „Zahrádkářský ples”, který se bude konat 11. února 2017 v místní sokolovně.
A na závěr vám přejeme:

Mnoho milých dárků,
co srdíčko pohladí,
fungující rodinu a přátele,
kteří tě nikdy nezradí…

K nejhezčímu životu krůček,
ke spokojenosti malý skok.
Přejeme veselé Vánoce
a šťastný nový rok 2017

Výbor zahrádkářů
Zahrádkáři radí
Pokojové květiny v zimě.
Zatímco my si můžeme za sluníčkem dojet i v zimě, květiny jsou odkázány v přetopených bytech, nebo naopak v chladných
pokojích a při nedostatku světla – jenom na naši péči. Není divu, že v tomto ročním období strádají. Snadno také podléhají
chorobám a škůdcům.
Pro většinu pokojových rostlin jsou zimní měsíce obdobím částečného vegetačního klidu. Ten však neodpovídá klidu, jaký
prožívají venkovní květiny a dřeviny.
Jak můžete pomoci?
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Pokud vaše pohodlí domova dovolí, snažíme se snížit teplotu v místnostech, v nich květiny pěstujeme, omezíme zálivku
a většinou přestaneme přihnojovat. Samozřejmě v zimě květiny nepřesazujeme!!!
Možná to nevíte, ale podobně jako lidé mohou i pokojové květiny nastydnout. Největší nebezpečí hrozí rostlině, kterou
přelijeme a poté na ni pustíme otevřeným oknem ledový vzduch. Po krátké době začnou chřadnout a zežloutnou jí listy, mohou
se na nich objevit i černé skvrny a květina pomalu skomírá. Pokud tedy přenesete rostliny blíže k oknu, abyste jí dopřáli více
světla, musíte dát pozor, aby studený vzduch „stékající" po okenním skle neochlazoval stěny květináče. Rostliny proto stavějte
do přiměřeně větších keramických obalů anebo květináče podložte tak, aby studený vzduch neproudil pod nimi.
Každý rostlinný druh však má své zvláštní požadavky. Například kaktusy v zimě umístíme do chladné a světlé místnosti. Fíkovník
nebo fuchsii můžeme uložit do sklepa, kde je stačí jednou za čas trochu zalít a sebrat zežloutlé a napadené listy, aby se
nerozmohly houbové choroby.
Nyní pár příkladů některých „pokojovek”.
DRACENA: Svým zjevem připomíná juku. Na rozdíl od ní snáší mnohem lépe nedostatek světla, typický pro zimní období.
Přelití rostlin signalizuje zasycháním a hnědnutím konečků listů.
CALATHEA: Je poněkud náročnější, jak na teplotu, tak na vyšší vzdušnou vlhkost. Kořenový bal rostliny udržujeme i v zimě
mírně vlhký, Při teplotě 16 – 18 st. C snáší i mírné zastínění.
IBIŠEK: Je světlomilná květina, kterou i během zimy stavíme co nejblíže k oknu. Teplota by se v tomto období měla pohybovat
mezi 10 – 15 st. C. Na jaře pak rostlinu hluboce seřízneme, abychom docílili pěkného tvaru.
JUKA: Je ideální pokojová rostlina pro zimní měsíce. Bez problémů snese chladné chodby či místnosti s teplotou od 0 do 15st.
C. Zaléváme mírně, neboť po přelití dochází snadno k uhnívání kořenů a následnému uhynutí celé rostliny.
DIFENBACHIE: Je po dlouhá léta oblíbenou květinou bytů a kanceláří pro svou nenáročnost. Dobře snáší nedostatek světla
a krátkodobě i výpadky zálivky. Vytáhlé výhony stačí na jaře hluboce seříznout a rostlina opět obrazí.
BŘEČŤAN: Také patří mezi oblíbené květiny nejen pro svou dekorativnost, ale i nenáročností na světlo a zálivku. Pouze trvalé
sucho nebo dlouhodobé přemokření ho dokáže zejména v zimě zničit.
DRAČINKA: Snáší poměrně dobře zimní období při teplotě 15 – 18 st. C a mírné zálivce. Nesmí být však v dosahu koček, které
si na ni při nedostatku zeleniny v potravě rády pochutnají.
AMARYLIS: Pokud jste od konce srpna přestali amarylis téměř zalévat, a zataženou cibuli na čas uložili na suchém místě.
V lednu by se měla objevit poupata. Pokud začnete dobře zalévat, brzy se dočkáte krásných květů.
Výbor ČZS

Pozvánka
Český zahrádkářský svaz vás co nejsrdečněji zve na svůj

Tradiční zahrádkářský ples
který se bude konat v sobotu 11. února 2017 od 20 hodin v místní sokolovně.
Bude zajištěno předtančení Taneční školy „FREE DANCE” paní Jany Bálešové z Prostějova.
Čeká na vás bohaté občerstvení a příjemná atmosféra. K tanci a poslechu bude hrát skupina Merkur z Konice.
Těšíme se na setkání s vámi.
ČZS Bedihošť
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Milí čtenáři,
prostřednictvím zpravodaje Vás pravidelně informujeme o akcích našeho sboru. Vrátíme se k poslední akci s názvem
Bedihošťské kopeček.

