Èíslo 24

Prosinec 2010

Váení spoluobèané,
prostøednictvím Bedihoského zpravodaje bych chtìl pøedevím podìkovat vem volièùm
za podporu a dùvìru projevenou v letoních komunálních volbách. Komunálních voleb
v naí obci se zúèastnilo 58,84 % oprávnìných volièù a ti svou úèastí dali najevo, e jim
nae obec není vùbec lhostejná.
V pátek dne 12. 11. 2010 probìhlo v místním kinì ustanovující zasedání zastupitelstva
obce.
Na tomto zasedání bylo zvoleno toto sloení zastupitelstva:
·
Jiøí Zips  starosta obce
·
Lenka Pospíilová - místostarostka obce
·
Ing. Petr Vyslouil - pøedseda kontrolního výboru
·
Ing. Ludìk Smýkal - pøedseda finanèního výboru
·
Ing. Jaroslav Frýbort - pøedseda výboru výstavby
·
Jana Hanzelová - pøedsedkynì Sboru pro obèanské záleitosti a výboru kultury
·
Martin Pospíil - èlen zastupitelstva obce
·
Miroslav Prokop - èlen zastupitelstva obce
·
Tomá Holík - èlen zastupitelstva obce
Mými prioritami v následujícím volebním období bude pøedevím :
·
správné hospodaøení s obecním majetkem
·
získávání dotací z rùzných fondù
·
dokonèení realizace ji schválených projektù (komunikace Václavovice - urgence
na Krajském úøadu Olomouckého kraje, revitalizace obecního parku a dokonèení
ozelenìní obce)
·
obnova obecních chodníkù a obecního rozhlasu
·
zkvalitnìní dostupnosti internetové sítì v obci
·
ponechání obecního majetku ve vlastnictví obce (pøedevím obecní byty)
·
spolupráce s místními spolky (Èeský svaz zahrádkáøù, TJ Sokol, Myslivecké
sdruení, Sbor dobrovolných hasièù)
·
vechny výe uvedené priority bude zapotøebí zkoordinovat s finanèními
monostmi naí obce
Závìrem bych chtìl jetì podìkovat odstupujícímu starostovi panu Ing. Radku Konìvalíkovi,
místostarostovi panu Mgr. Vladimíru Vláèilovi a ostatním èlenùm zastupitelstva za dosavadní
vedení obce.
Pøed blíícím se koncem letoního roku bych vám chtìl popøát krásné proití vánoèních
svátkù a do nového roku 2011 vám pøeji vechno nejlepí, pøedevím hodnì zdraví
a spokojenosti jak v osobním, tak i v pracovním ivotì.
Na Nový rok v 00:30 hod. bych si vás dovolil pozvat k naemu obecnímu úøadu na tradièní
novoroèní pøípitek a ohòostroj.
Jiøí Zips - starosta obce
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z 36. zasedání Zastupitelstva obce Bediho,
které se konalo ve ètvrtek 1. èervence 2010 v 18.00 hod. v budovì OÚ Prostìjovská 13
v plné výi promine za pøedpokladu úplného prominutí
pohledávek ostatních obcí Svazku Prostìjov - venkov, dotèených
pùjèkami. Jmenovitì: Èelèic, Klenovic na Hané, Hrubèic,
Èehovic.
8 hlasù pro
1 hlas proti

Zastupitelstvo bere na vìdomí:
Zastupitelstvo bere na vìdomí zprávu o stavu vymáhání
pohledávek obce.
-

Zastupitelstvo bere na vìdomí návrh na zajitìní opravy
komunikace ( Severozápadní obchvat obce).

-

Zastupitelstvo bere na vìdomí zajitìní opravy
v prodlouení ul. L. Svobody recyklátem.

-

Zastupitelstvo bere na vìdomí zprávu provozovatele
splakové kanalizace o aktuálním stavu napojení
vlastníkù nemovitostí na kanal. sí k datu 28.6.2010

- Zastupitelstvo schvaluje plán èinnosti- konání veøejného
zasedání do komunálních voleb, a to na dny 19.8.2010
a 23.9.2010.
9 hlasù pro
- Zastupitelstvo schvaluje projektovou dokumentaci a studii
cyklostezky Bediho- Kralice na Hané.
9 hlasù pro

Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo schvaluje ve smyslu § 47 odst. 5 zákona
è. 183/2007 Sb., o územním plánování a stavebním
øádu ve znìní pozdìjích pøedpisù a v souladu s § 11
odst. 2 vyhláky è. 500/2006 o územnì plánovacích
podkladech, územnì plánovací dokumentaci a zpùsobu
evidence územnì plánovací èinnosti zadání pro
vypracování návrhu územního plánu obce Bediho.
6 hlasù pro
1 hlas proti
2 se zdreli

- Zastupitelstvo schvaluje odklad ètvrtletních splátek dle ádosti
nájemce Palírny pana Lenhardta následovnì: platba za II.
ètvrtletí na mìsíc záøí a platba za III. ètvrtletí na mìsíc prosinec.
9 hlasù pro
Zastupitelstvo zamítá:
-Zastupitelstvo zamítá ádost manelù tefkových, ul. B.
Nìmcové è.120 o pøíspìvek na opravu chodníku pøed domem
9 hlasù pro
Zastupitelstvo odkládá:
-Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o budování zpomalovacího
prahu ( pøíèného prahu) v ul. Jiráskova s ohledem na
pøipravovanou rekonstrukci komunikace.
9 hlasù pro

- Zastupitelstvo schvaluje studii firmy Projekce zahradní,
krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno na
akci  Obnova zelenì v obci.
9 hlasù pro
- Zastupitelstvo schvaluje rozpoètové opatøení è.1 ve výi
pøíjmù i výdajù dle pøílohy è.1.
9 hlasù pro

Zastupitelstvo ukládá:
-Zastupitelstvo ukládá místostarostovi projednat a pøipravit
rozhodnutí k ádostem k oøezávání døevin.
9 hlasù pro

- Zastupitelstvo schvaluje a vyhlauje zámìr na pronájem
pozemkù v majetku obce p.è.1271, 1272, 1273,1363,
1366 v kú Bediho.
7 hlasù pro
2 hlasy proti

-Zastupitelstvo ukládá starostovi po projednání pøedloit na
pøítí zasedání zastupitelstva návrh financování Ol. kraji na akci
Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici Tovární,
Nerudova a Palackého.
9 hlasù pro

- Zastupitelstvo schvaluje poèet èlenù nového zastupitelstva
obce pro nové volební období 2010-2014 v poètu 9
zastupitelù.
9 hlasù pro

Návrhová komise:

- Zastupitelstvo schvaluje a vyhlauje zámìr na darování
pozemku Ol. kraji bezúplatným
pøevodem p.è. 397 o výmìru 941 m2 pro rekonstrukci
komunikace II/367.
9 hlasù pro
- Zastupitelstvo schvaluje koupi achty pro podtlakovou
kanalizaci od firmy Kirchner za 57.750,- Kè pro firmu
Zetaspol, s.r.o.,Bediho. Firma Kirchner byla vybrána na
základì poptávkového øízení.
9 hlasù pro

Dokoupil Oldøich
Hanzelová Jana
Cetkovský Frantiek.
Ing. Radek Konìvalík
starosta obce

¦

- Zastupitelstvo schvaluje prominutí pùjèky Svazku obcí
Prostìjov - venkov ve výi 100. 000,- Kè, splatné
k 30.4.2010 - viz. pøíloha è. 2 ( 60.000,-Kè z roku 2006
a 40.000,- Kè z roku 2007). Zastupitelstvo obce pohledávku
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z 38. mimoøádného zasedání Zastupitelstva obce Bediho,
které se konalo ve ètvrtek 26. srpna 2010 v 18.00 hod. v budovì OÚ Prostìjovská 13
Zastupitelstvo schvaluje:
Zastupitelstvo schvaluje rozpoètové opatøení è.2. viz
pøíloha.
5 hlasù pro
2 hlasy se zdrely
-

-

Zastupitelstvo schvaluje uzavøení smlouvy s firmou
Alfaprojekt Olomouc a.s.
na provedení zmìny územního plánu za èástku
12.000,- Kè s DPH.
5 hlasù pro
2 hlasy proti

-

Zastupitelstvo schvaluje nové znìní Zøizovací listiny
pøíspìvkové organizace obce Bediho rozíøené
o doplòkovou èinnost ve kole ( Èl.è. 7) s úèinností od
26.8.2010.
7 hlasù pro

-

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení.
7 hlasù pro

Návrhová komise:
Tomá Holík
MUDr. Drahoslav Stavìl
Jana Hanzelová
Ing. Radek Konìvalík
starosta obce

Zastupitelstvo schvaluje uzavøení nájemní smlouvu
s firmou Vdy krok vpøed, a.s. se sídlem Víta
Nejedlého 601, Vykov na pronájem èásti polních
cest v katastru obce Bediho po dobu 20 let ( p.è.
1271, 1272, 1273, 1363, 1366 ) za cenu
6.000.000,- Kè.
5 hlasù pro
2 hlasy proti

¦
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z 39. mimoøádného zasedání Zastupitelstva obce Bediho,
které se konalo ve ètvrtek 30. záøí 2010 v 18.00 hod. v budovì OÚ Prostìjovská 13
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:

Zastupitelstvo bere na vìdomí oznámení stavebního úøadu
v Prostìjovì ve vìci,,Projednání územního plánu .

6. Úètový rozvrh, úèetní knihy a náleitosti úèetních dokladù
7. Inventarizace majetku a závazkù
8. Smìrnice, upravující obìh úèetních dokladù
9. Smìrnice k vedení pokladny
10. Spisový a skartaèní øád
8 hlasù pro

Zastupitelstvo bere na vìdomí dohodu p.Jaroslava Janèíka,
bytem Sokolská 2306/28, Prostìjov, o vstupu na jeho
pozemky p.è. 1090/1,1087,1291/1 v k.ú. Bediho.

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný pøevod pozemku na
Olomoucký kraj p.è. 397 v k.ú. Bediho.
8 hlasù pro

Zastupitelstvo bere na vìdomí, e k 1.1.2011 zùstává stávající
výe nájemného.

Zastupitelstvo schvaluje vystoupení obce Bediho z organizace
Sdruení obcí støední Moravy se sídlem v Prostìjovì, MìÚ, nám.
T.G.M. 12-14, 796 01 Prostìjov k 31.12.2010.
8 hlasù pro

Zastupitelstvo bere na vìdomí zprávu Mgr. Michala Jahna,
øeditele Z a M Bediho.

Zastupitelstvo bere na vìdomí, e k 1.1.2011 zùstávají
stávající poplatky pro obèany za komunální odpad.

Zastupitelstvo schvaluje udìlení plné moci pro JUDr. Martinu
Hrbatovou v zastupování obce v právních vìcech.( Advokátní
kanceláø, Karlov 6, Prostìjov)
8 hlasù pro

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zastupitelstvo schvaluje k 1.1.2011 navýení stávajících
poplatkù pro podnikatele v obci za komunální odpad
o zákonnou výi DPH
8 hlasù pro

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení.
8 hlasù pro

Zastupitelstvo schvaluje pøíspìvek 16.485,- na doplacení 0,29
úvazku uèitelky M.
8 hlasù pro

Návrhová komise:
Tomá Holík
Vojtìch Kadlec
Frantiek Cetkovký
Ing. Radek Konìvalík
starosta obce

Zastupitelstvo schvaluje smìrnice obce Bediho:
1. Smìrnice k systému zpracování úèetnictví
2. Smìrnice k DPH
3. Evidence, úètování a oceòování zásob
4. Smìrnice k rozpoètovému hospodaøení
5. Harmonogram úèetní závìrky
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Nový kolní rok 2010 ? 2011 v Z a M Bediho
Do letoního kolního roku vstoupila Základní kola a mateøská kola Bediho se 188 áky.
Díky dodateènému zápisu vzrostl poèet dìtí v mateøské kole
na 35, co nám umonilo od 29. záøí otevøít ve kolce druhé
oddìlení.
V základní kole jsme 1. záøí tradiènì pøivítali prvòáèky
nejenom z Bedihotì, ale i z Èehovic, Otonovic a Kralic na
Hané. Potìil nás také pøíliv ákù do tøíd na druhém stupni,
kam bìhem prázdnin a záøí dokonce pøestoupilo nìkolik dìtí
z prostìjovských kol. Jako kadý rok k nám pøili také áci
po absolvování prvního stupnì v Hrubèicích a Kralicích na
Hané.
Abychom zájem dìtí i rodièù o nai kolu jetì více podpoøili,
nabízíme jim letos celou øadu pobídek a moností, jak rozvíjet
svùj talent a schopnosti. Napøíklad s angliètinou mohou
u nás zaèít áci ji v první tøídì, pøestoe povinná je její výuka
a od tøetího roèníku. Druhým vyuèovaným jazykem na naí
kole je nìmèina.

