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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

Vážení spoluobčané,

V tomto čísle najdete:

jak všichni víte, loňský i letošní rok je ovlivněn
celosvětovou pandemií a každý z nás se s touto
situací potýká jinak. Proto Vám chci v této
nelehké době popřát hlavně fyzické a duševní
zdraví, pevné nervy a zvládnutí „covid nástrah“.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem občanům, že
dodržují vládní nařízení a hygienická opatření,
která mají zabránit šíření nemoci.
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V loňském roce na začátku této pandemie jsme
rozdali spoluobčanům, kteří dosáhli důchodového
věku, roušky, které jsme obdrželi sponzorským
darem od podnikatelů z blízkého okolí. Tímto jim
ještě jednou děkuji za pomoc.
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A v tom negativním budu ještě pokračovat. V dnešní době si mnozí myslí, že si mohou
dělat co chtějí, že na ně platí jiný metr, že zákony mohou obcházet a chovat se bezohledně k ostatním. Jednoduše řečeno - prosazovat vlastní zájmy na úkor ostatních.
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Snad proto si dovolí zakládat v naší obci černé skládky, hyzdit naše ulice a přírodu
v našem okolí.
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V této nelehké době, ve které žijeme všichni uzavřeni ve svých domovech, bez
kulturního a sportovního vyžití, bez setkávání s přáteli a vzdálenou rodinou, si nelze
nevšimnout a s lítostí musím konstatovat, že občané se k sobě chovají stále hůř.
Sousedské vztahy mezi lidmi jsou plné pomluv, urážek, závisti a negativního chování.
Ovšem snad právě tato doba by měla lidi stmelovat, ukázat, že tady nejsme každý pro
sebe, ale že vzájemná pomoc, úcta a respekt by měli být samozřejmostí každého dne
a každého mezilidského vztahu.

Pro příklad:
1) V místní části Václavovice vznikla jedna taková skládka palivového dřeva a přes
veškeré urgence a výzvy, nedošlo k nápravě, ač majitel dřeva několikrát slíbil, že dřevo
odstraní. Na tom samém obecním pozemku si naopak klidně parkuje svá osobní auta
a ničí tak trávní porost. Proto obec přistoupí k řešení situace v rámci zákona a předá
celou záležitost policii. Tato ulice byla kompletně zrekonstruována v roce 2012 zhruba
za 38.000 000,- Kč.
Parkování na veřejné zeleni, o kterou se stará obec, se stalo místním nešvarem a přes
veškeré výzvy se situace nelepší. Opakovaně žádáme obyvatele, ať si parkují svá auta na
místech k tomu určených, neničí zeleň a udržují tak pořádek v naší obci. Z tohoto
důvodu se připravuje obecně závazná vyhláška pro parkování v obci, pravidla a sankce
při nedodržení.