Přesunutá soutěž „Bedihosťské kopeček” se uskutečnila dne 17. září. Soutěž se stejně jako vloni konala v netradičním požárním
sportu s důrazem na náš malý kopeček. Na soutěž přijelo z okolních sborů 7 družstev, a to jak v kategorii muži, tak i ženy.
V kategorii muži zvítězilo družstvo Morkovic a obhájilo tak prvenství z loňského roku. V ženské kategorii zvítězily dámy
z Tovačova. Naše družstvo mužů dosáhlo na druhé místo a ženy získaly rovněž místo druhé. Stejně jako vloni byla i letos
připravena doplňková soutěž o železného hasiče. Zde stojí za zmínku, že dráha byla podstatně náročnější než posledně. Tato
náročnost byla jasně zřetelná z tváří zúčastněných hasičů. Pro ty, kdo se nepřišli na vlastní oči nebo kůži podívat na trať,
vypadala takto: převalovaní obrovské a hlavně těžké pneumatiky, vyběhnutí na kopeček s vodou naplněnými kanystry, slalom
přes pneumatiky, roztažení hadic, přeprava pytle naplněného pískem skrz připravený tunel, překonání stísněného prostoru, a to
vše s dýchacím přístrojem na zádech. Soutěž měla i jednoho odvážlivce z přihlížejících diváků. Pan Josef Zemánek získal
v konečném pořadí třetí místo, za což sklidil velký potlesk a taktéž nemalý obdiv přihlížejících diváků. Po dobu celé akce bylo
zajištěno občerstvení a dobroty z udírny. I přes drobnou nepřízeň počasí se akce úspěšně vydařila (hasičům voda nevadí :)).
Doufáme, že se nám netradiční soutěž podaří uspořádat i v příštím roce.
Ještě shrnutí z naší zásahové jednotky. Výcvikový plán jednotky začal 7. února 2016 taktickým cvičením nositelů dýchací
techniky, kde s laskavým svolením ředitele ZŠ Bedihošť bylo umožněno provést cvičení v prostorách školy zaměřené na hašení
požáru v členitých prostorách, vyhledání a evakuaci zachraňovaných osob.
Dne 17.2.2016 byl vyhlášen požární poplach při němž došlo k zahoření osobního automobilu v blízkosti ZŠ v Bedihošti směr
Kralice na Hané. Vzhledem ke stáří automobilu nedošlo k vysokým materiálním škodám. Další mimořádná událost se udála
15.8.2016 na soukromém pozemku, kde došlo k zahoření hospodářských budov. Naštěstí bez újmy na zdraví osob i zvířat.
Je na místě poděkovat členům jednotky, kteří se podíleli na následné likvidaci škod. Jmenovitě Švec Vítězslav, Hýbl Miroslav,
Rajtr Miroslav.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval členům SDH Bedihošť za aktivitu při přípravě akcí a členům Jednotky dobrovolných
hasičů Bedihošť za práci na vyčištění studní pro naše spoluobčany, kterou provádí ve svém volném čase a dobrovolně. Čištění
plánujeme provádět i v příštím roce po předchozí dohodě se starostou SDH, velitelem JSDH nebo je tu možnost požádat
i prostřednictvím našich internetových stránek www.sdhbedihost.cz.
Na závěr bych Vás touto cestou rád pozval na tradiční hasičský ples, který se bude konat dne 21. ledna 2017 v prostorách
Sokolovny v Bedihošti. Těšíme se na Vaši účast. A popřát Vám do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
jak v osobním, tak i v pracovním životě.
Za Výbor SDH Bedihošť
Ing. Vojtěch Kuchař, Vítězslav Švec, Miroslav Hýbl

TJ Sokol Bedihošť
Milí čtenáři a příznivci sportu,
tak jak jsem avizoval v posledním článku, že bychom nově vytvořenou soutěž měli vyhrát. V první polovině jsme naše ambice
nenaplnili. Z osmi zápasů jsme tři prohráli a s pěti výhrami jsme s velkou ztrátou sedmi bodů na první Dobromilice na třetím
místě. Do jarní části půjdeme s tím, že jak Dobromilice, tak druhý Tištín musíme na domácím hřišti porazit, ale i to nám nemusí
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k postupu stačit. Sportovně musím uznat, že soupeř byl lepší.
Starší páni Bedihoště odehráli dva zápasy s Kralicema na Hané a oba zápasy jsme vyhráli vysokým skóre. Hodně mě potěšil
přístup hráčů k těmto dvěma zápasům, které jsme odehráli na vysoké úrovni. V brance nás podržel skvělými výkony Zdenek
Pazdera. Nestárnoucí Míra Hekele a Luďa Šuranský dirigovali obranu. Zálohu vystužil Pavel Neoral, Laďa Bednář, Jiří Kouřil
a Pavel Jura. Po akcích těchto plejerů jsme těžili v útoku já a Ríša Khýr. Gólů padlo opravdu hodně. Byla radost se na náš výkon
dívat.
Co se týče sokolovny, tak celé léto probíhalo ve sportovním duchu. Hráli se tu turnaje v nohejbale a tenise. Sportovní areál byl
celé léto plně obsazen. Z čehož mám velkou radost. V prosinci se konal rej s čertíma, kde přišlo plno dětí. I tahle se za podpory
manželů Kardinálových povedla. To by bylo asi vše, s čím jsem vás chtěl obeznámit.
Tímto bych chtěl poděkovat
starostovi obce Jiřímu Zipsovi
a celému Zastupitelstvu
za podporu TJ sokol Bedihošť
a popřát vám krásné Vánoce
a šťastný Nový rok 2017.
Za TJ Sokol Bedihošť
Josef Zemánek

Tenisová liga v Bedihošti roste
Další sezonu ukončili tenisté na místní cihlové drti za sokolovnou. Hlavní soutěží mimo jiných jednorázových turnajů, byl již
čtvrtý ročník tenisové ligy, která probíhala od června do září. Utkalo se v ní patnáct tenisových nadšenců, převážně z Bedihoště!
Systém hry je ustálený na jeden zápas každý proti každému na dva vítězné sety. To obnášelo porci 105 zápasů, které se všechny
odehrály! Svědčí to o tom že místní tenisté si svůj sport považují a mají ho jako součást životního stylu.
Ligový tenisový titul získal "profesor" Miloš Mlčoch z Čehovic, který sesadil loňského šampiona "Rogera" Romana Grochola
z Bedihoště na stříbrnou pozici. Bronz na hrudi bude příští rok obhajovat tenisový stratég Miroslav Juránek z Prostějova.
Ostatní borci srdnatě bojovali,ale jejich tenisové bitvy nebyli natolik úspěšné jako výše jmenovaných. I tak doufám, že se příští
sezonu všichni opět uvidíme na našem pomyslném bojišti, tenisových kurtech.
Více o bedihošťské tenisové lize najdete na www.tenisbedik.cz.
LukOpa

Miloš Mlčoch - tenisový šampion 2016.

Šampion z roku 2015 a stříbrný z roku 2016
Roman Grochol s ředitelem ligy Lukášem Opavským.
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Bronzový Miroslav Juránek opět z ředitelem ligy.

