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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

Vážení spoluobčané,

V tomto čísle najdete:

rok 2021 se pomalu nachýlil ke konci. Advent
jsme symbolicky přivítali rozsvícením vánočního
stromku se svými nejbližšími. Kvůli protipandemickým opatřením se stejně jako vloni
nemohlo konat veřejné rozsvícení vánočního
stromku před obecním úřadem vč. programu pro
děti. Uspořádali jsme alespoň soutěž, kdy měly
děti spočítat záblesková světýlka na stromku.
Celkem se zúčastnilo 36 dětí. Uhodnout přesný
počet 30-ti zábleskových světel se podařilo jako
jediné ze zúčastněných dětí Petře Vítkové ze
4.B. Tímto jí gratuluji a byla jí předána cena na
zasedání zastupitelstva v hodnotě 1 000 Kč
do Sportisima.
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Vánoce s sebou přináší chvíle, které bychom měli
věnovat věcem, které mají v životě ten největší
význam. Pokusme se v tento čas alespoň na
malou chvíli zastavit a odpočinout si.
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V září se uskutečnila soutěž v běhu „Od Páva na
Praděd“. Trať byla přesně stanovena na 100km.
3. září ve 22.00 hodin proběhla na obecním
úřadu rozlučka a start. Vyběhli tři běžci: Veronika
Trunečková, Václav Blaha a Aleš Václavek. Dresy
jim věnovala ﬁrma Sportivo Print s. r. o. pana
Karla Bartoně. Stokilometrovou trať běžci zdolali
za 20,5 hodiny. Běh byl velmi náročný a já před
všemi třemi běžci smekám a zároveň jim ještě
touto cestou děkuji. Tímto jim gratuluji a byla jim
předána cena na zasedání zastupitelstva obce.
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Ve stručnosti zrekapituluji letošní akce:
Zateplení a nová fasáda na bytovém domě
Prostějovská 16, nová vrata a nová přípojka
k elektrickému vedení do domu. V ulici
Komendova na bytovém domě 60 se provedla
výměna střešní krytiny s některými trámy
a v příštím roce se provede na tomto domě také
oprava fasády. V základní škole se kompletně
rekonstruovala kotelna. Ještě je zakoupena
krytina na opravu střechy v garážích obecního
úřadu, kde je zaparkovaná veškerá technika.

Rozsvícení vánočního strmu

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Obecní úřad Bedihošť
Prostějovská 13
798 21 Bedihošť
Telefon: 582 368 528
Email: obecbedihost@volny.cz
Internetové stránky: www.bedihost.eu

Obec Kralice na Hané po několika letech dokončila cyklostezku.
V rámci výstavby cyklostezky naše obec zvětšila parkoviště za
hřbitovem.
Další výstavby a rekonstrukce, na které měly být čerpány dotace,
se zatím realizovat nebudou, dotace byly vráceny, protože po
zdražení stavebního materiálu by byla obecní pokladna
zadlužená a to si nikdo nepřejeme.
V průběhu roku se pravidelně prováděla údržba a čištění
veřejných komunikací v celé obci. Bioodpady se v letošním roce
vyvážely dvakrát týdně a byl otevřen sběrný dvůr. S tím také
souvisí nová vyhláška o odpadech, kterou schválila vláda a bude
účinná od roku 2022. Proto apeluji na občany, aby řádně třídili
odpad, protože pokud bude více odpadu, bude se hradit vyšší
ﬁnanční částka a to by mělo dopad na zdražování poplatku za
odpad. Zatím se poplatky nezvyšují, a proto prosím, abyste do
popelnic nedávali stavební odpad, hlínu apod. Popelnice jsou
očipované, svozová vozidla budou opatřena čtečkou, která bude
poskytovat veškeré informace o váze popelnic vč.
videozáznamu. Popelnice bez čipů nebudou vysypány. Občané,
kteří mají novou popelnici, si musí požádat na obecním úřadě
o načipování.
Děkuji tímto všem členům obecního zastupitelstva i členům
jednotlivých komisí za jejich práci pro obec, všem zájmovým
spolkům, mimo jiné i za pomoc při organizování kulturních
a sportovních akcí.

Propojení cyklostezky Bedihošť - Kralice na Hané

Vítězka soutěže Petra Vítková

Věřím, že i v příštím roce se dočkáme dalších změn, které zase
o trošku vylepší kulturní život a snad budou povoleny i plesy
nebo zábavy. Dále bych chtěl pozvat všechny občany
na ohňostroj, který je naplánovaný na 1. ledna 2022 v 18.30
před obecním úřadem a to za podmínek pěkného počasí.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát krásné Vánoce, pevné
zdraví a mnoho štěstí a pohody v roce 2022.
Váš starosta
Jiří Zips
Starosta obce předává Veronice Trunečkové cenu za její výkon v běhu „Od Páva na Praděd“

Třetím v týmu běžců byl Aleš Václavek

Multisportovec Vašek Blaha přebírá cenu z rukou starosty a jistě již chystá další výzvu
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Obecní úřad informuje
Poplatky v roce 2022 za TKO a psy jsou ve výši ( TKO 500,- Kč/os , pes 100,-Kč).
Všechny poplatky jsou splatné do 30. 6. 2022.
Poplatky je možné zaplatit hotově na obecním úřadě nebo převodem na níže uvedený účet.
Účet obce: 156510808/0300
Obecní úřad je pro veřejnost otevřen ve dnech:
Pondělí 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Úterý
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 hod.
Středa
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 hod.
Pátek
vnitřní záležitosti úřadu

Obecní úřad bude naposledy otevřen 22. 12. 2021. Následný provoz bude zahájen 3.1. 2022.

Projekt - Nová Kovárna
Vážení spoluobčané, nedávno se na zastupitelstvo obce obrátili investoři se žádostí o změnu územního plánu. Záměrem investora je
vybudovat plochy sloužící pro potřeby bydlení formou rodinných a bytových domů, jak je uvedeno v urbanistické studii. Tato studie je
k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě Bedihošť.
Vzhledem k velikosti obce Bedihošť, která čítá asi 1 080 obyvatel, se jedná o velký projekt. Na poli za Bedihoštěm ve směru na
Prostějov po levé straně, mezi silnicí a železnicí, by podle záměru mělo stát celkem 69 domů, z toho 32 řadových, 28 dvojdomků
a 9 samostatně stojících. Dále 4 bytové domy, 34 zahrádek a 2 parky. V nových domech a bytech by mohlo bydlet 220 - 250 lidí.
Protože se jedná o velký projekt, považujeme za nutné dát všem občanům obce možnost se s projektem seznámit a případně
se k němu vyjádřit nejlépe písemně a to nejpozději do 15. 1. 2022.
Zastupitelé obce
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Obecní poplatky

Důležitá telefonní čísla a kontakty

Komunální odpad
500 Kč
za osobu a rok

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

Splatnost

v jedné splátce vždy do 30. 6. t.r.

SOS Tísňová linka
Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR

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

Osvobození

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

Havarijní služba
Voda, kanalizace: Moravská vodárenská a.s.
Plyn
Elektřina: společnost E.ON se změnila na EG.D
O2: Technická podpora

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
Splatnost do

30. 6. 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.

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.
Obecní knihovna a informační centrum:
Provozní doba: Pondělí 15:00 - 18:00 hod.
Sběrný dvůr
Provozní doba: Středa a sobota 17:00 – 17:30 hod.
Základní škola
Víceúčelové hřiště a tělocvična při ZŠ
Tel.: 582 368 525, 725 909 681 e-mail: zsbed@pvskoly.cz
Mateřská školka
Tel.: 722 730 447, e-mail: skolkabedihost@centrum.cz
Provozní doba: Po – Pá: 6:45 – 16:15 hod.
Pošta Bedihošť
Tel.: 954 279 821
Pondělí, středa: 13:00 - 18:00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek: 08:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 hod.

Cena vodného a stočného na rok 2022

Zdravotnictví
MUDr. Petr Stavěl – praktický lékař
Telefon ordinace: 773 344 499
Ordinační hodiny:
7:30 - 12:00 hod.
Pondělí, středa, pátek :
13:00 - 18:00 hod.
Úterý :
Čtvrtek :
14:00 - 17:00 hod.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. oznamuje, že bude ve všech
provozovaných oblastech na Prostějovsku od 1. ledna 2022 uplatňovat cenu
vodného ve výši 44,56 Kč/m3 (bez DPH) a stočného ve výši 44,23 Kč/m3
(bez DPH). Celkem za vodné a stočné bez DPH 88,79 Kč/m3.
Ve srovnání s loňským rokem se jedná o navýšení ceny za vodné a stočné
celkem o 1,8 %.