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

2) Co se týče černých skládek a odpadů v biokoridorech, tak uvádím jeden příklad pro ilustraci. V biokoridoru byl přistižen podnikatel
z Prostějova, který zde ukládal odpad. Náš občan podnikatele přistihl na místě, jak zahrabává odpadky. Snažil se ho vyfotit a zavolat
mě, co by starostu obce. Ovšem byl tímto člověkem fyzicky napaden, zničil mu mobil, protože se mu podařilo podnikatele vyfotit.
Tuto akci viděl další náš občan, který šel kolem a ihned mě přivolal k incidentu. Následovalo volání policie ČR a jel jsem okamžitě na
místo černé skládky. S panem podnikatelem nebyla žádná rozumná domluva, jeho vysvětlení, že si nakládá hlínu do skleníku,
neodpovídala činnosti a odpadkům, které měl u sebe. Po mé výstraze, že jsem přivolal policii, chtěl okamžitě ujet. Snažil jsem se mu
v tom zabránit, vzal jsem mu klíče od jeho vozu. Na místo přijela police a začala vyšetřovat. Po 8 měsících jsme všichni obdrželi
pozvání k trestní komisi do Prostějova /komise veřejného pořádku/.
Rozhodnutí trestní komise:
- pan podnikatel dostal napomenutí,
- na mě jako starostu bylo podáno trestní oznámení. Bylo později zrušeno.
A tak přemýšlím nad tím, kde je pravda, jak se jí dovolat, jak prosadit spravedlivost? Co s lidmi, kteří žijí mezi námi a myslí si, že
můžou všechno? Je to otázka peněz nebo známostí? Ale utíkat z bitvy nehodlám a tak píši stížnost na Ministerstvo životního
prostředí a na GIPS, o rozhodnutí trestní komise v Prostějově.
Při kontrole biokoridorů po zimním období jsem zjistil, že odpadky, které tam jsou vyvezené nepochází od našich občanů, ale od
různých podnikatelů z okolí. Budu rád, za každé Vaše upozornění a fotky pokud se s takovou situací setkáte. Mělo by být zájmem nás
všech, abychom se mohli procházet v čisté přírodě a ne se brodit mezi odpadky.
Co plánujeme:
- Po dohodě s ředitelem základní školy Mgr. Michalem Jáhnem jsme vypracovali žádost na výstavbu tělocvičny v areálu školy. Stavba je
plánována v hodnotě 19.000 000,-Kč (ﬁnancování z 90% dotacemi).
- Kino, kde bychom měli dostat 500 000,- Eur, na rekonstrukci a přestavbu na byty. Obec by doplácela asi 6.000 000,- Kč. Celková
kalkulace je necelých dvacet milionů.
- V letošním roce je plánována po dohodě s ČD elektriﬁkace a modernizace železničního přejezdu za parkem, kde by měly být
vybudovány závory přes přejezd.
Aktuálně:
- V letošním roce vyšla nová vyhláška o odpadech. Počítá se s 200 kg komunálního odpadu na osobu za rok. Co bude navíc, bude se
platit dvojnásobkem částky. Proto žádám občany, aby řádně třídili odpad. Po zjištění nedostatku kontejnerů na některých místech,
byly přidány kontejnery na plast a papír navíc. Dále budou občané upozorněni vyhlášením v obecním rozhlase a zasláním sms
o termínech svozu bioodpadu. Bude probíhat vždy dvakrát týdně.
Do bioodpadu nepatří:
- vyhrabané kamení
- silné větve ze stromů, kusy dřeva
Upozorňuji, že při nedodržení obsahu, nebude popelnice vyvezena.
- Mobilní sběr na jaře bude 8. 5. 2021 v 8.30 hod na parkovišti u cukrovaru.
- Nyní probíhá pokládka optického kabelu v místní části
Bedihošť. Václavovice se budou provádět pravděpodobně
příští rok, z důvodu vyřizování povolení průtlaku pod
železniční tratí.
- V této době probíhá oprava uzavřeného dětského hřiště,
kde je potřeba vyměnit některé dřevěné prvky a natřít je.
Poděkování:
Proběhla kolaudace cyklostezky Bedihosť – Kralice na
Hané, kde bych chtěl zvláště s úctou poděkovat rodině
Mráčkových a paní Ing. Sládečkové za to, že vyšli obci
vstříc ve směně pozemků. Tím ušetřili obci značné peníze a
také starosti s vyřízením převodů. Děkuji.
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Zimní období proběhlo bez problému, a proto si zaslouží poděkování zaměstnanci obecního úřadu, kteří se celou zimu starali
o sjízdnost našich silnic a o včasné odklízení sněhu na chodnících. Děkuji.
Na závěr již přeji všem spoluobčanům …..VESELÉ VELIKONOCE prožité s láskou, tradicemi a sluníčkem.
Váš starosta
Jiří Zips

Obecní úřad informuje
Poplatky v roce 2021 za TKO a psy jsou ve výši ( TKO 500,- Kč/os , pes 100,-Kč).
Všechny poplatky jsou splatné do 30. 6. 2021.
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

BIO odpad
Nádoba je určena

Dále slouží pro odpady
rostlinného původu jako je
posekaná tráva, listí, zbytky rostlin,
plevel, květiny, (vše nakrátko
nastříhané či naštěpkované),
piliny, sláma, staré seno
v neposlední řadě spadané ovoce,
které je vhodné prokládat
trávou či ořezem z keřů

pro zbytky potravin rostlinného
původu, jako jsou zbytky zeleniny
a ovoce (jádřince, listy a nať
ze zeleniny, okrajky z brambor,
mrkve, jablek a citrusových plodů
apod.), čajový odpad a čajové
sáčky, kávová sedlina
či skořápky z vajíček.