Je to ten Bedihošť nebo ta Bedihošť????
Při citování názvu naší obce v nejrůznějších mediích i mezi lidem si často všímám, že není jasno, zda název naší obce je rodu
ženského či mužského. Tento problém je už hodně starý a mnoha lidem, myslím že občas i obyvatelům naší obce dělá problém,
zda je to ten Bedihošť nebo ta Bedihošť.
Vzpomínám si že už jako žák zdejší ZDŠ jsem byl svědkem rozhovoru mého tatínka se svým kamarádem panem profesorem
Františkem Kopečným, který jako profesor - jazykovědec působil na Universitě Palackého v Olomouci. Vedli na toto téma
dlouhou diskusi ve které pan profesor Kopečný vysvětloval, že Bedihošť je rodu mužského. Vzpomněl jsem si na ten dávný
rozhovor zejména letos zjara, kdy byla naše obec skloňována v regionálních i celostátních mediích někdy v mužském, jindy zase
v ženském rodě.
Zalistoval jsem tedy v oblíbené Wikipedii, kde jsem pod heslem Bedihošť „vygugloval" následující informace o naší obci, které si
zde dovolím citovat:
Bedihošť leží uprostřed hanácké roviny v nadmořské výšce 200 až 225 m, ve vzdálenosti 4,5 km jihovýchodně od Prostějova.
Katastr obce má rozlohu 646 ha, z toho zemědělská půda 552 ha. Východní část prostějovského okresu, do které patří obec
Bedihošť, je součástí Hornomoravského úvalu s úrodnou černozemní půdou a minimálním množstvím lesních porostů. Obcí vede
železniční trať Nezamyslice - Olomouc. V obci stojí starý zchátralý cukrovar.
Připomeňme si, že první písemná zmínka o obci pochází z roku 1249. Skutečná první písemná zmínka o obci pochází ale až z roku
1275. Údajná první písemná zmínka (1249) se objevuje ve středověkém falzu, vzniklém o několik desítek let později. Dokázal to
Jindřich Šebánek, přední odborník v oboru diplomatika.
Název
Podle pověsti stála na místě dnešního Bedihoště kovárna a hospoda, jednoho večera přijel jakýsi urozený pán a chtěl zde
přenocovat. Hospodský vyšel ven a přivítal návštěvníka slovy „Budiž host”. Podle této příhody byla pojmenovaná osada, která zde
později vznikla, a postupem času se název změnil na Bedihošť a nebo je obec pojmenovaná podle osobního jméno zakladatele.
Ke zmínce k názvu obce stojí za to zmínit, že název není rodu ženského, ale mužského, jak se mylně domnívají média
a občané ze vzdálenějších obcí, pro občany Bedihoště to byl vždy ten Bedihošť, dokonce i jazykovědec František Kopečný
z Určic uznával mužský rod.
Tato mylná domněnka o ženském rodě vzniká také proto, že ostatní názvy zakončené na hošť jsou většinou ženského rodu, ale
hora Radhošť také zakončená na hošť je mužského rodu. Známe Rožnov pod Radhoštěm a ne pod Radhoští. A nakonec by se dalo
zmínit o velmi početné skupině lidí, která název nedokáže nikdy správně vyslovit, vznikají pak různé paskvily např.: Bedihošt,
Bědihost, Bedyhošt, Bedyhost nejčastěji ale lidé špatně vyslovují di, které vyslovují jako dy, což je špatně.
Tolik tedy výpis z Wikipedie. Věřím, že tímto uděláme jasno jak to s názvem „našeho Bedihoště” je ve smyslu pravidel českého
pravopisu.