Pro nejmení jsou také urèeny krouky sportovní, taneèní
a poèítaèový. Velký zájem, zejména u ákù druhého stupnì,
je o krouek psaní vemi deseti, dále zde dìti pracují v krouku
vaøení, výtvarném nebo stolního tenisu. Vechny krouky jsou
díky pøíspìvku zøizovatele pro nae áky zdarma.
Hlavním naím cílem zùstává poskytování kvalitního základního
vzdìlání a vysoká úroveò výuky, které naim absolventùm umoní
pokraèovat ve studiu na jakékoliv zvolené støední kole, gymnáziu
nebo se pøipravovat na svoji profesi. Samozøejmou souèástí
takové výuky budou jednak pøípravné semináøe na pøijímací
zkouky, ale také spoleèné akce poøádané se støedními kolami
a gymnázii v Prostìjovì. Ji nyní se nai áci tìí na exkurzi do
pøedvánoèní Vídnì, kterou absolvují spolu se studenty Gymnázia
Jiøího Wolkera. O této akci ètenáøùm samozøejmì pøineseme
reportá v dalím èísle.
Michal Jahn

Vechno lítá!
Vechno lítá, co peøí má  toto lidové rèení se pokusili poopravit áci Z Bediho pøi svém projektovém dnu. Vdy pøece
létat mohou i pøedmìty, které peøí vùbec nemají. Ale pìknì popoøádku. Po spoleèném zahájení áci zaèali pracovat ve svých
tøídách, které se promìnily na tvoøivé dílny. Poèítali letovou rychlost a vzdálenosti, cestovali letadlem do známých i exotických
destinací, zkoumali planety, vymýleli nová slova a pøíbìhy. Ve vyvrcholilo ve druhé èásti, kdy se létání propojilo s environmentální
a výtvarnou výchovou, nebo z rùzných druhù odpadového materiálu  starý papír, pet lahve aj.  byly dìtmi vyrábìny pøedmìty,
které mìly vzlétnout. To, e RED BULL dává køídla vichni
víme, e DRÁÈEK PEPA, VÁKA ARNOT nebo RAKETA
NASA SX 11 èi nový typ MIGU 17 vzlétnou k obloze,
oèekáváme také, ale pøedstavte si, e dìti poslaly do vzduchu
i ARAMÍNU LÉTAVOU, DAISY BAREVNOU nebo
PODZIMNÍÈKA a pro vechny s pøíslibem blíících se Vánoc
i ANDÍLKA TÌSTÍ. Vechny umìlecké pøedmìty byly
shromádìny na kolní výstavce a nebylo moné vybrat
nejlepí, vyhráli vichni. Na køídlech fantazie dolétli áci
i vyuèující k závìru projektového dne a tìí se na dalí
netradièní vyuèování.
Vyuèující Z Bediho
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ
Váení spoluobèané,
dovolte mi touto cestou zhodnotit èinnost naeho sboru dobrovolných hasièù v kalendáøním roce 2010.
Pøehled jednotlivých zásahù naeho sboru:
· 19. 5. 2010 v 17.45 hod. jsme byli poádáni panem Rudolfem Machtem z Bedihotì k vyèerpání zaplavených
sklepních prostor. Pøi odèerpání vody jsme zjistili, e se jedná o vodu spodní a panu Machtovi jsme doporuèili, aby se
voda ji dále neèerpala a tuto spodní vodu nechal opadnout.
· 19. 5. 2010 ve 20.00 hod. nám byla zaslána emailová zpráva z Hasièského záchranného sboru Olomouckého
kraje, ve které byl pøíkaz, abychom se dne 20. kvìtna 2010 v 7.00 hod. hlásili na krizovém tábu v obci Troubky na
Pøerovsku, kde nám bude urèena èinnost pøi odstraòování následkù nièivých povodní.
· 20. 5. 2010 v 7.00 hod. jsme se hlásili na krizovém tábu v obci Troubky. Zásahu se úèastnili tito èlenové : Kuchaø
Petr, Zips Jiøí, Hruda Otakar, Hrubý Tomá, Král Martin, Petøík Radim, Jablunka Frantiek. Výe uvedení èlenové se
støídali v zásahu celých 80 hodin. V sobotu se pøipojily k zásahové jednotce na jeden den Vièarová Jana a Braunová
Elika. Na podnìt naí èlenky Vièarové Lenky byla uspoøádaná sbírka uklízecích a èistících prostøedkù pro obèany
Troubek postiené povodní.
· 23. 5. 2010 ve 14.00 hod. jsme byli poádáni naím èlenem Frantikem Cetkovským o vyèerpání sklepních prostor
v jeho domì.
· 3. 6. 2010 v èase 18.24:39 pøila na mobilní telefony celé zásahové jednotky SMS zpráva z dispeèinku Hasièského
záchranného sboru Olomouckého kraje se znìním: zaplavení sklepních prostor v obci Bediho, na ulici Komendova, è.
p. 60 (Mexiko) - technická pomoc, vyèerpání, zamezení kod (zaplavení plynových kotlù).
. 15.10.2010 v den voleb nám byl vyhláen poplach Olomouckým záchranným systémem.
Jednalo se o poár stohu v Ivani. Tento poár byl vyhláen jako námìtové cvièení 13.
okrsku.
Dále jsme se zúèastnili øady soutìí a cvièení, které mìly za úkol provìøit pøipravenost naich èlenù. Jedna ze soutìí se
konala v Nìmèicích nad Hanou, která patøila do programu pro rozvoj obce a venkova. Dne 14. 8. 2010 se enské drustvo
zúèastnilo noèní soutìe v Dobromilicích. Pod zátitou IZS Olomouckého kraje Prostìjov se konalo dne 9. 10. 2010 v Hamrech
noèní námìtové cvièení, na kterém nae zásahová jednotka pytlovala písek a stavìla protipovodòové hráze.
Dále jsme poøádali dìtský den a premiérovì pro nae nejmení spoluobèany vyøezávání dýní. Tímto bych chtìl pochválit
pøedevím naí kulturní referentku Lenku Vièarovou, která se své role shostila na výbornou. Pøedevím svými maskami pøi
dìtském dni a umìním pøi vyøezávání dýní potìilo bezmála vechny pøítomné dìti.

DÙLEITÉ UPOZORNÌNÍ A VAROVÁNÍ !
Mnoho poárù v domácnostech bìhem topné sezóny vzniká kvùli neopatrnému zacházení s topidly a nedbalosti v péèi
o komíny. Proto pouívejte výhradnì topiva pro dané topidlo urèené, nezapalujte pomocí vysoce hoølavých látek (napø. benzínu,
nafty) a netopte napø. odpady, plasty apod. Pøi topení tìmito látkami navíc uniká do ovzduí øada nebezpeèných látek, které pak
sami vdechujete. Neumísujte do blízkosti topidel ádné hoølavé látky. havé èástice odlétající z topidla mohou velice snadno
zapálit døevo èi papír uskladnìný v blízkosti kamen. Komíny si nechte pravidelnì odbornì èistit a kontrolovat. Popel
ukládejte na bezpeèné místo.
V období vánoèních svátkù a pøi pøíchodu nového roku dávejte hlavnì pozor nejen na vaøièe s otevøeným ohnìm, ale
také na svíèky, prskavky a elektrické osvìtlení. Dodrujte základní bezpeènostní pravidla pøi zacházení se zábavní pyrotechnikou,
aby nedolo ke vzniku poáru, výbuchu nebo jinému ohroení.