Do nádoby nepatří nerosty (kameny), pařezy, komunální odpad, tekuté
zbytky jídel, oleje, živočišné zbytky (mléčné výrobky, maso, kůže,
vnitřnosti, kosti), uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, biologicky
nerozložitelné a ostatní odpady (např. plasty, sklo, textil, kovy, papír,
nebezpečné odpady).

Pokud budou v nádobě předměty, které do ní nepatří, nebude vyvezena!
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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.

112
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155
158
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
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. - lichý týden
Úterý 15:00 - 18:00 hod. - sudý týden
Sběrný dvůr
Provozní doba: Středa a sobota 17:00 – 17:30 hod.

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

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
Provozní doba od 1. 10. 2020
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 2021

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

MUDr. Petr Stavěl – praktický lékař
Telefon ordinace: 773 344 499
Ordinační hodiny:
Pondělí, středa, pátek :
7:30 - 12:00 hod.
Úterý :
13:00 - 18:00 hod.
Čtvrtek :
14:00 - 17:00 hod.
MUDr. Sylva Richterová – zubní lékař
Tel.: 582 368 475
Ordinační hodiny:
Pondělí, středa:
7:30 – 14:30 hod.
Úterý, čtvrtek:
7:30 – 15:45 hod.
Pátek:
7:30 – 13:00 hod.

Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně
usměrňované ceny. (Cenový výměr MF ČR) a bude jednotná jak pro
domácnosti, tak i ostatní odběratele.

Ceny pro Prostějovsko

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s DPH 10%

vodné

43,68

48,05

stočné

43,54

47,89

celkem

87,22

95,94

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 11. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
konaného dne 27. 5. 2020 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Luděk Smýkal, Luděk Přikryl.
U3/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Jaromír Přecechtěl, Martin Pospíšil.
U4/11/2020
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3,4,5/2020.
U5/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Bedihošť za rok 2019 bez výhrad.
U6/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Bedihošť za rok 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
U7/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Bedihošť za rok 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
U8/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje odmítnutí dotace z roku 2019.
U9/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení bytů.
U10/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje vypracovaný investiční záměr k zmíněné akci.
U11/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS Prostějov venkov o.p.s. na programové období 2021 2027.
U12/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000 Kč na pořízení domovní podtlakové šachty na základě žádosti č.j.
OU Bed/209/2020.
U13/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000 Kč na pořízení domovní podtlakové šachty na základě žádosti č.j.
OU Bed/186/2020.
U14/11/2020
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV- 014330059646/001.

Přehled přijatých usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť
konaného dne 9. 9. 2020 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Vojtěch Kuchař, Vladimíra Navrátilová.
5

U3/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Jaromír Přecechtěl, Ing. Luděk Smýkal.
U4/12/2020
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6, 7, 8, 9/2020.
U5/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje pasport veřejného osvětlení s ﬁ. Envipartner s.r.o. Brno.
U6/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje pasport dopravního značení s ﬁ. Envipartner s.r.o. Brno.
U7/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje „Řád veřejného pohřebiště”.
U8/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje navýšení nájemného o 10% na byty s nízkým nájemným tj. na byty, kde je cena do 30,- Kč za m² a to
od 1. 1. 2021.
U9/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje Investiční záměr stavebních úprav objektu občanské vybavenosti na sociální byty z kina.
Ua10/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330061502/001.
Ub10/12/2020
Zastupitelstvo schvaluje návrh na jednorázové nájemné ve výši 13.375 Kč za pronájem pozemku.