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s DPH 10%

vodné

44,56

49,02

stočné

44,23

48,65

celkem

88,79

97,67

840 668 668
1239
800 22 55 77
800 02 02 02

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

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

Ceny pro Prostějovsko

112
150
155
158

MUDr. Sylva Richterová – zubní lékař
Tel.: 582 368 475
Ordinační hodiny:
7:30 – 14:30 hod.
Pondělí, středa:
7:30 – 15:45 hod.
Úterý, čtvrtek:
Pátek:
7:30 – 13:00 hod.
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI (pohotovost)
Mathonova ul. 291/1, 796 04 Prostějov
Blok E, vstup E1 (přízemí, vedle kantýny)
Tel.: 582 315 111
Ordinační hodiny:
PO – PÁ 15.00 - 22.00 hod. (vstup E1, E2), 22:00 – 07:00 (vstup E1)
SO, NE, Svátky 8.00 - 22.00 hod.(vstup E1, E2), 22:00 – 08:00 (vstup E1)

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Usnesení zastupitelstva
Přehled přijatých usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 14. 4. 2021 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/14/2021:
Zastupitelstvo schvaluje opravený program zasedání.
U2/14/2021:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Luděk Přikryl, Mgr. Ing. Petr Vysloužil.
U3/14/2021:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Ing. Luděk Smýkal.
U4/14/2021:
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2020 bez výhrad.
U5/14/2021:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Bedihošť za rok 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020.
U6/14/2021:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Bedihošť za rok 2020 sestavenou ke dni 31.12.2020.
U7/14/2021:
Zastupitelstvo schvaluje na základě kladného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje podání „Žádosti o zvýšení rejstříkové kapacity školy na 320 žáků“ na Krajský úřad Olomouckého kraje.
U8/14/2021:
Zastupitelstvo schvaluje kladný hospodářský výsledek školy za rok 2020 ve výši 134 887,85 Kč, převedení částky 104 887,85 Kč
do rezervního fondu a 30 000,- Kč do fondu odměn.
U9/14/2021:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v roce 2021.
U10/14/2021:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. PR-001030064760/001-PROS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
U11/14/2021:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č. 248 v k.ú. Bedihošť o velikosti cca 12m² za cenu obvyklou v místě bydliště
400,- Kč/m² panu Štěpánu Vláčilovi s tím, že žadatel si nechá vypracovat geometrický plán, smlouvu a provede přepis pozemku
a další úkony spojené s prodejem na vlastní náklady.
U12/14/2021
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Oprava fasády bytového domu Prostějovská 16“ a výměnu vstupních vrat.
U13/14/2021
Zastupitelstvo schvaluje výběrovou komisi pro akci „Oprava fasády bytového domu Prostějovská 16" ve složení Ing. Vojtěch
Kuchař, Mgr. Ing. Petr Vysloužil a Martin Pospíšil.
U14/14/2021
Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o prodeji nemovitých věcí” na pozemek p.č. 1102/14 o výměře 1263 m² a na inženýrské sítě
dle bodu II. písm. a)-e) smlouvy.
U15/14/2021
Zastupitelstvo navrhuje odložení schválení „Žádosti o zřízení odstavného parkovacího místa“ na příští zasedání zastupitelstva
a povoluje žadatelům prozatímní parkování vozidel na tomto místě do doby, než rozhodne o této žádosti.
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U16/14/2021
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce kotelny ve škole” a výběrovou komisi ve složení
Ing. Vojtěch Kuchař, Mgr. Ing. Petr Vysloužil a Martin Pospíšil.
Přehled přijatých usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 2. 6. 2021 v 16:00 hodin na obecním úřadě
U1/15/2021:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/15/2021:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Pospíšil, Mgr. Ing. Petr Vysloužil.
U3/15/2021:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Ing. Luděk Smýkal.
U4/15/2021:
Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Novostavba tělocvičny Komenského 86,
Bedihošť“ ﬁrmu Stavební společnost Navrátil a technický dozor investora ﬁrmu SAFETY PRO s.r.o. a podepsání smlouvy s výhercem výběrového řízení.
U5/15/2021
Zastupitelstvo uděluje souhlas starostovi obce k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky „Novostavba tělocvičny Komenského 86, Bedihošť“.
U6/15/2021:
Zastupitelstvo schvaluje podání „Žádosti o zvýšení rejstříkové kapacity školky na 50 dětí a kapacity výdejny stravy na 55 osob“
na Krajský úřad Olomouckého kraje.
U7/15/2021:
Zastupitelstvo schvaluje stavbu „Bedihošť, rozšíření DS NN, Pospíšilová“.
Přehled přijatých usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 23. 06. 2021 v 16:00 hodin na obecním úřadě
U1/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Vojtěch Kuchař, Vladimíra Navrátilová.
U3/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Martin Pospíšil.
U4/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Směrnici k používání sociálního fondu.
U5/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje navýšení pokladního limitu na 200.000,- Kč.
U6/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Smlouvy č. PR-001030065648/001 – MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“.
U7/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových prostor kadeřnictví na ul. Prostějovská 3, Bedihošť paní Renatě Lenhardtové
od 1. 8. 2021 za měsíční nájemné 2000,- Kč včetně DPH + zálohy na energie.
U8/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje změnu nájemního vztahu v názvu ﬁrmy nájemce a IČ ﬁrmy pana Petra Knapka Lonea Company s.r.o.
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IČ 29133777 na ﬁrmu Bear Rescue s.r.o., IČ 08415374. Ostatní smluvní podmínky zůstávají v platnosti.
U9/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč na pořízení sběrné šachty podtlakové kanalizace pro paní Janu
Dadák Vičarovou.
U10/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje zrušení příspěvku na pořízení sběrných šachet podtlakové kanalizace.
U11/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje odložení projednání „Žádosti o pronájem pozemků kolem plata“ na příští zasedání zastupitelstva.
U12/16/2021:
Zastupitelstvo schvaluje odložení výstavby mezonetových bytů z kina a vrácení již poskytnuté ale snížené dotace na jejich
výstavbu.
Přehled přijatých usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 15. 9. 2021 v 16:00 hodin na obecním úřadě
U1/17/2021:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/17/2021:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Martin Pospíšil, Luděk Přikryl.
U3/17/2021:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Ing. Luděk Smýkal.
U4/17/2021:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021.
U5/17/2021:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. PR-001030064708/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
U6/17/2021:
Zastupitelstvo schvaluje směrnici č. 1/2021 „Spisový a skartační řád obce Bedihošť“.
U7/17/2021:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě“ s ﬁrmou Sprintel s.r.o..
U8/17/2021:
Zastupitelstvo schvaluje opravu střechy bytového domu Komendova 60.
U9/17/2021:
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním výběrového řízení na opravu střechy bytového domu Komendova 60.
U10/17/2021:
Zastupitelstvo schvaluje opravu střechy na obecní stodole.
U11/17/2021:
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním výběrového řízení na opravu střechy na obecní stodole.
U12/17/2021:
Zastupitelstvo schvaluje úhradu provozu kolotočů během hodů ve Václavovicích dne 28. 9. 2021 z rozpočtu obce.
Výpis přijatých usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 25. 10. 2021 v 16:00 hodin na obecním úřadě
U1/18/2021:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
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U2/18/2021:
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Vojtěch Kuchař, Vladimíra Navrátilová.
U3/18/2021:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Ing. Luděk Smýkal, Luděk Přikryl.
U4/18/2021:
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na opravu střechy bytového domu č.p. 60 ﬁrmu Střechy – Izolace Jaromír
Hrabal a uzavření smlouvy o dílo na zhotovení střechy s vítězem výběrového řízení.
U5/18/2021:
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na opravu střechy na obecní garáži pana Rudolfa Koldu a uzavření smlouvy
o dílo na zhotovení střechy s vítězem výběrového řízení.
U6/18/2021:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici SF.
U7/18/2021:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/BPV/
1608/2021 – BPVM“.
U8/18/2021:
Zastupitelstvo schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku obce Bedihošť č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“.
U9/18/2021:
Zastupitelstvo schvaluje převod rotační sirény HZS Olomouckého kraje, která je umístěna na budově Prostějovská 13, Bedihošť,
do majetku obce Bedihošť.

Společenská kronika - jubilea
V druhé polovině letošního roku oslavili svá významná životní jubilea naši spoluobčané, kterým tímto co nejupřímněji blahopřejeme.

70 let
70 let

Srpen: p. Dvořák Josef
pí Gazdová Jitka
Září:

Říjen:

pí Koněvalíková Božena 70 let
70 let
pí Spáčilová Ludmila

Listopad: p. Šebák Zdeněk
pí Sarkisovová Jaromíra
p. Žůrek Petr
pí Dolečková Růžena

75 let
75 let
70 let
70 let

Prosinec: pí Stavělová Květa

70 let

80 let
75 let

pí Jasná Drahomíra
p. Hél Jiří

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

p. Brázda Miroslav
pí Vavrouchová Miluše
pí Sovíčková Emilie

p. Dostál Jaroslav
p. Korkeš Ivo
pí Hrubá Věra
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p. Bébar Michal
p. Nadymáček Pavel
p. Čundrla Josef

Čest jejich
památce!

Přivítali jsme nové občánky
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 19. června a 25. září 2021 v obřadní síni OU do života a svazku obce nové
spoluobčany, kteří byli zapsáni do pamětní knihy obce. Slavnostním obřadem byl pověřen starosta obce pan Jiří Zips.

Ondřej Faltýnek

Robin Gábor

Damián Husár

Marek Kačaba

Jakub Kuchař

Lukáš Martenek

Milan Sentivani

Daniel Šustr

Alžběta Vyroubalová
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Dan Bartoň