Závìrem bych Vás rád pozval na ná tradièní HASIÈSKÝ PLES, který se bude konat
v místní sokolovnì v sobotu 15. ledna 2010 od 20:00 hodin.
Hudba, obèerstvení a bohatá tombola bude zajitìna.

Podrobnìjí informace o èinnosti naeho sboru dobrovolných hasièù se mùete dozvìdìt na naich webových
stránkách www.sdhbedihost.estranky.cz

Závìrem bych Vám chtìl do nového roku popøát vechno nejlepí, hodnì zdraví, tìstí
a spokojenosti jak v osobním, tak i v pracovním ivotì.
5

Jiøí Zips, starosta SDH Bediho

VYØEZÁVÁNÍ DÝNÍ
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SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Sbor pro obèanské záleitosti v Bedihoti uvítal v sobotu dne 13. listopadu 2010
v obøadní síni Obecního úøadu do ivota a do Svazku obce nové spoluobèánky.
Ke slavnostnímu uvítání byli pozvani:

Josef Zemánek
Ema Èervinková
Elika Valouchová
Adam Janèík

V letoním roce èlenky Sboru pro obèanské záleitosti v Bedihoti navtívily u pøíleitosti významných ivotních

JE
TÌ
JED
NO
U

BLA
HO
PØE
JEM
E.

jubileí 14 naich spoluobèanù, kterým pøedaly kytièku a dárkový balíèek. 10 spoluobèanùm bylo zasláno písemné
blahopøání.
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Dne 10. záøí 2010 oslavili 55 let spoleèné cesty
ivotem manelé Marie

a Bohumil Pøikrylovi.

Dodateènì Vám co nejupøímnìji blahopøejeme!
ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª

S velkou úctou a zármutkem vzpomínáme na pana Radoslava Nakládala,
který v mìsíci øíjnu navdy opustil øady naich spoluobèanù.
Èest Vaí památce !!!

KULTURA
V SOBOTU 18. ZÁØÍ 2010 U PØÍLEITOSTI 140 LET

OD ZAHÁJENÍ PROVOZU NA TRATI NEZAMYSLICE - TERNBERK
SE USKUTEÈNILA JÍZDA HISTORICKÝCH VLAKÙ SE SLAVNOSTNÍM PROGRAMEM.
V HISTORICKÉM PARNÍM VLAKU, DO KTERÉHO BYLO MONO PØISTOUPIT I NA NADRAÍ
V BEDIHOTI, BYLO ZAJITÌNO OBÈERSTVENÍ V BUFETOVÉM VOZE, PRODEJ UPOMÍNKOVÝCH
PØEDMÌTÙ A MONOST ZÍSTKAT OTISK PAMÌTNÍHO RAZÍTKA. VLAK DOPROVÁZELI PRÙVODÈÍ
V HISTORICKÝCH UNIFORMÁCH.
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Výbor kultury pøi OÚ v Bedihoti
a Sbor pro obèanské záleitosti
uspoøádal pro vechny nae obèany,
zejména dìti a mláde ji tradièní
,,ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMU,
které se uskuteènilo v pátek 26. listopadu 2010
pøed Obecním úøadem.
Pro pøítomné si ,,MAGIC DUO FERNANDO
z Brna pøipravilo pohádku a nechybìla ani
,,BALÓNKOVÁ SHOUW.
Dìtem byla dána malá odmìna
a vìøíme, e se jim program líbil.
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KNIHOVNA A INFORMAÈNÍ CENTRUM
OBCE BEDIHO
Milý ètenáøi,

v letoním roce bylo do naí hnihovny zakoupeno cca za 8 000 Kè nových kniních titulù. Ètenáøi si tak mohou
soubìnì vybrat knihy z výmìnného fondu z Mìstské knihovny Prostìjov. Vyuití poèítaèù v knihovnì je slabí, ale
doba nám pokroèila, take je to tím, e u skoro v kadé rodinì je poèítaè a internet. Take tuto skuteènost neovlivním. Nìkteøí ètenáøí chodí pravidelnì, jiní ménì, ale itak je nae knihovna dost navtìvována. Nejèastìji se pùjèují
nové knihy, nebo tituly z výmìnného fondu. Nejvìrnìjími ètenáøi jsou dìti, vak si také mají z èeho vybírat.
Po zkuenosti z loòského roku, kdy jsem vyhlásila pro dìti soutì, která je zaujala jsem se rozhodla, e i pro
letoní Vánoce pro nae dìti znovu soutì vyhlásím.
Take, milé dìti, jeliko Jeíek u je skoro za dveømi a pod stromeèkem budete mít plno dáreèkù, tak letoní téma
pro vae kresby bude: Nakresli svùj dárek, který ti udìlal nejvìtí radost. Soutìit mohou dìti od 1 do 15 rokù.
Tak jako v loòském roce, budou na vás èekat pìkné výhry za vae výkresy. Své výkresy mùete nosit a do konce
února 2011 do knihovny. Vyhláení vítìzù bude bìhem mìsíce bøezna v knihovnì, termín vem oznámím. Své práce
na zadní stranì výkresu podepitì a nezapomeòte napsat svùj vìk. U se moc tìím na vae kresby a doufám, e
malíøù bude daleko víc jako minule. Váení ètenáøi, v letoním roce nám vánoèní svátky zasahují do výpùjèních pátkù,
tak jsem upravila provozní dobu v mìsíci prosinci tak, aby jste mìli monost i ve vánoèním èase pøijít za mnou do
knihovny pro nìjakou pìknou kníku.

Provozní vánoèní doba knihovny
Pátek 0
Pátek
Pátek
Ètvrtek
Ètvrtek
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10.
17.
23.
30.

12.
12.
12.
12.
12.

2010
2010
2010
2010
2010







15.00
15.00
15.00
15.00
15.00







19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Nyní bych chtìla vem popøát krásné, klidné a pohodlné vánoèní svátky a do nového roku 2011
mnoho radosti, tìstí, lásky a hlavnì to nejcennìjí co máme a to je zdraví.
Vìøím, e i v pøítím roce se budeme setkávat nad pìknou kníkou.