Přehled přijatých usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bedihošť,
konaného dne 9. 12. 2020 v 17:00 hodin na obecním úřadě
U1/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání.
U2/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Luděk Smýkal, MUDr. Petr Stavěl.
U3/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Jaromír Přecechtěl, Vladimíra Navrátilová.
U4/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Bedihošť na rok 2021.
U5/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Základní školy a mateřské školy Bedihošť na rok 2021.
U6/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce.
U7/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020.
U8/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje „Metodický pokyn starosty obce k provedení inventarizace majetku, závazků a plán inventur na rok
2020“.
U9/13/2020
Zastupitelstvo revokuje usnesení U7/12/2020 (schválení Řádu veřejného pohřebiště obce Bedihošť) ze dne 9. 9. 2020.
U10/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje „Řád veřejného pohřebiště obce Bedihošť”.
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U11/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod dešťové kanalizace dle důvodové zprávy, realizované jako „SO 02 Dešťová
kanalizace“ v rámci investiční akce „III/36711 Bedihošť – průtah“ z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Bedihošť,
IČO 00288004.
U12/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030058842/001.
U13/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ za účelem umístění optického kabelu
na pozemcích obce, které jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy, pro stavbu „Optický propoj Prostějov – Čehovice“ s ﬁrmou
INFOS ART, spol. s r.o..
U14/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce Jiřímu Zipsovi ve výši 50.000,- Kč za zimní údržbu chodníků a
komunikací i ve večerních a nočních hodinách, za bezplatné zabezpečení a osobní roznos roušek seniorům naší obce, za pomoc
při údržbě zeleně a veřejného osvětlení.
U15/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo č. 206144-01“ s ﬁrmou Timoris Projekt a.s..
U16/13/2020
Zastupitelstvo schvaluje investiční záměr a uzavření smlouvy s ﬁrmou Violette s.r.o. o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na
akci „Novostavba tělocvičny ZŠ a MŠ Bedihošť“.

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

Leden: p. Komárek František
p. Bravenec Jiří

85 let
75 let

Únor: pí Redlichová Jarmila
p. Čundrla Josef
pí Kajnarová Věra
p. Chytil Stanislav
pí Stratilová Marta

93 let
85 let
80 let
75 let
75 let

Duben: pí Dostálová Alena
pí Pospíšilová Pavla
p. Komoň Jiří
pí Strouhalová Ludmila

75 let
70 let
70 let
70 let

Květen: p. Škop Ivo

70 let

Červen: pí Václavková Věra
p. Pospíšil Jan

80 let
70 let

pí Ludmila Jeníčková

p. Josef Jeníček
7

pí. Věra Kajnarová

Ještě jednou všem jubilantům
srdečně blahopřejeme!

Manželé Jaroslava a Viktor Hnízdilovi, kteří se sice odstěhovali z Bedihoště již v roce 2003 do Šumperka, oba oslavili v únoru jedny ze
svých dalších narozenin. Jaroslava 83 roků a manžel Viktor 93 roků. Těší se stále dobré zdravotní kondici a Bedihošť minimálně každé
dva měsíce navštíví. Často vzpomínají na bedihošťské spoluobčany a tímto je také všechny zdraví.