Amálie Kolaříková

Dominik Nedělník

Klára Mandová

Julie Pospíšilová

16. června 2021

16. června 2021

25. září 2021

25. září 2021
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Od motokáry až po Formuli 3000
8.11.2021
Pan Miloš Zmeškal je automobilovým závodníkem a má na svém kontě řadu úspěchů.
Řadu pohárů můžeme vidět přímo v jeho prodejně, další má doma. Požádal jsem jej, aby o svých zážitcích a úspěších krátce pohovořil
pro Bedihošťský zpravodaj.
1. Kdy jste poprvé držel volant v ruce?
Bylo mi asi tak pět let. Dědeček František Vysloužil mě posadil na klín a jeli jsme jeho Minorem do Čehovic. Zkrátka, kdykoliv jsme tam
jeli, tak mě obvykle nechával řídit, samozřejmě mé řízení spočívalo v tom, že jsem jen točil volantem.
2. A co policie?
Prosím vás, tenkrát byli pánové Hanel a Šuta rozumní (pozn. šlo o příslušníky VB, kteří žili přímo v Bedihošti).
3. Jak šla léta, kdy jste získal řidičský průkaz?
V patnácti letech průkaz na malý motocykl a v osmnácti pak na auto.
4. A co dále?
Dnes mám oprávnění prakticky na všechna vozidla, ale můžu také řídit loď (ale do 3,8 námořní míle od pobřeží).
5. Jak jste přišel k motoristickému sportu?
Nejprve jsem jezdil na motokárách. Motokáry jsem jezdil i jako reprezentant tehdejší ČSSR. Ovšem poté, co můj bratr František v
roce 1981 emigroval, byl jsem z reprezentace vyloučen.
Začal jsem znovu od začátku v Automotoklubu Přerov a dostal se zpět do mistrovství ČSSR. Potom jsem se rozhodl navštívit bratra
v zahraničí. Byly s tím spojeny určité problémy, ale vzhledem k Ženevské konvenci jsem povolení k návštěvě dostal a odjel jsem do
Švýcarska. Začal jsem tady pracovat a také jsem se dál věnoval závodění. Po smrti otce v roce 1991 jsem se vrátil zpět domů.
Přešel jsem k závodním autům a začal jezdit okruhy s Formulí Ford u Antonína Charouze. Ve Formuli Ford jsem jezdil asi dva roky
a pak jsem si koupil "velkou" formuli RALT RT 32 (F3). V té době to byla jedna ze tří dvoulitrových formulí v České republice. S ní jsem
pak jezdil okruhy a závody do vrchu již pod značkou Zmeškalmotorsport, tedy za sebe.
V okruzích se jednalo o Eurosérii F3 a v závodech do vrchu o mistrovství České republiky a mistrovství Evropy. V mistrovství Evropy
jsem patřil mezi deset prioritních jezdců.
V roce 2004 jsem zakoupil další formulový vůz italské značky Dallara (F3) a opět jsem jezdil okruhy a závody do vrchu. Na ty jsem se
také specializoval. Na sezónu 2009 jsem si dovezl z Austrálie formuli Reynard 97D F3000, což je ex vůz F1 po Davidu Coulthardovi.
S ní jsem dosahoval úspěšných výsledků po čtyři roky.
Nyní jezdím závody do vrchu historických automobilů v seriálech Mistrovství České republiky, Mistrovství Slovenské republiky,
Mistrovství Polska a Mistrovství zóny Střední Evropy s osvědčeným RALTEM.
6. Vaše závodní kariéra trvá již čtyřicet dva let. Kterých cen si vážíte nejvíc?
Každé umístění je pro mě cenné a každý získaný pohár mi připomíná okamžiky strávené na závodní dráze. Vyhrál jsem opakovaně
mistrovství České republiky a v Evropě mám titul mistra a dva tituly vicemistra.
Jedním z nejkrásnějších závodů v republice byl seriál KW Berg Trophy, který se jezdil pět let a já ho pětkrát vyhrál, jak ve formulových
vozech, tak i v absolutním pořadí (šlo o roky 2004 - 2009).
7. Je známé, že Simona také závodí a pokud nezávodí tak vám dělá mechanika?
Simona začala jezdit s Fordem Fiesta v roce 2008 v seriálu KW Berg Trophy a s tímto autem vyhrála Dámskou trofej. O rok později
jezdila i s formulí RALT a také vyhrála stejnou trofej.
Po roce 2009 byla delší pauza a v roce 2018 jsme se v našem "Motorsportu" dohodli, že si udělá licenci a pojede opět s Fiestou
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mistrovství České republiky. S tímto autem vyhrála třídu E1 (do 1600 ccm). V roce 2019 jela s vozem Honda Civic VTEC mezinárodní
mistrovství České republiky a mistrovství Evropy. Na mistrovství republiky byla druhá a v roce 2020 přestoupila do historických vozů a
s Hondou obsadila druhé místo ve třídě a třetí místo v absolutním pořadí.
Mimo to mi dělá už 15 let mechanika a má na starosti management týmu.
8. Jakých dalších soutěží se ještě účastníte?
Účastníme se automobilových soutěží a to Rallye Praha Revival, Rallye legend, např. Barum Rally. V těchto soutěžích mi Simona dělá
spolujezdce.
Samotná Simona se dále úspěšně účastní soutěží veteránů, např. Velké ceny Eskymo Welzela.
Dostali jsme se tedy do současnosti. Nezbývá, než jen poděkovat za zajímavý rozhovor v zajímavém prostředí a popřát vám oběma
ještě mnoho úspěchů jak v motoristickém sportu, tak i v osobním životě.
S Milošem Zmeškalem rozmlouval Vladimír Vláčil.
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Setkání u kříže v Bedihošti 18. 9. 2021
Milí příbuzní, vážení hosté!
Setkáváme se u kříže, který má pro naši rodinu velký význam. Setkáváme se dnes hlavně proto, abychom společně vzpomenuli, že
letos je tomu už rovných sto let, co zde tento kříž stojí. V roce 1921 ho nechal postavit náš dědeček (nebo jak jsme vždycky říkali
„stařeček”) Vojtěch Uličný, který tak splnil slib svých rodičů.
Na samém začátku první světové války byl náš dědeček jako tehdy osmnáctiletý chlapec odveden i se svým bratrem na bojiště. Jaký
strach asi prožívala matka, si určitě každá žena dovede představit. V prosbě o život svých synů vysloví slib o postavení kříže jako
poděkování za jejich návrat. Oba synové se vrátili, ale záhy po skončení války zemřeli rodiče a dva bratři na španělskou chřipku. Slib
tak musel splnit jejich syn Vojtěch.
Tento kříž je tedy nejen pro naši rodinu symbolem lásky mateřské a rodičovské, rodinné soudržnosti, velké víry a dodržení daného
slibu. Kdyby se náš stařeček tenkrát nevrátil, kříž by tu nestál a ani nikdo z nás by nebyl na tomto světě.
Řada z nás sice svou rodnou vesnici v průběhu let opustila, ale vždy jsme se sem ke svým kořenům vracívali. V současné době už
v Bedihošti nežijí žádní naši blízcí příbuzní a tak zbyl jen kříž, který přetrvává věky a je pro nás velkým odkazem předků a duchovním
dědictvím.
Kříž byl obnoven a znovu vysvěcen v roce 2006 zejména díky tehdejšímu starostovi obce panu Oldřichu Dokoupilovi. Náklady tehdy
pokryla společnými silami obec Bedihošť, Evropská unie a významnou měrou rovněž přispěla dcera Vojtěcha Uličného a naše
maminka Věra Sanetrníková, která už bohužel není mezi námi.
Jsme velice rádi, že dnes můžeme tuto rodinnou historii představit a připomenout i naší nejmladší generaci. Můžeme tedy doufat,
že třeba i i za dalších sto let se na tomto místě sejdou naši potomci a společně zavzpomínají ....
Děkujeme vám všem, že jste dnes přišli!
Ing. Josef Sanetrník
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Z historie – Hitlerova cesta vlakem přes Moravu dne 17. března 1939
Dne 15. března 1939 proběhla německá okupace okleštěného území Čech a Moravy (pohraniční oblasti, kde žili převážně Němci,
byly zabrány již v říjnu 1938), následující den byl vyhlášen tzv. protektorát Čechy a Morava. Po návštěvě Prahy se německý diktátor
Adolf Hitler vydal v pátek 17. března vlakem z Prahy přes Olomouc do Brna.
Většina vlaků jedoucích z Prahy do Brna jezdila i tenkrát přes Přerov, nikoliv přes Prostějov. Možná rovněž z toho důvodu historik
Josef Bartoš (1931–2005) v knize o dějinách Prostějova uvedl: „Údajně měl projet Prostějovem na cestě do Brna 17. března (1939)
i Adolf Hitler, ale k tomu nedošlo.“ V poznámce Bartoš odkázal na publikaci Prostějovsko za války, v níž se uvádí toto: „V pátek (17. 3.)
se dokonce konaly přípravy na uvítání Hitlera, který měl projet Prostějovem při zájezdu do Brna. Městská rada a úřednictvo se muselo
shromáždit před radnicí. Naštěstí však opatrný vůdce volil bezpečnější jízdu vlakem.“ Je tedy zřejmé, že Bartoš nepřesně pochopil tento
text, který nijak nepopírá průjezd Hitlerova vlaku přes Prostějov.
Z dobového regionálního tisku navíc jednoznačně plyne, že vlak s Hitlerem jel z Olomouce do Nezamyslic přes Prostějov
(tj. logicky i přes Bedihošť), nikoliv přes Přerov. Hlasy z Hané ze dne 25. 3. 1939 uvedly: „Vůdce Adolf Hitler na cestě z Prahy projel
dopoledne vlakem přes Prostějov do Brna. V Prostějově zastávka učiněna nebyla. V Brně byl slavnostně uvítán.“ Již 19. 3. 1939
přerovské noviny Obzor napsaly krátký a zároveň servilní článek, v němž se uvádí: „V pátek ráno přijel vůdce a říšský kancléř cestou,
jejímž cílem bylo Brno, do Olomouce, projev předtím horstvem Jeseníků, které byly osvobozeny již v říjnu. Z Olomouce směřovala
kancléřova cesta Hanou a Drahanskou vysočinou, kde již včera byly radostné manifestace z krajů se smíšeným obyvatelstvem. Kolem
11. hodiny přijel vůdce do oblasti velkého německého jazykového ostrova brněnského. V 11:10 hodin vjel zvláštní vlak vůdcův do
brněnského nádraží slavnostně vyzdobeného. Vůdce byl uvítán s jásotem. Celé město tone v záplavě vlajek s hákovým křížem.
V 17 hodin přibyl říšský kancléř Hitler do Vídně.“
Kromě dobového tisku jsem prostudoval kroniky železničních stanic, ležících na trati mezi městem Olomouc a Nezamyslicemi
(konkrétně kroniky z Blatce, Vrbátek, Prostějova, Bedihoště a Nezamyslic). V kronikách hlavního nádraží Prostějov a stanice Bedihošť
nejsou žádné zmínky o průjezdu vlaku s Hitlerem. Kronika železniční stanice Nezamyslice se této události naopak věnuje celkem
podrobně, ale neuvádí, zda vlak přijel z Prostějova, nebo z Přerova: „Studené ráno dne 15. března 1939 vytvořilo nezodpověděné
otazníky před námi. Němci vtrhli na naše území. O jejich předstíraném přátelství a dobrých úmyslech svědčilo jednání již 17. března při
Hitlerově jízdě z Olomouce přes Nezamyslice do Brna. Výpravčímu vlaků při nastoupení denní směny řekl velitel německé ochranné
policie před přednostou stanice: „Za sebemenší závadu budete bez soudu na místě zastřelen.“ Před Hitlerovým vlakem projížděl celou
trať zvláštní strojový vlak 7503, v předepsaných intervalech pak jely dva zvláštní vlaky. První vlak 7505 dojel v 9 hodin 42 minut a odjel
v 9 hodin 58 minut. Tímto, ve druhém voze, jel Hitler se svojí družinou. Druhý vlak 7507 dojel v 10 hodin 14 minut a odjel v 10 hodin
30 minut. Oba vlaky měnily zde stroje, jak vlakový, tak i přípřežný, a byly doprovázeny zaměstnanci říšských i našich drah.“ Na jiném
místě kronika uvádí: „Dne 17. března 1939 projížděl zdejší stanicí směrem od Olomouce do Brna vůdce a říšský kancléř německý Adolf
Hitler. Před jeho vlakem projížděl celou trať zvláštní strojový vlak č. 7503, v předepsaných intervalech pak jely 2 zvláštní vlaky.“
Pokud budeme věřit kronikám železničních stanic Blatec a Vrbátky, jel vlak s Hitlerem z Olomouce přes Prostějov. Stejně jako
v případě staničních kronik z Prostějova, Bedihoště a Nezamyslic, byly i záznamy do staničních kronik z Blatce a Vrbátek učiněny
až v roce 1945, po druhé světové válce. Kronika stanice Blatec datovala průjezd vlaku nepřesně: „Dne 15. března (1939) v 10. hodinu
projížděl se svým štábem ve dvou zvláštních obrněných vlacích zdejší stanicí Adolf Hitler na své cestě z Olomouce do Brna.“ Kronika
následující stanice (Vrbátky) uvádí: „Tento, pro český národ tak osudný rok, se uvedl ve Vrbátkách dvěma neblahými daty, 15. březnem,
kdy o 6. hodině ranní obsadilo stanici říšsko-německé vojsko, a 17. březnem, kdy tudy projížděl z Olomouce do Brna obrněný vlak
s Hitlerem a jeho družinou. Černý stín zalehl v žírnou Hanou, tragédie se počala, Čechy a Morava „převzaty pod ochranu“ Velkoněmecké
říše.“
Na základě výše uvedeného se jeví jako jisté, že vlak s Hitlerem jel dopoledne 17. března 1939 z Olomouce do Nezamyslic přes
Prostějov, tedy rovněž přes Bedihošť. V tomto úseku nežili téměř žádní Němci, proto se jednalo o prostý průjezd (viz zmínka z Hlasů
z Hané o tom, že v Prostějově nebyla učiněna zastávka a rovněž zmínka z poválečné publikace o zrušeném přivítání Hitlera
v Prostějově). Nacistický zločinec Hitler byl naopak slavnostně přivítán tam, kde žila početnější německá komunita (např. Olomouc,
Brno).
Předchozí text lze doplnit jinou perličkou, která též souvisí s železnicí v okolí a nacistickým diktátorem Hitlerem. V závěru války se
na Moravě objevil zvláštní salónní vlak Adolfa Hitlera. V tomto vlaku však necestoval vůdce, nýbrž vysocí němečtí důstojníci.
Na Přerovsku působila v té době odbojová skupina Viktor, jež především předávala důležité informace 1. čs. partyzánské brigádě Jana
Žižky. Dne 23. března 1945 skupina Viktor informovala právě o zmíněném zvláštním salónním vlaku, který jel z Přerova směrem na
Ostravu.
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Mgr. Petr Jirák
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Základní škola a mateřská škola Bedihošť
Dovolte, abych se vám představila – jmenuji se Základní škola a mateřská škola Bedihošť a letos jsem spolu se svými žáky i jejich
vyučujícími vstoupila do nového školního roku po vcelku netradičních událostech! Po dlouhé době distančního vzdělávání jsem se
totiž na všechny moc těšila. Přišli staří známí, přišli žáci noví a přivítala jsem i nové zaměstnance. Prvňáčci – nastoupilo jich 24 - se do
dnešního dne již mnoho naučili, ti starší si prohloubili své znalosti a doplnili je novými. Je jich celkem 278, dětí ve školce 49. Jsem
výborně vybavena výpočetní technikou, školní dílnou, moderní jídelnou, keramickou pracovnou a prostorným skleníkem, takže se
práce a školní docházka stává pro většinu zábavou.
Letos navíc děkuji, protože nám všem bude tepleji, mám novou kotelnu! Prošla kompletní celkovou rekonstrukcí! Sleduji nejen
běžnou práci ve třídách při výuce, ale také činnost mnoha kroužků – tančím, modeluji, sportuji. I já, stará dáma, jsem se zdokonalila
ve výpočetní technice, mnohé hodiny díky karanténním opatřením probíhají on-line. A že nám to jde! Přece jen se ale více těším, až
budu alespoň v myšlenkách doprovázet své děti na ozdravné pobyty, lyžařské výcviky, divadelní představení i nejrůznější exkurze
a poznávací výlety, protože v současné době nás tyto akce míjejí.
Přece jen jsme stihli uspořádat alespoň některé. Žáci druhé
a čtvrté třídy se změnili na průzkumníky při své exkurzi do jeskyní
Moravského krasu. Starší poodhalili tajemství minulosti při výletě
k archeologickým vykopávkám na jižní Moravě. Prohlédli si
Památník Velké Moravy, znalosti prokázali vyplňováním
pracovních listů. S osmáky a deváťáky jsem sledovala on-line
besedu autorského čtení. Spisovatel Jan Opatřil je i na dálku
dokázal tak dokonale vtáhnout do napínavého děje hororové
povídky Růžový dortík, až se nám tak trochu naježily i vlasy!
V mnohých vzbudil zájem o četbu tohoto žánru. Ve školní
družině se zdobily dýně a děti ze školky pouštěly draky! Sleduji
také žákovské úspěchy ve vědomostních i sportovních soutěžích,
jsme prostě jeden tým! Nejnovějších výsledků dosáhli žáci
v přespolním běhu – starší děvčata zvítězila v okresním kole!
Vybraní žáci 6. a 7. ročníku pak závodili v chladných podmínkách
a blátivém terénu v Jeseníku a stali se bronzovými, tedy třetím
nejlepším družstvem Olomouckého kraje! Obrázek páťáka
Jakuba Kýra byl vybrán do republikového kola soutěže „Markétina
dopravní výchova“ a určitě uspěje!
Všechny třídy se zapojily do Adventní výzvy, v rámci které plní
tvořivé i vědomostní úkoly a vyhodnocení je teprve čeká.
Hádanku vyhlášenou panem starostou vyluštila Petra Vítková ze
4.B – uhádla přesně počet nových světýlek na velkém obecním
vánočním stromě. Další kola soutěží, školní i okresní, na žáky
ještě čekají, stejně jako další plánované akce. Mýma
prodlouženýma rukama - bez nich by nic ze zmiňovaného nebylo
možné - jsou samozřejmě všichni vyučující, kteří se zasluhují
o formování a připravenost na další životní osudy svých svěřenců.
Že se to daří, vypovídá anketa, kterou jsem uspořádala mezi
loňskými absolventy
– většina z nich se
vyjádřila, že na další
studium byli připraveni velmi dobře.
Můžu tedy pozorovat zářící oči a spokojené tváře vyučujících, když je úsilí
odměněno – děti
pochopily, hodina se
vydařila, úkol byl
splněn. Ta světýlka se
pak odrážejí v očích
těch malých, i to
vidím. Tak tedy v
tomto ne úplně
jednoduchém před15