P.S. Víte kdy měl Bedihošť nejvíce obyvatel?
V r. 1930 - 1528 obyvatel

Václav z Václavovic
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Zadáno pro ženy (i muže)
Rok s rokem se sešel a jsou tu opět vánoční svátky a Nový rok. Připadá mě, že jsem vánoční příspěvek do zpravodaje psala včera,
ale ten čas tak neúprosně utíká, že je to zase rok, rok dobrých věcí, rok špatných a nepříjemných zážitků a zpráv a zase všichni
o rok starší.
Jak už jsem několikrát psala Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších
svátků v roce. Už bezmála osm tisíciletí si lidé o Vánocích
pobrukují písničky o hromadách sněhu, betlémské hvězdě,
Jezulátku a v poslední době také o rolničkách, kaprovi a
prskavkách. Znáte tu: „Rolničky, rolničky kdopak vám dal hlas?"
Historie vánočních koled sahá do třináctého století a podle
legendy je autorem vůbec první koledy svatý František z Assisi,
který žil v letech 1181 (nebo 1182) až do r. 1226. Slovo koleda
pochází z latinského kalendáře, což je označení pro první
lednové dny, kdy se slavil slunovrat. Z Itálie se vánoční zpěvy
rozšířily přes Francii a Německo do celé Evropy. Nejméně se
líbily v Anglii, kde byly do konce jeden čas označeny za
neznabožské, ba přímo hříšné. Zřejmě nejznámější koledou na
světě je dnes TICHÁ NOC, která poprvé zazněla o Vánocích cca před 195 lety v kostele v Oberndorfu ležícím nedaleko
Salzburgu. Byla přeložena postupem času do více než tří set jazyků a nářečí včetně češtiny. Stejným úspěchem by se dnes mohl
pochlubit i americký skladatel James Pierpont, který 16. září 1857 přednesl světu skladu „JINGLE BELLS”. Rolničky se tak dostaly
mezi tradiční vánoční písničky v mnoha zemích.
Koledy se dříve zpívaly pouze během vánočních svátků, v posledním půlstoletí se však oproti původní tradici začaly zpívat
během adventu. A mezi již tradiční koledy jako Štědrý večer, Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny či Pásli ovce Valaši se
vkrádají skladby současných interpretů jak ze zahraničí, tak i našich.
Česko má své vánoční hity z nichž mnohé už zlidověly. Příkladem za všechny budiž „Purpura", Vánoce přicházejí, Sliby se maj
plnit o Vánocích, a také Vánoce hrajou gloria. Koledy a vánoční písničky opravdu navodí doma příjemnou atmosféru v čase
předvánočním i během svátků. Až budete péct vánoční cukroví, zkuste si k tomu pustit tyto koledy a písně, uvidíte, jak se vám
bude pečení dařit jedna radost.
V tomto předvánočním shonu také uklidní naše nervy a předejdeme zbytečným stresům. Vždyť Vánoce jsou především svátky
klidu, pohody a míru. Jak už je mým zvykem, přidám vám i několik inspirací, jak zpestřit váš vánoční stůl, pokud budete chtít
můžete vyzkoušet a teď už nezbývá než popřát dobrou chuť.
Vínové cukroví:
6 lžic bílého vína, 28 dkg hladké mouky, 28 dkg tuku.
Na vále vypracujeme těsto, necháme ho hodinu v ledničce odpočinout. Vyválíme
a vykrajujeme tvary nebo řežeme rádýlkem na proužky. Pečeme do růžova. Ještě
teplé obalujeme v moučkovém cukru, který smícháme s vanilkovým.
Ořechové dordoletky:
25 dkg hladké mouky, 15 dkg krupicového cukru, 20dkg tuku (hera nebo stella), 3 žloutky, 15 dkg mletých ořechů.
Všechny suroviny zpracujeme a necháme těsto aspoň hodinu odpočinout. Vyválíme a vykrajujeme kolečka a upečeme. Po třech
pak slepujeme máslovým krémem, prostřední kolečko pokropíme rumem. Povrch poléváme čokoládou a zdobíme půlkou
mandle.
Mandlové rohlíčky:
24 dkg hladké mouky, 7 dkg moučkového cukru, 20 dkg másla, 11dkg mletých, neloupaných mandlí.
Vypracujeme těsto ze kterého tvarujeme rohlíčky a upečeme. Ještě teplé obalujeme v moučkovém cukru smíchaným s vanilkou.
Punčové koule:
10 dkg moučkového cukru, 10 dkg másla, 20 dkg mletých piškotů, 5 dkg mletých ořechů, 3 dkg kakaa, 5 lžic rumu, 3 lžíce sirupu,
2 lžíce medu.
Zpracujeme těsto ze všech ingrediencí. Tvarujeme kuličky, které obalíme v kokosu a vkládáme do papírových košíčků.
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Kávové pusinky s ořechy:
18 dkg moučkového cukru, 6 dkg mletých ořechů, 4 dkg solamylu, 3 bílky, 1 lžička instantní kávy.
Ve vodní lázni ušleháme sníh z bílků, po částech přidáváme cukr a šleháme do zhoustnutí. Lehce vmícháme solamyl smíchaný
s kávou a ořechy. Na plech klademe lžičkou malé hromádky a při 150st. Upečeme. Kávovým krémem přilepujeme hromádky na
linecké kolečko a pocákáme čokoládou.
Jelikož vánoční svátky nejsou jen o pojídání cukroví, tak teď několik návrhů na přípravu dobrot pro mlsné jazýčky
a „masožravce”.
Kotleta s nivou:
4 vepřové kotlety bez kosti, 1 sklenice zeleninového leča, 1 cibule, 8 stroužků česneku, 5 lžic oleje, 5 lžic rajského protlaku nebo
kečupu, 0,1 l piva, 20 dkg strouhané nivy (může být i jiný sýr dle chuti), sůl, pepř, oregano, feferonky.
Na oleji zpěníme cibuli, přidáme opepřené a osolené kotlety a orestujeme z obou stran. Přendáme na talíř a do výpeku přidáme
rajský protlak, lečo, drcený česnek a pivo. Mírně povaříme asi 3-5 minut. Dochutíme pepřem, solí a oreganem. Maso dáme zpět
a necháme prohřát. Na talíř klademe šťávu se zeleninou, na to položíme porci masa a posypeme hustě strouhanou nivou.
Ozdobíme feferonkou. Podáváme s rýží.
Kuřecí prsa v peřině:
4 kuřecí prsa, ½ kg drůbeží nebo míchané sekané, 4 plátky sýra, 4 plátky šunky, ½ dcl oleje, sůl, pepř.
Kuřecí prsa naklepeme, osolíme, opepříme a dáme na olejem vymazaný pekáč. Každou porci překryjeme plátkem šunky
a kopečkem běžně ochucené sekané tak, aby bylo maso zakryté, pokapeme olejem a dáme zapéct do trouby.
Před dopečením položíme na každou porci plátek sýra a necháme ho mírně roztavit. Podáváme s bramborovou kaší.
Kuřecí nudličky s celerem:
2 velká kuřecí prsa, ½ celeru, 2 velké cibule, 4-5 stroužků česneku, grilovací koření, sůl.
Cibulku nakrájíme nadrobno a orestujeme na troše oleje, přidáme nahrubo nastrouhaný celer, krátce podusíme a přidáme
kuřecí maso nakrájené na nudličky. Posypeme lehce grilovacím kořením, osolíme a přidáme lisovaný česnek. Lehce podléváme
vodou a dusíme do změknutí. Zaprášíme asi 2 lžicemi polohrubé mouky. Podáváme s vařeným nebo opékaným bramborem.
Pikantní grilovaná kuřecí křidélka:
12 kuřecích křidélek, 5 stroužků česneku, trochu oleje, majonéza, sůl,
grilovací koření, vegeta, kari, cukr, mrkev a hlávkový salát na ozdobu.
Očištěná křidélka naložíme aspoň na 2 hodiny do směsi výše
uvedeného koření. Pouze 2 stroužky česneku si ponecháme do
majonézy, která poslouží jako tatarka. Pak rozpálíme olej ve fritovacím
hrnci na 200st. C a smažíme dozlatova. Majonézu smícháme s
lisovaným česnekem. Podáváme s gratinovanými bramborami.
Gratinované brambory:
l kg brambor, 100ml šlehačky, 2 stroužky česneku, 5 dkg eidamu, sůl, pepř, máslo na vymazání nádoby, petrželku na ozdobu.
Brambory oloupeme a nakrájíme na slabé plátky, přidáme česnek, sýr, koření a nasekanou petrželovou nať a vše smícháme
dohromady. Připravený pekáč vymažeme máslem, brambory do něj vsypeme a zalijeme šlehačkou. Pečeme asi 25 minut.
Živánská koliba:
60 dkg uzené krkovičky bez kosti, 10 dkg slaniny, 10 dkg čerstvých žampionů, 0,5 dcl světlého piva, 5 lžic oleje, 1 polévková lžíce
kremžské hořčice, 1 kávová lžička grilovacího koření, 3 cibule, 3 různobarevné papriky.
Z oleje, piva, hořčice a koření vytvoříme marinádu, ve které cca 6 hodin necháme odstát na kostky nakrájenou krkovičku. Cibuli
nakrájíme na kolečka, slaninu a papriku na kostky a vše spolu s masem střídavě napichujeme na jehly. Každou jehlu potřeme
marinádou a zabalíme do alobalu. Pečeme v troubě asi 35 minut. Servírujeme s bramborem, zeleninou, nebo jen s chlebem.