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

pí Jakubcová Svatava
p. Kajnar Václav
pí Kopečná Jarmila

p. Kouřil Jiří
pí Krejčí Jitka
pí Zbořilová Květoslava

p. Dalecký Kamil
pí Hrubá Věra
pí Vavrouchová Miluše

Čest jejich památce!
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Z historie obce – Místní pomocníci partyzánů
Již v březnu 2010 jsem v obecním zpravodaji (č. 22) publikoval krátký článek Bedihošť a partyzáni. Od té doby jsem zjistil mnoho
dalších poznatků k tématu, což mě vedlo k napsání tohoto textu.
Zmínky v obecní kronice
Do neozbrojené odbojové činnosti se již v prvních letech okupace zapojilo několik osob z obce. V jejich případě se nejednalo
o účast v partyzánském odboji, proto se jimi nebudeme dále zabývat (jejich výčet uveden v poznámce, o většině z nich jsem již ve
1
zpravodaji psal).
Záznamy o válce byly do obecní kroniky zaznamenány v prvních poválečných letech. Údaje o odboji jsou bohužel neurčité
a neuvádí konkrétní jména. Na konci roku 1940 mělo být v obci utvořeno podzemní hnutí, které navázalo spojení s ilegální vojenskou
organizací v Prostějově. Označení podzemní hnutí se pak objevuje až do roku 1945 a podle záznamů mělo jít stále o stejnou skupinu,
což je silně nepravděpodobné. Do roku 1942 se skupina zabývala distribucí protiněmeckých letáků a špionážní činností. V roce 1943
bylo krátce navázáno spojení s ilegální skupinou Radhošť z Valašska. Z Bedihoště jí byly dodávány potraviny či obuv.
Konkrétnější zmínky se vztahují k rokům 1944 a 1945. Na konci roku 1944 odbojová skupina z Bedihoště navázala spojení
s partyzánskou skupinou Jermak vedenou Pavlem M. Volkovem (po jeho smrti na konci dubna 1945 J. N. Porošinem). Partyzáni
získávali z Bedihoště potraviny, potravinové lístky, obuv apod. V březnu 1945 místní skupina získala výměnou za civilní oděv od
maďarských vojáků, kteří byli umístěni v cukrovaru, zbraně a munici. V závěru války skupina provedla několik sabotážních akcí, např.
na železniční trati a vojenském telefonním vedení. Tolik alespoň záznamy obecní kroniky.
Publikace Prostějovsko za války
V roce 1948 vyšla publikace Prostějovsko za války od Vojtěcha Přívala. Na straně 15 je otištěna stať nazvaná Partyzáni v Bedihošti.
Zde se uvádí, že v Bedihošti byla v prosinci 1944 vytvořena skupina, napojená na partyzánskou jednotku Jermak. Ani publikace
neuvádí jména členů bedihošťské skupiny, avšak jen jejich iniciály. Za zakladatele skupiny z konce roku 1944 je považován V. K.
(Vojtěch Kovařík, pozn. autora), jehož zásluhou byli do jednotky Jermak odvedeni dva Slováci, kterým se povedlo utéct z transportu
do koncentračního tábora. Oba Slováci se stali dokonce členy štábu Volkovova oddílu. Příval doslova napsal: „Pokud se týče odbojové
činnosti v Bedihošti a zařazení do partyzánské činnosti, byly tam [kromě V. K., pozn. autora] jen tři spolehlivé osoby a to J. K., K. D. a J.
K.“ V prvním případě měl na mysli asi Josefa Kovaříka a ve druhém určitě Karla Dostála. Publikace přináší informace i o podzemním
bunkru ve Výšovicích č. p. 133, kde Volkovův štáb vyráběl nálože či tiskl letáky.
Kronika partyzánského oddílu Jermak-Porošin
Na začátku šedesátých let 20. století byla s téměř dvacetiletým odstupem napsána kronika partyzánského oddílu. Podle ní měl
oddíl Jermak-Porošin v Bedihošti celkem čtyři členy a šest pomocníků. Jako členy oddílu jsou v kronice uvedeni Václav Adamčík
(narozen 28. 9. 1901 v Bedihošti), Karel Dostál (narozen 11. 11. 1905 v Krásném Poli), František Krč (narozen 30. 9. 1902 ve
Ždánicích) a Vojtěch Kovařík (narozen 28. 6. 1921 v Bedihošti). Jako pomocníci jsou označeni Kovaříkovi rodiče, Ladislav Borek
(ročník 1916), František Frištenský (ročník 1887), František Hanusík (ročník 1912) a František Komárek (ročník 1903). Na druhé
straně je nutno dodat, že kronika uvádí moc vysoké počty partyzánů (18 Sovětů a 161 Čechů) a jejich pomocníků (385). Nejen
renomovaný historik Josef Bartoš označuje tyto počty za naprosto nereálné. Celkově nelze kroniku považovat za příliš důvěryhodný
zdroj.
Archiválie z poválečného prověřování odbojové činnosti
Výše zmíněné údaje z dvou kronik a poválečné publikace lze zpřesnit a doplnit z archiválií k poválečným prověrkám odbojové
a partyzánské činnosti.
Ve Vojenském historickém archivu v Praze, ve fondu Partyzánské jednotky, je uložen i prověrkový materiál k partyzánskému
oddílu Jermak-Porošin. Nalezneme v něm také různé údaje k činnosti v Bedihošti v průběhu posledních válečných měsíců. Několik
akcí je úředně ověřeno, jiné jsou pravděpodobné, ale v některých výpovědích se objevují i vyložené výmysly, např. přepad skupiny tří