vánočním čase děkuji, děkuji všem, kteří se nacházejí mezi mými zdmi, tolik zmodernizovanými! Bez nich bych totiž nebyla. A to mi
věřte, moc by mě to mrzelo!
Vzhůru do nového roku, krásné pohodové Vánoce, klid a pevné zdraví všem!
Základní škola a mateřská škola Bedihošť

Exkurze 7.A a 7.B - Památník Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště, terárium v Modré
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3. místo krajského kola v přespolním běhu v Jeseníku

Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
SDH Bedihošť
Bohužel vyhlídky na rok 2021 nebyly nijak příznivé. Poprvé po dlouhých letech jsme nepořádali náš hasičský ples. Přípravy na tuto
událost i konání samotného plesu jsou velice náročné a proto si musím postesknout i nad čím dál menší účastí návštěvníků. A i proto
chystáme pár změn, které se, doufám, budou budoucím návštěvníkům líbit.
Jelikož covidová pandemie ochromila naši kulturní činnost, věnovali se členové sboru převážně zvelebování naší hasičské zbrojnice,
úpravu dvorku a údržby techniky, za což bych jim chtěl velice poděkovat. Samozřejmostí též zůstalo zalévání vysazené zeleně,
zajištění čestné stráže u výročních oslav a čištění studen našim spoluobčanům.
Ale abych zde nepsal jen negativní zprávy, je mi potěšením pogratulovat našim členům k narození potomka, jmenovitě Janě Dadák
Vičarové, Petru Kuchařovi, Michalu Kačabovi, Míše Kubelákové a Vojtovi Kuchařovovi. A budeme doufat, že se brzy naše řady
rozrostou o malé hasiče a hasičky.
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Vyhlídky do nového roku jsou velice nejisté, avšak my se nevzdáme a naše předsevzetí do příštího roku bude obnovení naší kulturní
činnosti.
JSDH Bedihošť v nepříznivé době vůbec nezahálela.
Jednotka převážně vyjížděla k technickým pomocím, jako byl požár komínového tělesa a několikrát nebezpečný bodavý hmyz, dále
pomáháme s čerpáním vody a čistěním studní. Naše jednotka byla zařazena pro svoji vybavenost kontejnerovým vozidlem do
speciálního zásahu na pomoc po tornádu v obci Moravská Nová Ves. Tři dny fyzické i psychické zátěže byly silným zážitkem. U této
katastrofy jsme také bleskově pořádali sbírku hmotné pomoci, kterou jsme prakticky do 24h odvezli do místa události. V jednom
případě siréna svolávala hasiče k připravenému taktickému prověřovacímu cvičení připravené Velitelem jednotky na téma požár klestí
a vyhledávání zraněné osoby. Současně bylo provedeno školení jednotky a zaškolení členů na nové vysílačky zakoupené obcí Bedihošť
s pomocí dotací. Také za zakoupení nových zásahových a pracovních rukavic, kukel a bot. Za což velmi děkujeme.