Jana Hanzelová ml., knihovnice

Èetnická stanice v Bedihoti a politické pøípady tøicátých let
s nádechem pionáe
Úvod
Ve Státním okresním archivu v Prostìjovì se nachází pøes tøi kilometry archiválií se vztahem k celému okresu
Prostìjov. Archiv uchovává i nìkolik archivních fondù, které vznikly z èinnosti orgánù a institucí z Bedihotì. V první
øadì se jedná o Archiv obce Bediho, který obsahuje dokumenty vzniklé z èinnosti správy obce do roku 1945 a Místní
národní výbor Bediho zahrnující dokumenty obecní správy z let 1945 1990. Dovoluji si pøipomenout, e takzvané
obecní archivy umístìné v obecních úøadech vlastnì ádnými archivy v pravém slova smyslu nejsou. Jedná se o spisovny
vyøízených dokumentù, které po uplynutí urèitých èasových lhùt stanovených zákonem mají skartovat (znièit) bezvýznamné písemnosti (napø. faktury) a dokumenty trvalé historické hodnoty (napø. kroniky, zápisy obecního zastupitelstva apod.) mají pøedat do pøísluného státního archivu. V pøípadì naí obce se jedná logicky o Státní okresní archiv
v Prostìjovì, který zájemcùm pøísluné dokumenty pøedkládá ke studiu v badatelnì archivu. V depozitáøích archivù
jsou dokumenty dostateènì chránìmy pøed nadmìrnou teplotou, vlhkostí èi krádeemi. Je tedy v zájmu obcí i jiných
pùvodcù urèené dokumenty archivùm øádnì pøedávat.
Tento èlánek je vìnován zajímavým událostem, které se staly v obdobý let 1930 1938, kdy se nejen èeský národ
oprávnìnì obával nìmeckého státu, který se pozvolna dostával z deprese roku 1918, kdy byl poraen v první svìtové
válce. Zaèátkem roku 1933 se v Nìmecku k neomezené moci dostala nacistická strana, která se záhy zaèala pøipravovat na dalí váleèný konflikt. Autor èlánku prostudoval ve Státním archivu v Prostìjovì ètyøi prezidiální spisy
Okresního úøadu Prostìjov, které popisují atmosféru tøicátých let ve vztahu k Bedihoti.
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Pøípad èíslo 1
Velitelství Èetnické stanice Bediho bylo dne 28. kvìtna 1930 povìøeno velitelstvím 7. pìí divize, tábem
2. oddìlení v Olomouci, aby zjistilo úèel pobytu jistého øíského nìmeckého generála (Bothmera èi Bothnera) na záku
v sousedních Výovicích, kam èasto jezdil navtìvovat majitelku zámku, jistou polskou hrabìnku. Generál mìl údajnì
èasto pobývat blízko prostìjovského letitì a sledovat tamní provoz. Èetnická stanice mìla zajistit bedlivé a nenápadné sledování údajného generála. Velitel bedihoských èetníkù ji 23. èervna 1930 hlásil, e zámek vlastní polský
lechtic, baron Robert Klobus, s trvalým bydlitìm ve Vídni. Do Výovic dojídìl baron pouze obèas na týden èi déle.
Asi dva roky s ním do zámku pøijídìl jistý Alfons Oymeier, rakouský generál ve výslubì, který byl toho èasu sekretáøem barona Klobuse. O údajné výzvìdné èinnosti Oymeiera se nepodaøilo nic zjistit. Èasto vak spolu s Klobusem
jezdili do Grandu hotelu v Prostìjovì, pøièem samozøejmì pouívali silnici z Výovic do Prostìjova, která dodnes vede
blízko prostìjovského letitì.
Celá pøíhoda je dosti úsmìvná. Èetnici zjistili, e zámek ve Výovicích nevlastní baronka, nýbr baron. Navíc
pøíjmení Oymeier zní naprosto jinak ne Bothmer èi Bothner. Oymeier byl navíc pøísluníkem jiné ne nìmecké
armády a jetì k tomubyl ve výslubì
Pøípad èíslo 2
Nìmecké vyslanectví v Praze zaslalo dne 25. duba 1931 ministerstvu zahranièních vìcí Èeskoslovenské republiky
verbální nótu týkající se pøeletu cizích letadel pøes èeskoslovenské území, konkrétnì lo o pøistání nìmeckého balónu
u Bedihotì. Nóta obsahovala následující sdìlení: Nìmecké vyslanectví si dovoluje ministerstvu zahranièních vìcí
sdìlit následující: 15. 3. 1931 pøistál u Bedihotì na Moravì nìmecký balón Lauchhammer. Podle sdìlení
øidièe balónu mu èeskoslovenské úøady (jmenovitì èetnictvo) neuznaly prùkaz øidièe vystavený pøíslunými nìmeckými úøady a osazenstvo balónu bylo proputìno terve po pøedloení mezinárodního øidièského prùkazu.
Nìmecké vyslanectví si dovoluje ministerstvo zahranièních vìcí milostivì prosit, aby pøísluné èeskoslovenské
úøady byly upozornìny na skuteènost, e na základì èlánku 7 nìmecko-èeskoslovenského ujednání o leteckém
provozu ze dne 22. ledna 1927 je nìmecký øídící prùkaz uznán Èeskoslovenskem jako plnohodnotný, take
není oprávnìné poøadovat od cestujících pøedloení takzvaných mezinárodních prùkazù, které vydala soukromá mezinárodní spoleènost sportovního letectví (z nìmèiny pøeloil autor èlánku).
Opis této stínosti byl podle výnosu ministerstva vnitra ze dne 25. èervna 1931 zaslán prezídiu Okresního úøadu
v Prostìjovì. Okresní úøad povìøil 15. èervence 1931 èetnickou stanici v Bedihoti, aby vìc proetøila. Èetníci
z Bedihotì za pìt dní oznamovali, e o pøistání nìmeckého balónu u Bedihotì nic nevìdí a v podobném pøípadu
vùbec nezakroèovali. Ani leteckému uèiliti v Prostìjovì nebylo o pøípadu nic známo.
Kuriózní pøípad s pøistáním nìmeckého balónu se zøejmì stal v jiné èásti republiky nebomohlo jít o nìmeckou
provokaci a k pøípadu vùbec nedolo. Tìko vak øíct, co by tím mohli Nìmci sledovat.
Pøípad èíslo 3
Dne 30. srpna 1937 vydal Okresní úøad v Prostìjovì vyhláku o zákazu fotografování èi malování krajiny, pøípadnì poøizování krajinných náèrtkù v obvodu politických obcí Dobrochov, Kelèice, Vøesovice, Výovice, Vranovice,
Vincencov, Horní a Dolní Otaslavice, Brodek u Nezamyslic (dnes Brodek u Prostìjova), Kobeøice a Hradèany. Opatøení
bylo vydáno kvùli stavbì novì projektované rozhlasové stanice ka kótì Pøedina, která se nachází nad obcí Dobrochov,
poblí silnice mezi Vykovem a Prostìjovem. Èetnické stanice z Urèic, Brodku a Bedihotì podaly v srpnu 1937
hláení o spolehlivosti obyvatel pøísluných obcí. Èetnická stanice Bediho, která mapovala situaci ve Výovicích,
oznamovala, e tamní obyvatelé jsou spolehliví. Dále tvrdila, e nespolehliví cizinci se toho èasu ve Výovicích nezdrovali.
Tyto události se na rozdíl od prvních dvou popsaných pøípadù uskuteènily v dobì, kdy v Nìmecku vládli nacisté
v èele s Adolfem Hitlerem. Opatøení provedená èetníky z pøíkazu okresního úøadu jsou i z dneního pohledu naprosto
pochopitelná.
Pøípad èíslo 4
V záøí 1938 První brnìnská strojírna se sídlem v Brnì provádìla v cukrovaru Bediho výmìnu jednoho kotle.
Na obezdívání nového kotle poslala své dìlníky. Jednalo se o tøi Nìmce z okresu Nový Jièín. Jeden z nich se ráno
23. záøí 1938 dostal do slovní potyèky s Janem Sedlákem z Bedihotì, který byl v cukrovaru zamìstnán. Obsahem
hádky byla tehdejí vyhrocená situace mezi Nìmci a Èechy. Pøípad nebyl brán na lehkou váhu, ponìvad Nìmec byl
èlenem Sudetonìmecké strany. V objektu cukrovaru bylo tehdy navíc umístìno nìkolik vagónù s benzínem urèeným
pro vojenské úèely, take hrozilo nebezpeèí sabotáe ze strany sudetských Nìmcù. Velitel místní èetnické stanice jetì
23. záøí 1938 ádal, aby byli nìmeètí dìlníci z cukrovaru ihned odvoláni. Pøípad nahlásil Okresnímu úøadu v Prostìjovì, velitelství leteckého uèilitì v Prostìjovì a velitelství èetnického oddìlení Prostìjov.
Pøípad probìhl pouhý týden pøed uzavøením nechvalnì proslulé Mnichovské dohody, key zástupci Nìmecka,
Itálie, Francie a Velké Británie rozhodli, aby Èeskoslovensko pøedalo pohranièní oblasti zvané Sudety nacistickému
Nìmecku. Èeskoslovenská vláda dohodu pøijala, èím dolo ke ztrátì tøetiny státního území. Likvidace zmeneného
státu probìhla zaèátkem následujícího roku. V bøeznu 1939 se osamostatnilo Slovensko a vzápìtí nacisté obsadili
zbytek území Èech a Moravy, ze kterého se následnì stal Protektorát Èechy a Morava. Nacisté ovládali nae území
po dobu esti let (do kvìtna 1945). Jedná se o nejtragiètìjí období moderních èeských dìjin.
Bc. Petr Jirák