Partyzánský průkaz Václava Adamčíka. Dokument Petra Jiráka

Doklad z poválečného prověřování odbojové činnosti. VUA-VHA Praha
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německých tanků v obci na samém konci války.
Prověřovací materiály uvádí zčásti jiná jména než zmíněná kronika partyzánského oddílu Jermak-Porošin, nicméně potvrzují, že
muži uvedení v kronice jako partyzáni (Adamčík, Dostál, Krč, Kovařík) byli opravdu zapojeni do partyzánské činnosti. K nim můžeme
přičíst několik dalších pomocníků partyzánů, zejména Bohumila Snihotu či Jaromíra Frištenského (narozen 15. 12. 1924 ve Vendryni),
synovce slavného zápasníka Gustava.
Mezi pravděpodobné akce, které však nebylo možno písemně doložit, patřilo následující: vytvoření ilegálních národních výborů
v Bedihošti, Čehovicích a Hrubčicích v únoru 1945, výměna civilních šatů za zbraně provedená s maďarskými vojáky z cukrovaru
v březnu 1945, získání třaskavin ze skladiště v cukrovaru v březnu 1945, přerušení německých vojenských telefonních linek
v Bedihošti, Hrubčicích a Kralicích na Hané ve dnech 17. 4., 26. 4. a 1. 5. 1945.
Některé akce jsou spolehlivě doloženy úředními hlášeními z dubna 1945, případně z bezprostředně poválečné doby. Jedná se
o několik letákových akcí provedených v průběhu dubna 1945 v Bedihošti a sousedních obcích (kromě Výšovic a Žešova). Podíleli se
na nich především Adamčík, Dostál a Snihota. Úředně doložená je rovněž železniční diverze, k níž došlo 20. 4. 1945 ve 2:35 hodin
poblíž Čehovic (km 74.436). Výbuch nálože vyrval metr kolejnice a provoz na trati byl přerušen na sedm hodin. K podobné události
mohlo dojít o pár dní později, protože odpoledne 29. 4. 1945 byla o kilometr dál směrem k Čelčicím (km 73.417) nalezena na kolejích
připevněná ekrazitová nálož. Nelze ovšem zjistit, zda se těchto dvou akcí (tj. kladení náloží na kolejnice) zúčastnil někdo z Bedihoště.
Místní pomocníci partyzánů vyvíjeli činnost až do konce války. Dne 6. 5. 1945 provedli Adamčík, Krč a Josef Sekanina na příkaz
velitele Porošina zneškodnění podminování mostů na železniční trati za nádražím v Bedihošti. Ještě 8. 5. 1945 Adamčík a Ing. Karel
Braun zabránili za pomoci přednosty Čermáka nepříteli zničit výhybky na nádraží. V posledních dnech války bylo záměrně
přerušováno kabelové spojení německých dělostřeleckých baterií, které byly umístěny v Bedihošti (činy Adamčíka, Krče, Snihoty,
Františka Vaculíka).
Archiválie z prověřování odbojové činnosti potvrzují, že Vojtěch Kovařík v únoru 1945 přivedl do jednotky vedené Volkovem
Slováky Martina Slavkovského a Egona Buriana, kteří se stali významnými členy Jermaku. Burian po válce zdůraznil, že část výbušnin
pro partyzány opatřili též odbojáři z Bedihoště.
Někteří členové odbojové skupiny z Bedihoště získali po válce nejen osvědčení o účasti v protinacistickém odboji (podle zákona
255/46 Sb.), nýbrž dokonce obdrželi statut čs. partyzána (podle zákona 34/46 Sb.). V roce 1950 však o tento statut přišli, poněvadž
charakter jejich protiněmecké činnosti příliš neodpovídal znění zákona č. 34/46 Sb. Jejich odbojová činnost byla spíše neozbrojená
a navíc všichni žili až do konce války legálně – měli stálé zaměstnání a odboj prováděli ve volném čase, většinou zřejmě v nočních
hodinách. Jejich činnost byla přesto velmi záslužná, poněvadž měli na rozdíl od většiny ostatních odvahu zapojit se nějak do odboje
proti okupantům. V případě prozrazení jejich protinacistické činnosti vystavovali sebe i své rodiny krajnímu nebezpečí ohrožení
života.
Je docela možné, že některým z nich byl statut čs. partyzána později vrácen, zejména tomu mohlo být v případě Vojtěcha
Kovaříka, avšak výše popsaná doložená činnost z Bedihoště a okolních obcí v průběhu března až května 1945 (kromě železniční
diverze z 20. 4.) měla odbojový, nikoliv partyzánský charakter. Tato činnost byla prováděna v koordinaci s partyzánským oddílem
Jermak-Porošin (Volkov), proto jsem článek nazval Místní pomocníci partyzánů.
Závěrečné postřehy
Večer 14. 9. 1953 vypukl požár ve skladišti pytlů cukrovaru. Událost byla poté vyšetřována nejen Veřejnou bezpečností, ale také