Za SDH Bedihošť
Ing. Vojtěch Kuchař, jednatel
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Chtěl bych poděkovat hasičům z Bedihoště, kteří mě mile překvapili na Valné hromadě Řádem hasičstva za 40 let u sboru.
Moc děkuji!
Jiří Zips

TJ Sokol Bedihošť
Milí příznivci kulturního a sportovního dění v Bedihošti,
jak se již stalo zvykem, je po dlouhé době důležité informovat o aktuálním dění v TJ Sokol Bedihošť.
Jelikož jarní části fotbalových soutěží byly zrušeny, naše mužstva zahájila sezónu několika turnaji.
Již podruhé jsme na domácím hřišti uspořádali turnaje pro mládežnická mužstva.
V sobotu 12. 6. byl odstartován turnaj starších žáků za účasti 8 mužstev a to Bedihoště, Slavonína, Mostkovic, Čekyně u Přerova,
Určic, Vícova, Brodku u Konice a dívčího družstva Sigmy Olomouc. Vítězem turnaje se stal silný Slavonín, na druhém místě se umístil
tým Určic a třetí místo obsadil domácí tým Bedihošť. V neděli 13. 6. vše pokračovalo turnajem mladších žáků. Toho se zúčastnilo
mužstev jen 6. Bedihošť, Kralice, Určice, Slavonín, Otaslavice a Brněnská Líšeň. Domácí tým obsadil poslední místo. Vítězem se stala
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bezkonkurenční SK Líšeň, druhý byl Slavonín a třetí Určice.
O týden později, 19. 6. rozehrálo svůj turnaj i naše nejmladší družstvo, starší přípravka. Turnaj se odehrál v počtu 6 mužstev.
Bedihošť, Nezamyslice, Slavonín, Kozlovice, Brodek u Konice a Kralice si to mezi sebou rozdali v jedné skupině každý s každým. Turnaj
ovládly Kozlovice před druhým Bedihoštěm a třetím Brodkem u Konice.
V červenci se tým mužů, jako již tradičně, účastnil turnaje v Biskupicích. V semiﬁnále jsme i po nevydařeném prvním poločase porazili
domácí tým Biskupic 5:3. Ve ﬁnále už nás čekal o poznání těžší soupeř a to účastník okresního přeboru tým Vrahovic. Soupeře jsme se
však nezalekli a dokázali jsme ho porazit s výsledkem 2:0.
V srpnu už fotbalové soutěže vypukly naostro.
Muži se po polovině sezóny umístili na čtvrtém místě tabulky, kdy nestačili jen na soupeře z Výšovic a Kostelce na Hané.
Starším žákům se v podzimní části moc nedařilo a s pouhou jednou výhrou zaostává na chvostu tabulky.
Mladší žáci překvapili určitě úplně všechny, když z deseti zápasů ani jednou neprohráli a s plným počtem bodů vévodí okresnímu
přeboru.
Starší přípravka hrála sezónu turnajově. V této kategorii se body do tabulky nesčítají, ale i tak kluci a holky předvádí solidní výkony.
V našich barvách se po zeleném trávníku prohání i několik reprezentantů. Na výběrovém okresním turnaji v Bělotíně nastoupil za
okres Prostějov v kategorii mladších žáků Tobiáš Musil, Dominik Škop a Marián Novák. Ve starší přípravce Veronika Langrová a Tomáš
Čergel.
Ale ať také odskočíme od fotbalu…
31. 7. pořádal Sokol i turnaj tenisový. Sice se ho zúčastnilo pouze 5 hráčů, ale i tak měly zápasy svou úroveň. Vítězem se stal Marián
Opavský, jako druhá skončila Petra Langrová.
Činnost Sokola jsme pro letošní rok ukončili mikulášskou nadílkou. Velké díky patří paní Lídě Pazderové, která si tuto událost vzala na
starosti a díky které vaše děti nemusely být ani v této nepříjemné době ochuzeny o návštěvu partičky z části nebeské a z části pekelné
přímo u vás doma. Samozřejmě děkujeme i Mikuláši, čertům a anděli, že mohli potěšit naše děti.
Chtěl bych vám tímto jménem svým i jménem celého Sokola Bedihošť popřát krásné a pohodové prožití svátků Vánočních a do
nového roku 2022 především pevné zdraví, které každý z nás v téhle době covidové potřebuje nejvíce.

Za TJ Sokol Bedihošť
starosta Martin Musil
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Český zahrádkářský spolek Bedihošť
Český zahrádkářský spolek v Bedihošti v roce 2021 i přes nepříznivou situaci z důvodu nákazy COVID-19 pořádali menší akce a to
24. 7. 2021 a 20. 8. 2021. Jednalo se o akce „Letní grilování“. Ostatní plánované akce byly zrušeny z důvodu nařízení vlády. Akce se
vydařily, což je vidět na zachycených fotograﬁích.
Za Český zahrádkářský spolek v Bedihošti
Ing. Jiří MUSIL
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TEAM Bedihošť
Letošní sezónu zahájil Májový rybníček. Do mírně studené vody s námi naskákali Alex, Kubajs a Tom. K běžeckému kolečku se pak
přidali koťata Gábi a Zuza. Druhý květnový víkend následoval HANÁCKÉ HRB / zdolat 2x Kosíř /, který se nakonec proměnil
v Hanácké půlmaraton. Zdeňka naznala, že je to „krátké “.
Čehovská 10 000 byla letos opět zrušena. Náš tým si trasu zaběhl v předvečer plánovaného závodu. Posledních 1 000m zvládli děti
Alex, Gábi a Zuza. Memoriál Radomila Večeři ve Skalce byl další naší „ jarní “ účastí. 1/2 maraton TEAM odstartoval starosta obce.
V loňském roce jsme byli jen tři, letos neskutečná parta 15 bežců. I když jsme vybíhali v 8 hodin, zasáhl nás „ žár slunce “. Byl to závod,
nezávod - vyhráli všichni. Letní období už patřilo těžším zkouškám. Libor vyrazil na závody Valachy RUN a 7pohoří-Beskydy, Váša na
Moravský Ultra Maraton. Koncem července jsme uskutečnili další ročník triatlonu. Nejmladším účastníkem byl Alex / 12 let /, který
všechny disciplíny zvládl a nás všechny, překvapil. Horská výzva Jeseníky měla z našeho týmu zastoupení ve všech kategoriích.
LONG 64 km / - Libor a host Luky Pilát, HALF/ 38 km / - Váša, Zdenál a host Radka Coufalová / Večeřová /, SHORT / 16 km / Michal a Zdeňka.
Největší a také nejtěžší výzvou byla pro Vášu, Veroniku a Aldu akce pod názvem „ od Páva na Praděd “. Trasa Bedihošť - Litovel Uničov - Rýmařov - Ovčárna - Praděd měřila 100km. Nejdelší závod zatím zvládl Libor - 103 km Zapomenuté hory - Rychleby /
Vybíhali 3. září v nočních hodinách. První kilometry je doprovázel na kole Michal. Od 50 kilometru pak zajišťoval technickou
a občerstvovací podporu Jiří Zips, který tento, tak trochu „bláznivý “ nápad podpořil a Pavel Trunečka. Od 60 km to bylo cítit,
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od 80 trochu bolet a závěr byl už o vůli a hlavě. Díky vzájemné podpoře a hecování na dálku od týmu, neboť každý si vybral cestou
svoji krizi, to zvládli za 20hodin a 20minut. Klobouk dolů před „ ještěrkou“ Veronikou, která vybíhala s bolestmi zad a nakonec udávala
tempo a rozdávala úsměvy.
Mezi další podzimní závody s naší účastí patřil Běh pro světlušku / Michal, Zdeňka, Jana, Ola a Petr / a Sokolský běh / Míra, Jana,
Marcela, Michal a Zdeňka. Tradičního přeběhu přes okres Prostějov se zúčastnil Zdenál - sólo a štafety ve složení Váša - Míra, Alda Ivo a trio Marcela - Ola - Bára. Posledním letošním závodem se stal Ladermon trail / 30km / s účastí Libora, Váši a Veroniky.
Orientační běh si poprvé podle rad Ivy a Dušana Hyblových vyzkoušeli v okolí lázni Skalka Michal, Zdeňka a Váša.
Závěr roku bude patřit svátečnímu koupání v rybníčku, cyklo Kosíř a běhu na ukončení sezóny.
Poděkování naším sponzorům:
ZETASPOL s.r.o. paní Jelínková - občerstvovací stanice ½ maraton 2021 TEAM
starosta obce Bedihošť Jiří Zips - podpora a sponzorování ½ maratonu a především uskutečnění akce od Páva na Praděd.
Foto Pospíšil - pozvánky, diplomy apod.
HOPE WEAR - týmová běžecká trička

Díky celé skvělé partě TEAM Bedihošť jsme letošní závody a výzvy zvládli. Pohoda, hecování a podpora týmu pro nás znamená „ moc “.
Vendy

Čehovská 10 000.