Milé čtenářky i čtenáři, jak jinak se s vámi rozloučit, než vám všem přát šťastné, klidné a spokojené prožití
vánočních svátků a do Nového roku 2017 vám přeji, aby celý rok byl bez stresů, plný radosti, rodinné pohody
a hlavně rok ve zdraví, aby se nám všem vyhýbaly nemoci.
Užijte si pěkně adventní i vánoční čas a v příštím čísle na shledanou.
Vaše Jana Hanzelová
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Bylinky - známé i neznámé. 2. část
V minulém čísle zpravodaje jsem začala povídání o známých i neznámých
bylinkách. Jak jsem slíbila, i v tomto čísle se o některých dalších něco
dozvíte.
Příroda je mocná čarodějka a skýtá nám nepřeberné množství bylinek,
rostlin a plodů, které jsou pro nás na dosah ruky a málokdo z nás využívá
těchto darů.
Zkušené kuchařky vědí, že byliny měly odjakživa v kuchyni
nezastupitelné místo. Důvod je jednoduchý, čerstvé bylinky uvolňují
během vaření aroma lahodící čichu a vyvolávající tvorbu slin a tím
navnadí náš žaludek na přísun jídla.

MAJORÁNKA - bez ní si nikdo z nás nedovede představit bramboráky, či bramboračku. Proto má v české kuchyni
nezastupitelné místo. Je to kvůli blahodárnému účinku na trávení, proto ji přidáváme do pokrmů z luštěnin, zelí, či tučnému
masu. Svoji chutí dává vyniknout játrům a masu ze zvěřiny. Předností majoránky je to, že své nezaměnitelně kořeněné aroma
neztrácí a výborně se snoubí s ostatními druhy koření. Majoránka povzbuzuje chuť k jídlu a působí i proti nadýmání. Majoránku
kombinujte s česnekem, pepřem, tymiánem, novým kořením, kmínem, rozmarýnem, šalvějí a saturejkou. Všechna tato koření
skvěle doplňují její chuť.
OREGANO - možná jej znáte jako dobromysl. Jde o aromatickou bylinku s níž je třeba zacházet opatrně. Je oblíbená zejména
ve středomořské kuchyni, nejčastěji se s ní setkáte v pizze, sýrových pokrmech nebo jako přísada pro dochucení steaků, uzenin
a polévek. Této nenápadné bylince se připisovala i kouzelná moc. S její pomocí se dala přičarovat láska a ta, která byla natrhaná
na svátek sv. Jana vás ochránila před nemocemi. Oregano podporuje chuť k jídlu, přidává se do mletých mas, gulášů či rizota.
Využívá se hodně na italskou kuchyni. Nádherně voní a má netradiční lehce štiplavou chuť.
BOBKOVÝ LIST - (vavřín) - Už ve starém Řecku sloužil jako okrasná rostlina, která zdobila hlavu Julia Caesara. Dnes ho
používáme nejen na okrasu, ale hlavně v kulinářství. Dává se do řady polévek, omáček, paštik, při nakládání mas, okurek, hub
a jiných druhů zeleniny. Marinády nebo pečená masa díky němu získají typicky nakyslou chuť.
KOPR - nejen do omáček a okurek. Tato jemná a nenápadná bylinka skrývá ohromnou sílu. Stačí pouhá špetka kopru a jídlo má
rázem úplně jinou chuť. Snad nejčastěji se tato bylinka využívá při zavařování. Perfektně doplňuje nakládané okurky, kukuřici,
květák či mini cibulky. Kromě zavařování lze kopr využít při přípravě ryb. Pokud připravujete ﬁlety z lososa, kopr určitě využijete.
Stačí pouhá troška a losos dostane výraznější a lepší chuť. Je úžasný v omáčkách k bramborům nebo k masu.
TIP: Do zakysané smetany přidejte malou hrstku nasekaného kopru, sůl, pepř a pár kapek citronu. (lahoda k bramborám, kdo
má rád česnek, může i trochu česneku).
ROZMARÝN - je to intenzivně vonící bylinka. Tato ﬁalově kvetoucí rostlinka má nezaměnitelné aroma, které dodá všem jídlům
nádech čerstvého jehličí. Nejlépe pasuje ke grilovaným masům či zelenině. Hodí se jak do marinád, tak pouze do nálevu, kterým
se maso během grilování potírá. Při pečení stačí rozložit pár snítek na maso a budou se dít zázraky. Pokud jste milovníci zvěřiny,
určitě je nezapomenete péct s rozmarýnem – je na ni jako dělaný. Špetka této byliny krásně ovoní i pizzu, brambory, těstoviny
nebo zeleninové saláty.
MEDVĚDÍ ČESNEK - u nás ještě není tato bylinka příliš rozšířená, ale lidé, kteří znají její kouzlo, jí naprosto propadli. Nemá
zdaleka tak ostrou a silnou chuť jako český česnek i když nese
podobné jméno. Využít ho však můžete úplně všude, kde jindy používáte obyčejný český česnek. Hodí se do těstovin, omáček,
polévek, k bramborám a samozřejmě i masu a pomazánek.
TIP: namažte chléb s máslem, či sýrem posypte medvědím česnekem a vyčarujete dokonalé jídlo.
Tolik tedy pro vaši inspiraci a zamýšlení nad tím, jak výborné jsou bylinky v kuchyni, ale i v kosmetice, ale o tom v některém
z dalších čísel zpravodaje. Byliny a dary přírody jsou nekonečné téma a ráda bych se jím zabývala i v budoucích číslech
bedihošťského zpravodaje.
Jana Hanzelová
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Tipy a triky na každý den
Drobivé těsto: Jestliže zjistíte, že se vám křehké těsto drobí, zapracujte co něj trochu tvarohu, nebo bílého jogurtu. Ten
nejen těsto zvláční, ale propůjčí mu i svěží chuť.
Kokosky: Kokosky a sněhové pusinky jdou někdy špatně sundat z plechu. Proto je nechte vychladnout na plechu. Potom půjdou
bez problémů dolů.
Máslový krém: Bude dostatečně tuhý na krájení, když do něj zapracujete pár kapek rozpuštěného ztuženého tuku.
Poleva: Když do cukrové polevy na ozdobení perníčků zamícháte špetku prášku do pečiva, nebude tak rychle tuhnout a půjde
lépe zpracovat.
Čokoládová poleva: Snadno se vám může připálit, proto kastrůlek s čokoládou zásadně rozehříváme ve vodní lázni.
Mandle: Lze je velice snadno loupat, když je nejdříve spaříte horkou vodní lázní a po chvíli je zchladíte.
Máslový krém s marcipánem: Do ještě teplého pudinku pro přípravu máslového krému přimíchejte trochu strouhaného
marcipánu. Nikdo neodolá!!!
Křehké těsto: Pečivo bude velmi jemné, pokud k ušlehaným vajíčkům přidáte pár kapek citronové šťávy.
Ořechový korpus: Řezy nebo dort budou ještě voňavější, když nastrouhané nebo nasekané ořechy krátce orestujete na pánvi.
Listové těsto: Při pečení krásně naroste, když ho předtím na několika místech propícháte vidličkou (záviny apod.).
Jana Hanzelová