Státní bezpečností. Ta na podzim 1953 konstatovala, že požár někdo úmyslně založil, avšak pachatel nebyl zjištěn. Nechvalně
proslulá Státní bezpečnost vyslechla i několik bývalých odbojářů, členů místní skupiny z konce války. V tomto případě většina z nich
označovala odbojovou činnost z války za minimální. Roli v tom samozřejmě hrál jejich strach, aby je komunistická tajná policie
náhodou nepodezřívala z podobných činů namířených po únoru 1948 proti KSČ.
Státní bezpečnost se snažila požár dokonce spojovat s jiným požárem továrny, k němuž došlo 17. 7. 1944 (požár skladiště cukru).
Padly názory, že skladiště zapálil za okupace Václav Adamčík, aby tak zakryl četné krádeže cukru prováděné zaměstnanci. V roce 1953
měl svého syna Václava navádět k zapálení pytlárny. Druhé tvrzení bylo následně smeteno ze stolu jako nepravdivé, zatímco první
„vyšumělo do ztracena“. Podle četnické pamětní knihy byl požár z července 1944 způsoben leteckou raketou, patrně náhodně
vypadnuvší z německého letadla. Pokud by požár založil Václav Adamčík, proč by se k tomu záhy po válce nehlásil, když to mohlo být
vydáváno za odbojový čin? Vždyť v polovině prosince 1942 komunističtí odbojáři zapálili opavskou raﬁnérii cukru, jež vyhořela do
základů. V poválečných prověrkách odbojové činnosti se ovšem k zapálení skladu cukrovaru v Bedihošti nikdo nepřihlásil.
Poznámka č. 1: Vojtěch Vavrouch (narozen 1905 v Bedihošti) se zapojil ve středních Čechách do špionážní činnosti ve prospěch SSSR. V srpnu 1943 byl popraven
v Berlíně-Plötzensee. Antonín Komenda (narozen 1884 v Hejčíně), Jan Mičkal (narozen 1903 v Cetkovicích) a Karel Pavlas (narozen 1909 v Bílé Vodě) se podíleli
na distribuci komunistických tiskovin. Komenda zahynul v březnu 1943 v koncentračním táboře Osvětim. Ředitel školy Jan Janďourek (narozen 1889 v Dřevěnicích)
byl kvůli činnosti v odbojové organizaci Obrana národa přes dva roky v německé vazbě. Okrajově se do odboje zapojil i Jiří Špičák (narozen 1898 v Prostějově), jenž
v roce 1945 zemřel v německé káznici. Otto Ritz-Radlinský (narozen 1904 v Bedihošti) se dokonce zúčastnil zahraničního odboje, mj. obléhání přístavu Dunkerque
na přelomu let 1944/1945. Zemřel v roce 1978 v Praze.
Použité prameny a literatura:
Archiv bezpečnostních složek, fond Vyšetřovací spisy Ostrava, sign. V-2340 Ostrava.
Státní okresní archiv Prostějov, fond MNV Bedihošť, inv. č. 132 (obecní kronika 1890–1950).
Státní okresní archiv Prostějov, fond Partyzánský oddíl Jermak-Porošin (poválečná kronika).
Vojenský historický ústav – Vojenský historický archiv Praha, fond Partyzánské jednotky, PJ 38 (Jermak-Porošin).
BARTOŠ, Josef: Prostějovsko v době nacistické okupace a protifašistický odboj v letech 1939–1945. Olomouc 1998.
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Základní škola a mateřská škola Bedihošť
Jiný školní rok i zápis
Letošní školní rok je jiný, jiný nejen pro žáky a vyučující, jiný pro nás pro všechny…
Přesto jsme jej zahájili úspěšně a s radostným výhledem do budoucnosti. Bohužel
již během podzimu přišlo první uzavření, pak následné rozvolnění, po novém roce
nástup těch nejmladších a nyní pokračujeme v distanční výuce opět všichni. Na
obou stranách „výuky na dálku“ se podávají nadstandardní výkony. Někdy naprosto
běžně, jindy s mírnými obtížemi ať už technického či lidského rázu. Všichni jsme si
na „jiný“ způsob výuky zvykli, i když cítíme, že je to jen náhrada a věříme, že brzy
skončí. Žáci se do výuky zapojují, mnohým bylo poskytnuto kvalitní technické
zázemí – tablety, notebooky.
Pro příští školní rok připravujeme zápis těch, které školní docházka teprve čeká.
Bohužel i letos proběhnou zápisy jen dálkovou formou, ať již přeposláním žádostí
mailem, či poštou v termínu od 6. 4. do 9. 4. 2021. Na budoucí prvňáčky se již paní
učitelka Vařejková těší a připravuje se na setkání nejen s nimi, ale i s jejich rodiči
jakmile to aktuální epidemická situace dovolí. Třída bude naplněna do počtu 25
žáků. Stejné podmínky budou stanoveny i pro zápis k předškolnímu vzdělávání,
který proběhne v termínu od 3. 5. do 7. 5. 2021.
Ivana Černá