Od Páva na Praděd

Triatlon

Noční běh pro světlušku

Sokolský běh
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Horská výzva Jeseníky

Horská výzva Jeseníky

Ladermon trail

Přes okres Prostějov

Skalka

1/2 maraton TEAM

Michal Myšo Vít a malá parta týmu
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Jestřábí oko 2021
Antukové kurty vsákly pot tenisových nadšenců po uplynulé soutěžní sezóně, za kterou přinášíme malé ohlédnutí.
Naše zápolení na místních kurtech přineslo řadu překvapení nových tváří a radosti ze hry. Mimo tradiční
dlouhodobou “ligu” se odehráli i oblíbené jednodenní turnaje, které se staly kořením našeho tenisového
kalendáře.
Pro IX. ligovou soutěž mužů, zůstal i letos herní systém neměnný, tj. základní část každý s každým aby se
následně 4 nejúspěšnější utkali ve Final four. 1.den semiﬁnálové zápasy 2. den souboj o bronz a ﬁnále. Za stavu 1-1 na sety rozhoduje
supertiabreak (do 10b.)
Z 15 přihlášených z různých důvodů nedokončili Michal Jahn, Miroslav Juránek a Zdeněk Pazdera.
Jasným favoritem zůstal obhájce titulu Michal Novák, který i tentokrát postoupil bez zaváhání z prvního místa do FF a stejně jako loni
vyzval ze 4 místa postupujícího ředitele soutěže Lukáš Opavský.
Nový vítr přinesl do soutěže nováček Zbyněk Piňos, který postoupil do FF ze třetího místa, aby vyzval průběžně druhého zkušeného
barda Emila Remence.
Před branami FF zůstali Vladimír Poláček, Luděk Smýkal, Marek Křivánek, Petr Nezval, Marian Opavský, Václav Blaha, Ludevít
Šuranský a Miroslav Filický.
Semiﬁnálová repríza jako vloni mezi Michalem a Lukášem se opakovala pouze obsazením, protože ligový šampion a obhájce Michal
Novák zápas v průběhu druhého setu za nepříznivého stavu ze zdravotních důvodů skrečoval. Poslal tak ředitele soutěže Lukáše jako
prvního hráče do ﬁnále. Naopak na vedlejším kurtu, kde se souběžně hrálo druhé semiﬁnále, to byla bitva se vším všudy. Zkušený Emil
začal slibně, ale v nadějně rozehraném setu ztratil proti Zbyňkovi nejen vedení 5-2, ale i následný tiebreak. I druhá sada vypadala lépe
pro ostříleného barda, ale prostějovský geroy Zbyněk zabral a zavelel k obratu, aby ve druhém tiebreaku tohoto zápasu dokonal svůj
postup do ﬁnále. Finálové složení v podobě Lukáš Opavský vs Zbyněk Piňos bylo tedy nečekané.
Následující hrací den přinesl pouze zápas o IX.ligový titul, protože Michal Novis po semiﬁnálové skreči nenastoupil ani do duelu
o bronz proti Emilovi a tak bylo jasné že čtyřnásobný vicemistr Emil získal bez boje třetí místo. Jediné, co zůstalo jako vloni, byl opět
nepříjemný vítr se silnými poryvy a oslepující slunce. Zbyněk byl od začátku klidnějším a vyrovnanějším hráčem a využil hned první hru
na horší straně která byla rozhodující pro celou první sadu, kterou získal poměrem 6:4. Na straně po větru a se sluncem v zádech bylo
povinností získávat gamy, jinak byl hráč ve velké nevýhodě. Zbyněk se nenechal rozhodit ani touto skutečností a i přes pár vypjatých
chvil ohledně nejasných rozhodnutí trpělivě vracel neklidnému soupeři. Svůj vítězný debut v soutěži stvrdil stejným poměrem jako
v prvním setu 6:4 a zaslouženě získává titul IX. Ročníku Bediligy.
Zbyněk Piňos se ovšem nespokojil jen se singlovým titulem a o týden později na také již tradičním závěrečném podniku sezóny,
příznačně nazvaném Zavírák, po boku Jiřího Šenka získal pohár i v deblu v kategorii Elite!
Oblíbený a také již tradiční deblový podnik WIMBLEDIK, odehraný 3. 7., při kterém se scházíme po vzoru nejslavnějšího tenisového
turnaje v bílém dress códu, svedl souboj osmi deblových párů. Dvě základní skupiny rozdělily mužské a mixové páry, aby se následně
utkaly v osmiﬁnálovém pavouku na obě strany, která prověřila ego mužů. Dvojice Emil Remenec / Marek Křivánek projevila největší
odolnost a přešla přes mixové páry Macháňovi, Langrovi aby ve ﬁnále potvrdila svoji výhru 7/5 nad dvojicí Lukáš Opavský / Vladimír
Poláček. Na druhé straně pavouka se manželé Smýkalovi nejprve ostýchali, aby až v tiebreaku potvrdili výhru ze základní skupiny nad
Macháňovými a stali se tak vítězi útěchy.
Závěrem se dostáváme na úvod sezóny, který jako vždy obstaral deblový otvírák 29. 5. a dal prověřit všem zůčastněným. Šestice párů
se utkala v základní skupině každý s každým na jeden set bez výhod, ze které postoupili čtyři nejúspěšnější do semiﬁnálových bojů.
Aprílové počasí provázelo hráče celý den, ale i tak radost ze hry v nové sezoně převažovala. Ve ﬁnále své zkušenosti zúročil obhájce
Michal Jahn se Zdeňkem Pazderou, kteří po jasném úvodu 4-1 a 5-2 vystavili nadechující se dvojici Opavský/ Poláček konečný účet
6-4 a zlatě jim tak oplatili prohru v základní skupině.
Poražení semiﬁnalisté Křivánek/Remenec a Mlčoch/Šírek dle nastaveném herního systému boj o bronz nehráli a dostali se tak do role
diváků aby podpořili nejen ﬁnalisty, ale i druhou stranu pavouka hrající útěchu. Dvojice vytvořená z elitních stolních tenistů
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Blaha/Molnár se nenechala zahanbit a také vrátila porážku ze základní skupiny dvojici Šuranský/Nezval a brala tak zaslouženou cenu
útěchy.
Jedním dechem chci poděkovat správci kurtu za údržbu kurtů a starostovi obce za podporu a zároveň chci pozvat všechny tenisové
nadšence na nadcházející jubilejní 10. ročník naší soutěže.
Tenis Bedik
LukOpa

Postupující kvartet tenistů Bediligy – Novák, Remenec, Piňos, Opavský

Předávání poháru IX..ročníku z rukou ředitele soutěže.

Šťastný vítěz IX. Ročníku tenisové ligy 2021 Zbyněk Piňos

Zavírák debl 9. 10. 2021 mix - Luděk a Jana Smýkalovi

Zavírák debl 9. 10. 2021 elite Jiří Šenk a Zbyněk Piňos
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Wimledik 3. 7. 2021