Víte, že...
KŘEN je drsný, ale mocný!!!!
Výrazná štiplavá chuť a vůně na něj prozradí, že je to rostlina s
neobyčejně velkou silou. Dříve se přidával do kadidel na vymítání
ďábla, my s ním dnes vymetáme nemoci.
Není běžně známé, že křen selský pochází z jižních oblastí Ruska. Je
ale tak houževnatý, že se dokázal rozšířit po celé severní polokouli.
Pokud se rozhodnete křen pěstovat, postačí kdekoli v přírodě
vykopnout kus jeho kořene, ten pak zasadíte a zaléváte. Klidně by se mohlo stát, že se vám nekontrolovatelně rozroste po
zahradě. Kořen křenu se skladuje podobně jako mrkev.
Dodnes se používá při léčení řady chorob - od revmatických potíží, přes ischias, postižení dýchacích cest, bolesti zubů, hlavy,
nachlazení až po bolestivou menstruaci, zácpu a žaludeční problémy. Křen dokáže eliminovat infekce. Je proto výborným
doplňkem léčby při nachlazení, rýmě, angíně a chřipce.
Jeho silice rozpouštějí usazený sekret, jak v nosních dutinách, tak v plících a průduškách. Tento účinek pocítíte už při jeho
strouhání. Projevuje se typickým slzením, protože jeho aroma je vážně ostré, můžete jeho palčivost zmírnit zamícháním do
pokrmu. Klasicky starý recept radí, že je nejlepší ho nastrouhat a smíchat s medem.
Dříve se z jeho listů vyráběly obklady – tzv. Křenové placky, které se přikládaly na klouby postižené revmatismem a na ztuhlé a
bolavé svaly. Křen zabíjí i ty skupiny bakterií, které jsou původci tyfu a salmonelózy a s úspěchem se používá k léčbě žloutenky.
Nastrouhaný křen s tvarohem vybělí na pokožce různé ﬂíčky či stařecké skvrny.
Křenu by se však měli vyvarovat lidé se záněty ledvin, žaludečními či střevními vředy. Není vhodný pro malé děti.
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Na závěr pár tipů k domácí léčbě, které by se vám mohly hodit právě v zimním období:
Onemocnění dýchacích cest – uvolnění hlenů, při kašli, a zmírnění astma pomáhá medový křen.
Lžičku strouhaného křenu smíchejte se 4 lžičkami medu, směs rozdělte na pět porcí a snězte je v průběhu dne a pokud možno
ve stejných časových intervalech.
Křenové mléko: Pomáhá při podpoře činnosti žlučníku, při zánětu žlučovodů a při jaterních potížích.
3lžíce nastrouhaného křenu zalijte sklenicí mléka a vše na mírném ohni ohřívejte po dobu 5 minut. Nechejte odstát 10 minut
a nakonec sceďte. Popíjejte po dvou doušcích každé 3 hodiny. Léčba by měla trvat asi týden.
Křenová tinktura: používáme při revmatickém onemocnění, dně a ischiasu. Vtíráním křenové tinktury do kůže zlepšuje
prokrvení, což podporuje hojení zánětu.
Tinktura: Oloupejte čerstvý křen a co nejjemněji nastrouhejte, dejte do sklenice a zalijte 70% alkoholem. Sklenici uzavřete
a nechte 6 dnů odstát. Každý den důkladně protřepejte. Pak sceďte přes plátno a před použitím tinkturu nařeďte s vodou
v poměru 1:1. Dvakrát až třikrát denně vetřete několik kapek do postižených míst.
POZOR!!!! Křen se nikdy nesmí dostat do očí, poněvadž má silné dráždivé účinky. Po použití tinktury si tedy vždy důkladně
umyjte ruce. Po vmasírování do kůže dráždivé látky neuškodí, kůže pouze zčervená.
Tak velké léčitelské úspěchy s křenem, který také zařaďte do svého jídelníčku (např. Saláty, omáčky atd.). Hlavně přes zimu, kdy
potřebujeme hodně vitamínů a energie.
Jana Hanzelová

Vánoční zamyšlení
Co znamená úsměv o Vánocích
Nestojí nic, ale udělá mnoho.
Obohacuje ty, jímž platí a neubírá těm kteří jej dávají.
Trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.
Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel a nikdo tak
chudý, aby se jím nestal bohatším.
Tvoří doma štěstí, podporuje dobrou vůli v praktickém životě
a je pojítkem přátelství.
Je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému,
slunečním světlem smutnému a nejlepším přirozeným
prostředkem proti trápení.
Nelze je však koupit, vyžebrat, vypůjčit ani ukrást, stává se
pozemským statkem teprve až je dán!
Neboť nikdo nepotřebuje úsměv tolik, jako ten, kdo už nemůže žádný rozdat.
Pramen: Dale Camegie, Jak získávat přátele a působit na lidi.