HÁDANKA
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ZADÁNO PRO ENY
Opìt se seel rok s rokem a máme tu zase adventní
období. ílíte, e nemáte nakoupené dárky, naletìná
okna a pøipílili jste zázvorky? Klid! Advent je pøece u
od 11. století dobou oèekávání a rozjímání.
Advent zaèíná ètvrtou nedìli pøed tìdrým veèerem
a trvá do 24. prosince, tedy do zaèátku Vánoc. Kadá
nedìle má pøitom své oznaèení  elezná, bronzová, støíbrná
a zlatá. V adventním èase se nemusíme omezovat v jídle
ani pití. Ostatnì i nai pøedkové  navzdory pøedepsanému pùstu a zakázaným zábavám  s oblibou vyhledávali lidové obøady a zapomínali pøi nich na askezi.
Víte, e a do tøetí adventní nedìle byla charakteristickou postní barvou temnì fialová? Po tøetí nedìli ji nahradila rùová, symbolizuje radost.
A po tomto adventním èase je tìdrý den  den na, který
se vichni tìíme, ale hlavnì nae dìti, vnouèata a pravnouèata. Je tu èas k radosti, èas k veselí, èas ke tìstí
a èas rozzáøených dìtských oèí. Znovu tu atmosféru proíváme
s naí malou vnuèkou. Kdy poctivì celý den drím pùst,
aby to pøece bylo tak, jak má, obcházím kolem tradièní
houbové polévky, která voní kuchyní, jako hodnì hladový vlk. Ve je nachystáno usednout k veèeøi, dárky jsou
pøipraveny pod stromeèkem, take se sejde celá rodina
u tìdroveèerní veèeøe. Mám ve zvyku v tenhle sváteèní
podveèer sledovat více ne kdy jindy své blízké. Tak si
tie vzpomínám, co jsme spolu za celý rok proili, co
jsme museli pøekousnout a zdolat. Na stole svítí svícen,
pøíjemnì to vude voní Vánocemi a právì teï v duchu
odøíkávám modlitbu za nás vechny. Za nai rodinu, za
blízké, za pøátele. A kdy se zahledím do plamene svíèky,
vidím v nich oèi tatínka, babièky a dìdeèka, kteøí s námi
u stolu nesedí, ale stejnì jsou s námi v naich vzpomínkách a srdcích. Po veèeøi se tie vytratím a zazvoním na
zvoneèek, to zvoní Jeíek, slýchávala moje dcera a nyní
to bude slýchat moje dvouletá vnuèka. Chci, aby i ona
vìøila této vìtì. Pùjdeme ke stromeèku, který v té chvíli
nádhernì svítí a vysílá k nám zvlátní paprsky, které nás
spojují a vyvolávají nám na rtech úsmìv. Vude je klid
a mír. A nakonec dáreèky od Jeíka  oèi dìtem svítí
a juchají nad kadou malièkostí. No, øeknìte, nestojí to
za to udìlat si krásné a idylické Vánoce? Je to pøece jen
jednou za rok, tak vám vem pøeji, aby jste letoní svátky proili co nejkrásnìji a nejnádhernìji v kruhu svých
rodin a svých blízkých. A samozøejmì, jak je mým zvykem, tak nyní nìkolik receptù, tøeba si nìkteré vyzkouíte, i kdy nejsou pøímo vánoèní. Vìøte, e stojí za to,
a urèitì si je oblíbíte.

LOUTKOVÉ ØEZY
24 dkg másla, 24 dkg mletého cukru, 18 dkg mletých
oøechù, 18 dkg hrubé mouky, 6 vajec, 1/2 balíèku práku
do peèiva
Postup: Máslo vymícháme s cukrem, pøidáme oøechy, mouku,
práek do peèiva a sníh ze 4 bílkù. Vylejeme na vymazaný a vysypaný plech a upeèeme. Na horké øezy vylejeme polevu: 6 loutkù vymícháme do hladka s 20 dkg
mletého cukru.
Hotové pocákáme èokoládovou polevou.
OØECHOVÉ HØEBENY
Tìsto: 250 g másla, 250 g tvarohu, 250 g polohrubé
mouky.
Nastrouháme máslo, pøidáme tvaroh a mouku. Vypracujeme hladké tìsto a necháme ho pùl hodiny odpoèinout v lednici.
Náplò: 100 g másla, 75 g mletého cukru, 75 g vlaských (mletých nebo nasekaných) oøechù, 1 loutek.
Pomalu zpìníme máslo, pøidáme cukr a oøechy, krátce
osmahneme a odstavíme. Do zchladlé náplnì vmícháme
1 loutek. Tìsto rozválíme a sklenièkou vykrojíme koleèka. Plníme je oøechovou náplní a pak pøehneme. Na okrajích
pomocí vidlièky vytvoøíme vroubky. Potøeme rozlehaným
vajíèkem a upeèeme dozlatova. Mùeme pocukrovat.