Wimbledik 3. 7. 2021 Marek Křivánek a Emil Remenec

Otvírák debl 29. 5. 2021 Michal Jahn a Zdenek Pazdera

Otvírák debl 29. 5. 2021 Václav Blaha a Henrich Molnár
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Útulna pro duši a tělo
OSHO Meditační Centrum
Útulna pro duši a tělo, z. s.
Přistupujme k sobě samým s respektem
Útulna pro duši a tělo v Bedihošti už třetím rokem vyvíjí aktivity zaměřené na rozvoj fyzického zdraví a dobrého psychického naladění
člověka. Mezi hlavní činnosti patří pravidelné cvičení jógy a praktikování meditací. Vše pro fyzický, psychický, emoční i spirituální
rozvoj člověka.
Pro koho je určena jóga?
Ačkoli je jóga založena na tradicích daleké Indie, její cvičení a moudrost jsou přístupné každému. Ať už jsme založeni sportovně nebo
duchovně, jóga nám všem pomůže nalézt zdraví a klid.
Proč je dobré chodit na jógu ještě dříve než se začnou projevovat první problémy se zády nebo klouby?
Jóga prokazatelně zvyšuje pružnost těla, proto nedostatečná pružnost není žádným důvodem, proč necvičit. Výzkumy naznačují,
že jóga je bezpečným a účinným způsobem i pro úlevu u chronických bolestí zad.
Jóga vidí člověka jako celek a dokáže tak výrazně přispět k jeho sociálnímu a emočnímu rozvoji.
Je potřeba mít nějaké zkušenosti s jógou?
Vůbec ne. Přicházejí k nám i úplní nebo chroničtí začátečníci. Některé lekce jsou však určeny i pro pokročilé. Zakládáme si na
individuálním přístupu, vše potřebné vás naučíme. Klidně přijďte jako nepopsaný list, možná tím lépe.
Dále - čím dříve začneme s pravidelným cvičením jógy, tím větší máme šanci snížit úrazovost ve vyšším věku, a to především díky
procvičování balančních poloh. Jogínský koncept vyrovnanosti a klidu nás navíc učí elegantně se vyrovnávat se změnami a obtížemi,
které se prostě v běžném životě dějí.
Co lidem přinášejí meditace?
Pro mnohé je meditace matoucí a nejasný termín. Meditace je prostředek, jak ztišit svoji mysl, obrátit se do svého nitra, opanovat své
myšlenky. Díky meditaci můžeme transformovat naši mysl, která je v současné době přeplněna víc než potřebujeme. Je třeba se vrátit
k jednoduchosti, být správcem svého života, posilovat svůj vnitřní bohatý svět, svoji vnitřní svobodu.
Meditace, na které k nám lidé přicházejí, jsou vedeny v pohybu, aktivně. Tančíme, hýbeme se, pohyby a pozornost jsou záměrně
zacíleny do různých částí těla. Podkresem je poutavá muzikoterapeutická hudba.
Pozorujeme svoji mysl a emoce, dochází ke klidnému léčení a uzdravování. Přispíváme k udržení rovnováhy a pohody.
Meditace snižuje stres a úzkost a současně dodává novou energii mysli.
Meditace je také osobní praxe a čas soustředit se na sebe sama.
Meditační techniky jsou přístupné všem. I když jste nikdy předtím meditovat nezkoušeli, můžete se naučit meditovat překvapivě
snadno. A pokud budete meditovat pravidelně, všimnete si pozitivních změn ve vaší mysli, těle a emocích. Přínosy meditačních
cvičení si přenášíte do běžného života.
Jaké další zajímavé akce kromě jógy a meditací u vás probíhají?
V poslední době žije meditárna hudbou. Přijeli Mantrovníci i kapela Tranzan. Uskutečnily se muzikoterapeutické workshopy, výroba
šamanských bubnů, bubnování. Každý čtvrtek je rezervován pro břišní tance. V létě proběhl několikadenní výcvik pro budoucí
profesionální instruktory meditací a program Zen painting – zenové malování na velká plátna akvarelem. Obojí pod vedením
indického učitele.
Jde jen o to se odhodlat a některou z akcí navštívit, prostě to vyzkoušet. Je z čeho vybírat. Lidé odcházejí s úsměvem na rtech a často
se vracejí. Jednoduše řečeno – přijdete si pro zážitek, který vaši mysl dokáže upozadit. A to funguje!
Není žádným překvapením, že v covidové době stouplo množství lidí s úzkostmi na několikanásobek a ani stále častější
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deprese nejsou výjimkou. Zaznamenali jste tento fakt také u vás?
Bohužel musím říci, že ano. Lidí už jsou někdy smutní nebo unavení a chybí jim víra, že se něco změní.
Učíme lidi tvořit svou přítomnost a tvořit takovou budoucnost, ze které budou mít radost. Učíme se být v hezké přítomnosti.
Za poslední rok u nás stouplo množství návštěvníků přibližně o 50%. To není málo…
Důležitá je kreativita. Učíme se využívat energii, kterou získáme díky józe a meditacím, ke tvoření. Začít jednat, nečekat, až přijde
nějaký impuls zvenku. Hledat bohatství v sobě. S pokorou, v sounáležitosti se sebou samými i s ostatními. Z role oběti se nově
dostáváme do role tvůrce, stáváme se pány svého života, ale to už zde bylo řečeno.
Jací lidé - z hlediska profese - k vám do útulny přicházejí?
Bez ohledu na pohlaví, věk nebo konfekční velikost jsou to účetní, sportovci, řidiči kamionů, učitelé, IT manažeři, šéfové i
zaměstnanci obchodních ﬁrem, manažeři bank nebo maminky na mateřské dovolené. Asi si umíte představit, jak rozmanité prostředí
tím pádem vzniká a s jak nádhernými energiemi máme možnost pracovat. Žen je klasicky více než mužů.
Máte díky vysokému procentu žen, které vás navštěvují, připravený nějaký program určený čistě jim?
Ano! Je to Mohendžodáro – tantra jóga pro ženy. Vychází ze staroindické tradice. Transformuje a rozvíjí ženu, její zdraví, krásu,
schopnosti a talent. Je to omlazující proces a práce s energií, která léčí ženu na těle i na duchu. Ženy postupně nacházejí svoji
hloubku, jsou k sobě pravdivější, cítí se lépe. Mohendžodáro a jeho pravidelné praktikování ozdravuje ženské orgány, působí na
hormonální systém, léčí neplodnost, usnadňuje klimakterium. Ženy v sobě postupně probouzejí Bohyni, dávno zasunutou a spící…
jde o nádherný proces, ze kterého následně těží nejen žena, ale hodně i její partner. Vždyť žena je portálem pro svého muže, je to
krásný proces.
Dalším projektem je cyklus meditací Cesta zářivého ženství. Jde o meditace v ženském kruhu, s možností sdílení, s tancem, ve
společnosti podobně naladěných žen. Vznikají nová přátelství, sesterství.
Jaké je vaše poselství?
Nenechat si „zmuchlat“ svoji vnitřní realitu. Je to o způsobu myšlení a úrovni vědomí každého jednotlivce. Svoji realitu si totiž tvoříme
sami.
A otázka zní: používáme moudře svoje tělo a svoji mysl? Současná vlna strachu, agrese, neuróz a hněvu nám to jistě neusnadňuje.
O to více je třeba začít konat. Neobviňovat, neposuzovat, odpustit, nechat žít. Opustit koncepty podmíněné lásky. A začít
samozřejmě u sebe. Zaměřit se na radost, tvoření, autentické sebevyjádření. Vnímat život v souvislostech. Jde jen o nastavení mysli.
Život nelze prožít bez radosti!
Děkuji za rozhovor.
Přejeme všem krásné Vánoce a naplněný a úspěšný nový rok 2022.
Těšíme se na viděnou!
Na otázky odpovídali
Radka a Pavel Trampotovi
zakladatelé centra
Útulna pro duši a tělo, z. s.
Prostějovská 64
798 21 Bedihošť
Všechny informace o dění v útulně naleznete zde:
www.utulnaduse.cz
Sledujte sociální sítě:
FB: Útulna pro duši a tělo; TAO vědomého partnerství
Skupina na FB: Duchovní dění na střední Moravě
Instagram: Útulna pro duši a tělo
tel.: 603 295 696
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O všech připravených akcích si můžete přečíst také na nástěnce obecního úřadu v Bedihošti (v průchodu), kde jsou všechny
informace každý týden pravidelně aktualizovány.
Pozn. Útulna pro duši a tělo v Bedihošti patří od října 2021 k několika registrovaným OSHO meditačním centrům v ČR. Titul OSHO
Meditační Centrum byl Útulně pro duši a tělo přidělen ve švýcarském Curychu (OSHO International Foundation je registrovaná
nadace ve Švýcarsku, založená v roce 1984 a je vlastníkem veškerého duševního vlastnictví současného mystika Osho (1931 – 1990).
PŘEHLED PRAVIDELNÝCH AKTIVIT V ÚTULNĚ PRO DUŠI A TĚLO
Rok 2022
zápis na 1. pololetí 2022: do 15. 1. 2022
Jóga:
středa: 17:00 – 18:30
čtvrtek: 18:30 – 20:00
pátek: 8:15 – 9:45
Aktivní meditace pro ženy a muže:
pátek: 5:55 – 7:10
neděle: 19:00 – 20:30
Mohendžodáro – tantra jóga pro ženy:
středa: 19:00 – 21:30
(nový ročník otevíráme na jaře 2022)
Cesta zářivého ženství – meditace v ženském kruhu:
středa: 19:00 – 20:30
(lze vstoupit v průběhu roku kdykoliv)
Břišní tance:
čtvrtek: 17:00 – 18:00
(nový ročník otevíráme v lednu 2022)
WORKSHOPY A KONCERTY:
Muzikoterapeutické workshopy:
Relaxační zvuková koupel
Šamanské bubnování
Souznění s tibetskými mísami
Křišťálové mísy
Meditace gongem
Mužský kruh
Certiﬁkovaný kurz meditací – instruktorský trénink
Zen Painting
Výroba šamanských bubnů
Skupina Mantrovníci
Skupina Tranzan
Lípová hudba – meditační koncert

30

Moje první pivo v životě ...
Nevím jak Vy, řekněme sedmdesátníci a výše - čtenáři našeho zpravodaje, prožíváte řekněme v hokejové mluvě třetí třetinu svého
života, ale já se poměrně často vracím vzpomínkami do svého dětství. Občas lituji i dnešní „dorostence“ o co vše jsou díky technice
21. století ochuzeni, co jsme prožívali v dětství a mládí my, kteří jsme se narodili v polovině minulého století…. (přiznám se, že to
„minulé století” mě zní v uších dost nepříjemně).
V létě, zejména v době zlátnoucích obilných polí, se mi vybavily vzpomínky na moje dětství, kdy jsem s mým dědečkem chodil
k místním sedlákům a pozoroval či tu a tam i pomohl leccos přidat či přidržet nebo podat nějaké nářadí, když prováděl přípravu
mlatiček na žně. Přitom jsem pozoroval dění na hospodářském dvoře, na kterém se to hemžilo domácím dobytkem, „přičichl“ jsem
i k úklidu stájí, mohl jsem pomoci i při nasazování koňských postrojů atd.
Můj dědeček totiž pocházel z Vysočiny z obce známé výrobou sýrů - ze Želetavy, Už jako mladý hoch tehdy odešel do Vídně, kde se
vyučil strojním zámečníkem. Později se dostal do Prostějova, kde pracoval u ﬁrmy WIKOV. Zde se ve své profesi natolik zdokonalil, že
byl později pány Wichterlem a Kovaříkem vyslán do Vídně, kde pracoval na – dnešním slovníkem řečeno - Obchodním zastoupení
ﬁrmy WIKOW. Často byl také vysílán na záruční opravy strojů ﬁrmy Wikov do mnoha míst tehdejšího Rakousko-Uherska.
Do svého rodiště se rád vracel i v době zaslouženého odpočinku. I zde nezahálel a na hospodářství zetě svého bratra uplatňoval svoje
technické znalosti z oblasti zemědělských strojů. Rád jsem na Vysočinu s ním jezdil a na pobyt, který zahrnoval podstatnou část
letních prázdnin, jsem se vždy těšil. Bylo pro mne potěšením, když mi strejda svěřil opratě koní a já mohl řídit pár koní a učil se
ovládat tehdejší výdobytky zemědělské techniky jako samovaz, hrabačku atd. Obilí se tehdy sváželo ve snopech na vozech „žebřiňácích“ do hospodářského dvora, kde byla postavena mlátička, kterou obsluhoval tým lidí.
Jednoho rána jsme přijeli na pole, kde nás měl očekávat pomocník, který měl podávat obilné snopy ze sestavených mandelů na
„žebřiňák“, kam se snopy ukládaly tak, aby byly bezpečně převezeny do hospodářského dvora k mlátičce.
Chvíli jsme čekali a pomocník nešel…. V době bezmobilové nebylo čím a kam volat, kde se onen pomocník zapomněl. Chopil jsem se
příležitosti a přes svůj útlý věk dvanácti let jsem nabídl strejdovi své služby. Ujmul jsem se vidlí zvané „podávky“ aneb „dvojky“
a podával snopy na vůz strejdovi, který je odborně ukládal. Pomocník nedošel a já jsem tak prvně v životě naložil fůru do poměrně
vysoké výšky a ve ﬁnále jsem pak strejdovi pomohl svázat celou fůru pavůzou a odvezli jsme ji do hodpodářského dvora. Ukotvení
fůry pavůzou bylo zejména v kopcovitém terénu velice důležité, aby nedošlo k vyklopení nákladu, což by bylo terčem posměchu
ostatních sedláků. Po poledním ustájení koní se zašlo před obědem do místního hotelu TUREK na žejdlík piva. Sedláci si zde u pivečka
povídali jak jim to „sype“. Strejda si mne posadil vedle sebe a představil mne jako svého nového pomocníka z Hané. Najednou
hospodský přináší věnec piv a jedno z nich staví i přede mne. Celý jsem zrudl a vysvětloval jsem strejdovi, že je mi teprve dvanáct let
a tudíž nemohu pít pivo!!! Strejda mne umlčel slovy: „Mlč, dnes jsi dokázal že jsi chlap a pij“! Tak se léto r. 1960 zapsalo do mých
análů, že jsem vypil v hospodě svoje první pivo. Byla to dokonce opravdová PLZEŇ!!! Stála 1,70 Kčs.
Jen pro připomínku. Tehdy se nerozlišovalo, zda se jedná o pivo z Plzně, Budějovic či Prostějova. Byla jednotná cena sedmičky
0,80 Kčs, desítky točené 1,20 Kčs, lahvová 1,40 Kčs, dvanáctka točená 1,70 Kčs a lahvová 1,90 Kčs.
Snad ještě jedna vzpomínka.. Při pohledu na dnešní krasavce značky JOHN DEERE či NEW HOLLAND si vzpomenu s jakou slávou
tehdy vítali na polích první kombajny sovětské výroby SK3 a následně první stříbrné kombajny z tehdejšího Agrostroje Prostějov
nesoucí značku ŽM (žací mlátička)…