Vážení, proto se usmívejme a ne jen o Vánocích, úsměv je opravdu pohlazení po duši.
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Pohádka - Jak se dala vánočka pojistit
Milé děti,
jelikož se kvapem blíží Vánoce, čas dárků a překvapení, vybrala jsem pro vás vánoční pohádku, protože vím, že vy se nejvíce těšíte na
Vánoce.
Tak si nyní pěkně sedněte a čtěte pohádku, třeba i mamince, když bude péct cukroví a uvidíte, jak bude ráda, že může při práci
poslouchat váš hlásek.
Jak se dala vánočka pojistit.
Když se dělá těsto, hned se vidí, co z něj bude. Z těsta, mouky, mléka,
vajíčka a ždibce droždí bude nejspíš knedlík. Když vedle mísy s těstem je
mák, tvaroh, nebo povidla, už se každý olizuje. Budou se péct buchty,
nebo koláče. Těsto na štrúdl se zase pozná, že se strašně vytahuje. Ono
se vždycky pozná, kdo je z jakého těsta.
A když si v míse hoví těsto kulaté jako bříško, samá mandle a samá
rozinka, to budou určitě Vánoce!!! Vánoční těsto si hovělo v míse na
stole a kynulo. Vedle na vále už byly vysázené koláče a čekaly, až se trouba
pěkně vyhřeje. Jeden koláč pokukoval tvarohovým okem po rozinkách
v těstě na vánočku a povídal: „Ty máš rozinek! Dej mi jednu, to bych byl
ještě sladší.” „Kdepak, řeklo vánočkové těsto. To nejde!”
Vtom otevřela trouba papulu a horkým dechem řekla: „Už jsem pěkně
rozpálená. První půjdou koláče.” Koláče naskákaly do trouby a jak skočil
ten tvarohový, sebral přitom z vánočkového těsta jednu rozinku.
„ZLODĚJ” křičelo za ním vánočkové těsto. „To je křiku pro jednu rozinku”, řekla trouba. „Koukej kynout, po koláčích je řada na tobě!
Na nikoho čekat nebudu!” Vánočkové těsto usilovně kynulo, že se dělaly bubliny, jen aby to stihlo včas. Když vykynulo, oznámilo:
„A teď se upletu!”. Pletení je pro vánočku velice důležité, aby nebyla ani našišato ani naplacato. Všichni na stole přihlíželi. Vařečka
prostřela na plech papír jako kobereček a mastipírko ho pomastilo. Těsto se vykulilo z mísy a pletení začalo. Nejdřív tři silné prameny,
potom na tři tenčí, zprava doleva, hladce obrace. „Ještě copánek!” řekla vánočka a upletla si copánek.
„Jé” vydechli všichni obdivem a trouba otevřela překvapením papulu, protože ještě něco tak pěkného neviděla. Koláče z trouby
vyskákaly a lapaly po dechu, jak jim bylo horko. Z trouby šel žár, že by i čert pukl.
„Tak pojď!” vyzvala trouba vánočku. „Do toho vedra?” polekala se vánočka. „To bych se spálila!” „Když máš strach, dej se pojistit.
A nezdržuj. Další prosím." řekla trouba. Do trouby hned hupslo cukroví, vykrájené do hvězdiček a koleček.
Před vánocemi má pojišťovna moc práce. Před vánocemi běhají páni z pojišťovny dům od domu, běhají víc než listonoši, protože
každý se chce pojistit proti vánočnímu nebezpečí. Aby nezaskočila rybí kůstka v krku, aby babička nedostala zase bačkory, aby
prskavka nezapálila stromeček, aby vánoce nebyly na blatě….
Když přišel pán z pojišťovny a slyšel, co vánočka žádá, řekl: „Pojišťujeme všechno prosím, ale pojistit vánočku proti připálení, to tu
ještě nebylo. Nebezpečí je příliš velké. To si prosím nemohu vzít na zodpovědnost!”
„Slyšíte to?” zvolala vánočka. „Nebezpečí je příliš velké. Já bez pojištění do trouby nevlezu!” „Pane pojišťovno”, řekla vařečka
„na vánoce se těší každý a bez vánočky nejsou vánoce. To si můžete vzít na zodpovědnost!” „Je to svízel prosím”, přiznal pán
z pojišťovny, „Co mám ale dělat?”
„Pojistit vánočku proti připálení” rozhodným hlasem pravila vařečka a zaujala svoje postavení. Když vařečka zaujme svoje postavení,
je nejvyšší čas poslechnout, protože potom to štípe.
Pán z pojišťovny pojistil vánočku proti připálení a řekl: „Prosím, teď vám v troubě bude jako na pláži. Klidně se můžete opalovat.”
„Ale to bych se měla něčím namazat. Je přece známo, že na pláži to přece připaluje”, řekla vánočka.
Hned přiskočilo mastipírko a natřelo ji po hřbetě bílkem a žloutkem, neboť rozšlehané vajíčko je pro vánočku nejlepší opalovací krém.
Potom vánočka vlezla do trouby a okénkem ještě zamávala.
Když se trouba zase otevřela, vyšla vánočka upečená pěkně dozlatova.
Cukřenka ji zapudrovala práškovým cukrem a vánočka byla k nakousnutí. Usadila se na vánočním stole a začaly vánoce.
Jana Hanzelová ml., knihovnice
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Co víme o historii betlémského světla?
Snahou každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro
zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě (Licht im Dunkel). Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.
Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny
a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si
připevňovali na oděvy, se jim proto začalo říkat „křižáci". Dalo se na ni najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při
odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří
v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik
otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety
odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo
z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první
a zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí
nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden
z novodobých vánočních zvyků.
Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena
především pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se svojí žádostí na leteckou
společnost AUA a cestovní kancelář Raiﬀeisen. Tak bylo zajištěno, že jedno dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro
světlo zdarma. V té době však ještě v důsledku politických situací bylo zapotřebí spousta povolení, navíc pro natáčení v zemi tak
dbající na bezpečnostní opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas.
A tak od roku 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla.
Od roku 1990 se díky brněnským skautům dostává
každoročně světlo z Betléma i do České republiky.
Skauti ho každoročně dováží vlakem z Vídně a rozváží
ho tak po celé republice.
V minulém roce jsme uskutečnili první nesmělý pokus
donést světlo z Betléma i do našich bedihošťských
domácností. Rádi bychom v této započaté tradici
pokračovali i o letošních Vánocích.

Místo narození Ježíše Krista v Betlémě, odkud se dostává o Vánocích betlémské světlo
do celého světa a snad doputuje i k nám do Bedihoště.

Světlo z Betléma bude u nás připraveno opět
k přenesení v pátek 23. prosince 2016 od 15.00 do
15.30 hod. u kapličky sv. Václava ve Václavovicích
a od 15.45 do 16.15 hod. u Obecního úřadu
v Bedihošti. Přineste si sebou svíčky, lucerničky či jiné
vhodné pomůcky k přenesení světla do vašich
domovů. Vezměte sebou i vaše děti, vnoučky
a můžeme si tak jako vloni společně zazpívat
koledy!!!
Václav z Václavovic