ANANASOVÉ ØEZY S OØECHY
Tìsto: 3 vejce, 1 hrnek mletého cukru, 1 plechovka
ananasu (radìji kousky jinak pokrájíme), 2 hrnky polohrubé mouky, 1/2 hrnku sekaných oøechù, 2 lièky
jedlé sody.
Krém: 1/2 másla, 1 tvaroh, 2 vanilkové cukry
Poleva: 70 g èokolády na vaøení, 50 g ztueného tuku.
Celá vejce uleháme s cukrem do pìny a po èástech vmícháme
mouku se sodou a ananasový kompot i se ávou a posekané oøechy. Vylejeme na vymazaný a vysypaný plech
a upeèeme pøi 170 °C. Na vychladlý koláè natøeme tvarohový
krém. Èokoládu rozpustíme ve ztueném tuku, mouèník
s ní pocákáme a necháme krátce ztuhnout.
OVOCNÁ ROLÁDA
Tìsto: 6 bílkù, 6 loutkù, 180 g cukru, 3 vanilkové
pudinky, 2/4 práku do peèiva
Krém: 2 pomazánková másla (bez píchutì) 500 ml lehaèky, 2 vanilkové cukry, 2-4 líce cukru, ovoce podle
chuti.
Z bílkù vyleháme sníh, pøidáme loutky ulehané s cukrem, pudinky a prákem do peèiva. Upeèeme na vymazaném a vysypaném plechu pøi 170  200 °C. Teplý
plát pøikryjeme vlhkou utìrkou a srolujeme. Po vychladnutí rozbalíme a potøeme krémem, který jsme pøipravili
smícháním surovin. Roládu naplníme oblíbeným ovocem.
Pak ji zavineme a potøeme zbytkem krému.

KOKOSOVÉ ØEZY
Tìsto: 7 bílkù, 30 dkg mletého cukru, 1 vanilkový cukr,
25 dkg kokosu, 8 dkg polohrubé mouky, 1 dcl rumu.
Z bílkù vyleháme sníh, pøidáme ostatní pøísady, vylejeme na vymatìný plech a upeèeme.
Krém: 7 loutkù, 7PL (polévková líce) mletého cukru, 7PL mléka, 5-7 PL kakaa.
Vechny suroviny vaøíme nad párou. Necháme vychladit
a do vychladlého krému vmícháme 1 máslo.
Krém natøeme na vychladnutý korpus a polejeme èokoládovou polevou.
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ávu a led. Rozmíchejte a podávejte ve sklenici ozdobené koleèkem citrónu. (I kdy moc nezahøeje je dobrý.)

Jestlie bude letos tuhá zima,

PUNÈ MIX
500 ml vody, 1 l èerveného vína, 50 ml rumu (na
porci) 3  5 lic cukru, 1 konzerva ananasu, 1 konzerva koktejlového ovoce.
Do hrnce nalejeme vodu, vysypeme obsah obou konzerv i se ávou, dobøe promícháme a ve uvedeme do
varu. Vroucí základ punèe osladíme, pøilijeme víno, ale
u nevaøíme, pouze zahøejeme asi na 60 °C. Do hrníèku
nalejeme panáka rumu a zalijeme ho punèem (vèetnì
ovoce).

chtìlo by to urèitì nìco na zahøátí,
kdy se vrátíte z procházky
v podobì nìèeho dobrého
co zahøeje nejen tìlo, ale i dui.

SVAØÁKY
ke svaøení se obvykle pouívá víno èervené. Na svaøák
se hodí vína ménì kvalitní, lepí víno by jste svaøením
jenom zkazili. Ale z vyloenì nekvalitního vína mùe být
i po svaøení poøádný hlavybol. Do vína se pøidává skoøice, høebíèek, ale mùeme pøidat i badyán nebo kardamon. Do álku mùeme vhodit kousek citrónu nebo
pomeranèe. Svaøené víno se pije pøedevím v Rakousku a Nìmecku, ale znají ho i v Británii. V klasických
vinaøských oblastech jako Francie, Itálie, panìlsko nebo
Øecko víno nesvaøuje a povaují ho témìø za høích.

GROG
Grog byl pùvodnì nápojem britských námoøníkù. Poprvé nápoj z rumu a vody pøedstavil víceadmirál Edward
Vernon 21. srpna 1740. V originální verzi se dìlal
z bílého jamajského rumu. Ostatnì objevení a kolonizace Jamajky a pìstování cukrové tøtiny, ze které se bílý
rum vyrábí je dodnes pro vechny milovníky alkoholu
významným poèinem. Rum s vodou a cukrem, okoøenìný mukátovým oøíkem byl znám pod názvem bumboo
a pili ho kromì námoøníkù i piráti. Námoøníci si do grogu
pøidávali citrónovou nebo pomeranèovou ávu, údajnì
tak pøedcházeli kurdìjím z nedostatku vitamínu C. Tìko
øíct, kdy se grog poprve podával v èeských zemích. Místo
bílého tøtinového rumu se u nás dìlá z hnìdého rumu,
který se na rozdíl od bílého nedestiluje.

SVAØÁK PRO OTRLÉ
1 l èerveného vína, 10 kostek nebo lic cukru, celá
skoøice, celá vanilka, 5 høebíèkù, citrón, rum podle
chuti.
V kastrolku zkaramelizujeme cukr, zalijeme vodou a pøidáme
kousky skoøice, vanilky, høebíèek a 5 minut vaøíme. Pøilijeme
víno a prohøejeme. Do hrníèku najejeme rum (na 2dcl
vína 50 cl rumu) a zajijeme horkým vínem. Vloíme plátek
citrónu.

NÁMOØNICKÝ GROG
1 plátek citrónu, 2  3 høebíèky, 2 /0 3 kostky cukru,
2 dl slabího èaje, 0,5 dl rumu a petièka mleté skoøice.
Do sklenice dáme cukr a plátek citrónu, do kterého
zapíchneme høebíèky a posypeme skoøicí. Zalijeme vroucím
èajem a dolejeme rum.