Václav z Václavovic

Jak je Prostějov znám za hranicemi naší země
Před více než pěti lety při návratu z dovolené jsem měl v Rakousku těžkou autohavárii….. Na místě nehody nebylo možno z důvodu
vážných zranění provést ze strany Policie protokolární zápis a vše co je třeba v takovém případě provést. Administrativní šetření
proběhlo až za několik dnů, kdy jsem mohl v úrazové nemocnici komunikovat. Vrchní sestra mi den předem oznámila, že se za mnou
dostaví policejní komisař k sepsání protokolu o nehodě. Z ohlášené návštěvy jsem byl docela nervozní – to dá rozum….
Na druhý den mne vrchní sestra dovedla do „hovorny“, kde mne očekával naprosto vzorně upravený policista – klidně bych ho pasoval
na policejního manekýna. Komisař se mě představil, seznámil mne s mými právy i povinnostmi týkajících se mé výpovědi. Docela ve
mne stoupala nervozita, jak tento policejní komisař se mnou bude jednat. Z kufříku vyndal notebook, přenosnou tiskárnu, modem
a s protokolem se mohlo začít. Začalo se sdělením osobních údajů. Po sdělení osobních údajů přišel dotaz místa narození. Říkám
Prostějov. Komisař „wo?“ (kde?). Znovu odpovídám PROSTÉJOV. „Bitte noch einmal!“ (prosím ještě jednou!) zaznělo od komisaře.
Hláskuji tedy jako Angličanovi P R O S T Ë J O V!!! Komisař se velice srdečně zasmál a povídá „Prostějov to je moc pěkné město
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s velice příjemnými lidmi!!“ Zdálo se mi, že v ten moment odhodil úřední tvář a ze mne spadla počáteční nervozita.
Nicméně, protokol jsme řádně dokončili, ochotně mi na moji žádost ihned poslal mailovou poštou kopii protokolu a následně jsme
setrvali chvíli v přátelském rozhovoru. Samozřejmě mě zajímalo, jak se k Prostějovu dostal a dokonce si ho tak oblíbil.
Onen policejní komisař byl častým návštěvníkem našeho města – jezdil sem několik let spolu s manželkou na pravidelné tenisové
turnaje a tenisové pobyty v prostějovském hotelu TK, dokud to zdraví jeho manželce dovolovalo.
Přátelsky jsme si podali ruce a pan policista mne požádal k tlumočení jeho pozdravů všem příjemným lidem a příjemnému městu
Prostějov.
S časovým odstupem jsem jeho pozdravy vyřídil prostřednictvím Prostějovského deníku.. Přál bych všem podobně příjemná setkání i
když samozřejmě při jiné příležitosti než byla ta moje…..
Václav z Václavovic

Max Kašparů
Milí čtenáři našeho zpravodaje,
ještě než uvedu další kapitoly z knížečky Maxe Kašparů O radostech lidské duše, dovolte mi
vzpomenout nezapomenutelné paní Jany Hanzelové, která stála kdysi u zrodu nového
Bedihošťského zpravodaje, kam přispívala svými články zejména o činnosti místního spolku
zahrádkářů, o novinkách v místní knihovně a byla nevyčerpatelnou studnicí receptů, „babských“ rad
a motorem kulturních a společenských akcí v naší obci. 24. září tomu byly už neuvěřitelné dva roky
co nás opustila…. I z určité nostalgie k Ní pokračujeme v přepisu kapitol výše uvedené knihy, kterou
si Jana velice oblíbila. Při naší poslední návštěvě u nemocničního lůžka mi ji věnovala s prosbou,
abych v přepisu pokračoval. Rád její přání plním se vzpomínkou na Janu i v tomto vydání…
Při čtení dalších kapitol vzpomeňme na Ni…..
Václav z Václavovic
Kapitola 25
Stát se otcem těžké není, těžké je otcem být. (W.Busch)
Není těžké vyznat lásku, těžší je milovat,
není těžké zplodit dítě, těžší je o dítě se postarat,
není těžké se oženit, těžší je být ženatý,
není těžké vdát se, těžší je být vdanou,
není těžké dát slovo, těžší je slovo dodržet,
není těžké nadchnout, těžší je nadšení udržet,
není těžké hrát, těžší je přijmout prohru,
není těžké stát se knězem,
těžší je žít jako kněz,
není těžké chodit do školy,
těžší je učit se,
není těžké upadnout, těžší je vstát,
není těžké zabloudit, těžší je najít cestu zpátky,
není těžké dojít do hospody, těžší je vrátit se domů,
není těžké vsadit, těžší je vyhrát,
není těžké provinit se, těžší je přiznat si to,
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není těžké plánovat, těžší je realizovat,
není těžké být ukřivděný, těžší je odpustit,
není těžké začít, těžší je dokončit,
není těžké……
není těžké vymyslet tato porovnání,
těžší je zjistit, komu jsem ty myšlenky nechtíc odcizil.
K radosti lidské duše patří poznání, že není tak těžké najít radost, jako si ji udržet. Proto nás Ježíš vybízí, abychom stále
hledali, protože nalezneme, stále tloukli, protože nám bude opět otevřeno, a stále prosili, neboť nám bude vždy znovu dáno.
Kapitola 26
Moudrost se projevuje především schopností klást otázky.

(A. Galiani)

Malé děti mají v určitém věku časté otázky, které začínají slovem PROČ? Povinností rodičů je podávat dětem srozumitelná
vysvětlení. Děti se ptají, aby ukojily svoji zvědavost, která je matkou poznávání. Po určitém čase s takovými otázkami přestanou
a začnou naopak poučovat své rodiče.
Některým lidem ale zůstává nadměrně časté proč jako celoživotní vlastnost. Potom můžeme rozlišovat dva prameny, ze kterých
jejich otázky vycházejí. Jedním je zvídavost a druhým pak zvědavost. První se projevuje u vědců a vynálezců, druhá u zvědavců
a slušněji řečeno – chronických roznašečů pouličních informací.
Rozlišujeme nejen ty, kteří otázky kladou, ale dělit můžeme také samotné druhy otázek. Otázky hloupé a inteligentní, zbytečné
a zásadní, smysluplné a nesmyslné, konkrétní a abstraktní, otevřené a uzavřené, intimní a veřejné, místné a nemístné. Zvláštní
skupinou jsou otázky, kterým se někdy říká základní nebo ﬁlozoﬁcké, což jsou otázky po vyšším smyslu bytí. Všechny otázky by bylo
možné také rozdělit na dvě kategorie: na pravdivé, které uspokojují lidskou zvědavost, škodolibost či hlad po senzacích.
Další zvláštní kategorií bych nazval jako „otázky kupodivu nekladené“. Mezi ně patří například otázka: Proč píšeme právě tento
letopočet, který píšeme? Kdesi jsem četl, a potom si to ověřil i v praxi, že původ letopočtu nezná čtvrtina mladé populace. Den co den
sice někde vyplňuje dotazníky, zprávy nebo listiny, na kterých se uvádí jak rok narození, tak aktuální letopočet, ale přesně onu čtvrtinu
ještě nikdy nenapadlo položit si otázku, proč jsou to právě tato čísla.
Kladení otázek patří k normalitě a životnímu bohatství. Klást si pravdivé otázky je pak známkou zdravého rozumu. Je to ale jen třetina
cesty k pravdě. Druhou třetinou je správná, pravdivá předpověď a třetí třetinou je přijetí poznané pravdy. Ze všech tří částí je ta první
nejsnažší. Poslední je nejobtížnější. Těžko se přijímá.
K radosti lidské duše patří hledání pravdy. Ježíš její poznání zdůvodňuje tím, jak píše evangelista Jan, že poznaná pravda nás učiní
svobodnými.

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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Betlémské světlo v Bedihošti
Tak jako v minulých letech si budou moci i letos naši občané přinést do svých domovů betlémské světlo, které bude rakouskými skauty
dopraveno z Betléma do Vídně a z Vídně pak českými skauty bude rozvezeno do celé naší republiky a tudíž i k nám do Bedihoště

K převzetí betlémského světla se sejdeme jako v minulých letech
u kapličky sv. Václava ve Václavovicích
ve čtvrtek 23. prosince 2021 v 18 hodin
Svíčky, lucerničky s sebou!!!!
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Foto © Jan Pospíšil
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Pf 2022
PřejEME Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2022 pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce
Bedihošť

Vítání Nového roku se bude konat 1. ledna 2022 v 18.30 hodin
před Obecním úřadem.

Foto © Jan Pospíšil

Připraven bude slavnostní ohňostroj.

Foto © Jan Pospíšil
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