Jak jsem (ne)pekl medvědí tlapky...
Při pročítání nejrůznějších receptů, tipů a triků do kuchyně paní Jany Hanzelové (kdy se mi pěkně sbíhají sliny), se mi vybavují
vzpomínky na dětství a zejména pak na vánoční pečení cukroví. Velice rád jsem již jako malý chlapec při tom asistoval. Rád jsem
cítil tu vůni pečícího se cukroví, která avizovala, že Vánoce či jiné sváteční dny už klepou na dveře. Obzvláště rád vzpomínám na
výrobu čokolády, kdy se roztavená čokoládová hmota jejímž základem byl „ceres” či „100% pokrmový tuk” nalévala do kovových
formiček různých tvarů narovnaných na plech a dávali jsme to pak ztuhnout na zídku na dvoře. S velkým potěšením jsem pak
vyklápěl z formiček ztuhlou lesklou čokoládu a rovnal do krabičky. Část z nich jsme balili do staniolu a následně věšeli na vánoční
stromek. Ale nebyla to jen výroba čokolády, ale i dalších druhů vánočního cukroví. Na upraveném masovém mlýnku se
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speciálním adaptérem jsem točil různé vzory vanilkových rohlíčků a tyčinek a samozřejmě velice rád uždiboval kousky těsta.
Ze všech těch druhů vánočního cukroví jsem však přímo miloval „medvědí tlapky”, na jejichž výrobu si maminka dovezla recept
snad z rodné Příbrami. Už ta výborná chuť těsta! Nikdy jsem neodolal abych napříč nelibosti maminky v poměrně velkém
množství nedegustoval zpracované těsto. A jak pak krásně voněl celý dům, když se tlapky pekly. Nádherná vůně signalizující
příchod slavnostních dnů…
Vzpomínám si, že jednou uprostřed léta když mi bylo asi 9 či 10 let jsem byl sám doma a „honila mne mlsná”…. Napadlo mne,
že bych onu „mlsnou” mohl zahnat výrobou tlapkového těsta, které po zpracování jako lahůdku sám zkonzumuji. Rozevřel jsem
maminčinu knihu receptů a začal s přípravou. Přece jen jsem si ale říkal, že z celé dávky těsta by mi mohlo být špatně od
žaludku. Rozhodl jsem se tedy jen pro poloviční dávku. Jenže některé ingredience jsem zapomněl nějak podělit dvěma a tak
místo úhledné koule těsta vznikla těžko identiﬁkovatelná hmota, kterou jsem nemohl požít a nakonec jsem přemýšlel kam s ní,
aby to maminka po příchodu z práce nezjistila a nenásledovala pak patřičná odměna.
Nicméně „tlapková mlsná” mne nejen o vánocích či václavovských hodech honí i v mém seniorském věku. Velice rád uždibuji
z těsta při plnění do formiček a stejně tak si velice rád pochutnávám na hotových tlapkách podle maminčina receptu, které
připravuje manželka. Nyní v poslední době už je vyrábím dokonce i sám. Do tajů receptury s velkým úspěchem zasvěcuji i naše
vnoučky. Ostatně už i oni považují toto cukroví (ale i samotné těsto) za jedno z nejlepších. Za jediné odpoledne jsou schopni
zkonzumovat tlapky ze dvou dávek, které představují kolem 150
kousků…...
Vzpomínám si také, jak si v ulici hospodyňky předávaly na talířku
vzorky cukroví či jiných pochutin a poté si pak vyměňovaly recepty.
Byly to velice milé a docela sváteční chvíle. Snad to byly takové
neformální začátky dnes velice oblíbených „Restaurant day”.
Nyní, když píšu tyto řádky, tak mne napadá proč si třeba u nás
v Bedihošti neudělat „náš” Restaurant day, kam by kuchařky
a případně i kuchaři přinesli svoje výrobky k degustaci a k případné
výměně receptů?!?!?! A nemuselo by to být jen to cukroví…
Co vy na to??
Tak až vás taky chytne ona „mlsná”, tak si zkuste vyrobit medvědí tlapky podle maminčina receptu:
250gr másla, 350gr hladké mouky, 210gr mletého cukru, 140gr mletých ořechů, 1 vejce, 1 lžička skořice, 20gr kakaa, citronová
kůra.
Všechny ingredience dobře zpracujeme a těsto necháme hodinu odležet. Poté plníme do formiček – nejlépe „medvědích
tlapek” a pečeme v předem vyhřáté troubě asi na 250st. C. Jakmile se obsah formičky „nafoukne” stáhneme teplotu a po chvíli
zkusíme jednu formičku vyklopit. Jde-li vyklopit, vyndáme plech z trouby a necháme vychladnout. Pak vyklopíme. Můžeme ještě
obalit v cukru.
Dobrou chuť a požehnané vánoční svátky přeje všem čtenářům Václav z Václavovic

Vzpomínka na Štědrý den aneb jak jsme málem volali Policii...
Byl Štědrý den snad někdy v polovině 60.let minulého století. (to nám „mladíkům” zní hrozně to minulé století). Doma už bylo
snad vše přichystáno ke slavnostní večeři a tak jsme se tradičně vypravili na procházku na hřbitov, abychom tam rozžali svíčku
a položili kytičku jmelí na hrob našich drahých. Venku mrzlo, sníh pod nohama pěkně křupal. Domů se vracíme už plni chuti ke
slavnostní večeři. Jakmile přicházíme k domu, docela nás polil pot. Díváme se do okna a vidíme, jak se za záclonou čerstvě
nazdobený stromeček střídavě rozžíhá a zhasíná. Říkáme si, že tam máme asi nezvanou návštěvu a v duchu jsme se již loučili
s připravenými dárky a současně přemýšleli, zda nemám utíkat na nádraží k telefonu a volat Policii. Naštěstí tatínek si dodal
odvahy a vstoupil do domu jako první. Z průjezdu vstupuje do pokoje a my opatrně pár kroků za ním, snad abychom ho
v případě nouze ochránili. V tom ale slyšíme tatínkův hlasitý smích a volá: „Pojďte se podívat!”
Našeho psa, kterého jsme tehdy měli – krásnou zlatou kolii, jsme nechali neprozřetelně v bytě samotnou. V pokoji objevila
nazdobený stromeček a zalíbily se jí resp. zachutnaly tehdy velice oblíbené bílé sněhové věnečky. Pes prostě vyskakoval na
stromek a postupně si pochutnával na této sněhobílé dobrotě. No a jak skákal po věnečcích, tak docházelo ke kontaktu
a žárovičky se střídavě rozžíhaly a zhasínaly. Pro obveselení každoročně na tuto příhodu o Štědrém dnu vzpomínáme....
Krásné a klidné Vánoce přeje všem čtenářům Bedihošťského zpravodaje Václav z Václavovic
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Obrazem

Lampionový průvod 28.10.2016

Rozsvícení vánočního stromu 25.11.2016

PF 2017

Pf 2017
Krásný stromek , zlaté jmelí, za okny ať sníh se bělí.
Stálé zdraví, pevný krok, ať provází Vás celý rok.
Krásné Vánoce a šťastný
nový rok 2017
přeje všem spoluobčanům
Starosta obce
Zastupitelstvo obce
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