SVAØÁK
1 l vína bez ohledu na barvu, 10 kostek cukru, celá
skoøice, 4 ks høebíèku, citrón.
Cukr karamelizujeme v kastrolku na sucho. Rozpitìný
a mírnì zhnìdlý zalijeme nejlépe 2 dcl teplé vody. V
roztoku povaøíme asi 5 minut koøení. Vlijeme víno a
jen prohøejeme (nevaøit!) Do kadé sklenièky káme koleèko
citrónu.

WHISKY GROG
Voda, 2 ks høebíèku, skoøice, citrón, whisky, cukr.
Do poháru na grog nalijeme sklenku whisky a pøidáme
dvì lièky cukru, ávu z pùlky citrónu, dva høebíèky,
kousek skoøice a ve zalijeme studenou vodou. Smìs
pøelijeme do varné konvice a zahøejeme k varu. Pøelijeme zpìt do sklenice a pøidáme plátek citrónu a mùeme
podávat.

PUNÈ
Slovo punè (punch) je odvozeno z indického jazyka hindí,
slovo panch oznaèuje jakékoliv míchané nápoje z ovocných áv. Pùvodní indický punè se skládal z pìti ingrediencí: araku, cukru, citrónu, vody a èaje. Odtud pøevzali punè brittí námoøníci a dovezli nápoj do Evropy.
Tradièní vánoèní punè je oblíbeny pøedevím v Nìmecku a Americe. Skládá se z èerveného (nebo bílého) vína,
rumu, cukru a koøení. Punè si mùeme buï pøipravit
podle rùzných receptù, rùzných pomìrù ingrediencí doma
nebo mùeme koupit punè u pøedvaøený, který staèí
poze zalít horkou vodou.

Co Vám závìrem pøát, jen to jediné,
aby jste si vánoèní svátky proili v dobrém
zdraví, pohodì, klidu v kruhu své rodiny.
Vae Jana Hanzelová

ZLATÝ PUNÈ
1 banán, 2 líce duiny manga, pùl líce citrónové
ávy, kostky ledu, koleèko citrónu.
Do mixéru vlote banán, mangovou duinu, citrónovou
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TIPY - TRIKY
PRO
KADÝ DEN
Sekaná  karbanátky  zkuste do mletého masa vmíchat navíc trochu mléka a nechat odleet. Hotové mají
jemnìjí a køehèí chu.
Litý perník  vydrí dlouho vláèný, pøidáme-li do tìsta
jeden nastrouhaný brambor.
Drobenka  pøilejte trochu medu, bude køupavìjí.
Puding  aby byl nadýchaný podobný jemné pìnì, mùete
do vlaného pudingu vmíchat tuhý sníh.
Vejce  míchaná vajíèka zùstanou øidí, kdy je posolíte
a pøi podávání a nikoliv bìhem pøípravy.
Øídká marmeláda  rozemelte nìkolik pikotù a tuto
strouhanku pak zamíchejte do marmelády. Øídká povidla
zahustìte perníkem na strouhání.

Krájení dortu  korpus se dobøe rozkrojí renou nití,
naøízneme obvod dortu, zajedeme nití  pøekøííme konce nitì a tahem pøekrojíme.
Tuhý sníh  tuhého snìhu docílíme, kdy dáme do bílkù
petku soli.
Rozinky + ovoce  aby nám neklesly na dno tìsta,
zabráníme tomu tak, e je pøed vmísením do tìsta obalíme v hrubé mouce nebo mletém cukru.
Bramboráky  nastrouháme-li do tìsta na bramboráky
jednu syrovou mrkev, zùstane tìsto svìtlé a nezhnìdne,
pøisypeme-li trochu práku do peèiva (necháme chvíli odstát)
budou nadýchané a lépe stravitelné.
Lepí omáèka  aby byla omáèka lahodnì krémová
a chutná,pøidejte do ní trojúhelníèek taveného sýra a petlu
mukátového oøíku.

VÝZVA

OBÈANÙM, DÌTEM I MLÁDEI
Opìt vyzýváme obèany Bedihotì, aby se zapojili a pøispìli
svými pøíspìvky k vytvoøení naeho Bedihoského zpravodaje.







Zamìøit se mùete na:
dìní v obci kladné i kritické pøipomínky
vzpomínky na významné události nebo osoby
pokusy o literární tvorbu (básnì, fejetony, zajímavý koníèek
námìty na øeení problémù
pøíspìvky do rubriky Zadáno pro eny
rùzné

)

Zveøejnìny budou jen autorizované pøíspìvky. Vzhledem k tomu, e pøítí èíslo vyjde
nìkdy zaèátkem dubna  je redakèní uzávìrka stanovena na 10. bøezna 2011.
Nebojte se zapojit, vìøím, e je v naí obci mnoho ikovných obèanù, tak neváhejte
a ozvìte se!
Touto cestou bych chtìla podìkovat skoro pravidelným dopisovatelùm a to Václavovi
z Václavovic a Bc. Petrovi Jirákovi za jejich zajímavé a kvalitní pøíspìvky,
které ná zpravodaj vdy obohatí.
Chlapci jen tak dál, tìím se na dalí vai spolupráci.
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Jana Hanzelová

VÝBOR ÈESKÉHO ZAHRÁDKÁØSKÉHO SVAZU
V BEDIHOTI
pøeje vem svým èlenùm
a pøíznivcùm zahradnièení

f

krásné a pøíjemné proití
svátkù vánoèních
a v Novém roce 2011
pevné zdraví
a hodnì osobních
i pracovních úspìchù.

f
f
ff
f

Pracovnice prodejny potravin
f
f
f
f
ff f

pí. Frýbortové pøeje
vem svým zákazníkùm
pìkné a pohodové
proití vánoèních svátkù
a v novém roce 2011
mnoho zdraví,

f

klidu a pohody.

UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY
Kontejnery na biologický odpad u parku a nádraí
budou od 15. 12. 2010 doèasnì odstranìny.
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POZVÁNKA
Zveme vechny obèany k tradiènímu
pøivítání nového roku 2011,
které se uskuteèní 30 minut po pùlnoci
pøed Obecním úøadem v Bedihoti.
Na zahøátí bude grog,
a je krásný nový rok.

Pøejeme Vám tìstí,
protoe je ho málo,
pøejeme Vám zdraví,
protoe je ho tøeba,
pøejeme Vám lásku,
protoe jí není nikdy dost.

Mnoho tìstí, zdraví, klidu
a spokojenosti v novém roce 2011
Vám obèanùm pøejí

STAROSTA OBCE
ZASTUPITELSTVO OBCE BEDIHO
PRACOVNÍCI OBECNÍHO ÚØADU
SBOR PRO OBÈANSKÉ ZÁLEITOSTI
A REDAKÈNÍ RADA.
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