Září - deváťáci navštívili prostějovskou radnici

1. a 2. třída
V novém roce se pro naše nejmenší, žáky první a druhé třídy, přece
jen na čas otevřely dveře jejich tříd a mohli pracovat na společných
úkolech. Během jednotlivých hodin se střídaly nejrůznější formy
práce – frontální výuka, práce ve skupinách, ve dvojicích
i samostatná činnost jednotlivců. Ve druhé třídě děti vytvářely
projekt na téma Lidské tělo, v první se často zúčastňovali
i didaktických her. Samozřejmě, že největší pozornost byla
věnována matematice, českému jazyku a prvouce, ale procházky
v okolí školy byly také dosti časté. Hudební výuka byla pojata
rytmickou formou bez živého zpěvu a žáci v tom našli velké
zalíbení. Po celou dobu vyučování, během všech činností bylo
dbáno ve zvýšené míře na hygienu a dodržována všechna
stanovená epidemická opatření. Snad se situace brzy zlepší a děti
se budou moci opět sejít ve svých lavicích.
Veronika Stražická

Žáci pečou on-line

Škola na zkoušku
Naše základní škola nabízí všem budoucím prvňáčkům možnost seznámit se
a poznat budoucí školní prostředí. Děti si vyzkoušejí, jak to chodí v opravdové
škole, naučí se nové písničky, básničky, říkanky, zahrají si zajímavé hry a namalují
hezké obrázky. V rámci školy na zkoušku se budeme věnovat rozvoji hrubé a jemné
motoriky, sluchovému a zrakovému vnímání, prostorové orientaci, rozvoji slovní
zásoby, řečovému projevu a početním představám. Děti si prohlédnou své budoucí
působiště, seznámí se s novými kamarády i paní učitelkou.
Termíny setkávání budeme směřovat na červen, ale jejich organizace a způsob se
budou odvíjet od stávajících epidemických opatření a rodiče budou včas
informováni.
Irena Vařejková
Letošní zima ve školní družině
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Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Krátké info od HASIČŮ z Bedihoště
Dnešní doba plná omezení nám prakticky nic nedovoluje. I u nás je aktivita omezena na minimum a budeme doufat, že již v nejbližší
době tomu bude jinak. Každoroční sběr železa uspořádáme, jakmile nám to vládní omezení dovolí. O sběru vás budeme informovat
s předstihem místním rozhlasem. Další každoroční akce si netroufám předjímat a uvidíme, co nás čeká.

Akceschopnost jednotky dobrovolných hasičů není nijak
omezena, a proto jsme také pomáhali kolegům z Prostějova při
požáru přístřešku dne 3. 3. 2021, který pravděpodobně vznikl od
zahoření odpadu v plastovém kontejneru.

Aktuální dění u nás, i připravované akce, se dají sledovat na
Facebooku/SDH Bedihošť, kde nás také můžete kontaktovat v
případě potřeby, prevence nebo nějakého dotazu.
Za SDH Bedihošť
Ing. Vojtěch Kuchař
jednatel

Nuda nebo vandalství
Vážený pane starosto,
vím, že se snažíte, aby jsme měli obec krásnou a děláte pro to maximum. Proto bych Vám ráda poslala článek o zbytečném vandalství.
Opět jsem se snažila oživit nádraží v Bedihošti a myslím, že úplně zbytečně. První věc, kterou lidé uvidí z projíždějícího vlaku a nebo
při výstupu na nádraží, je výzdoba. Nazdobila jsem truhlíky a uklidila pozůstatky po zimním období. Provedla jsem velikonoční
výzdobu těchto truhlíků, na což mi stačilo pár plátků dřeva, trochu mechu, nějaké stužky, ozdobné kamínky. Vše jednoduché a zadarmo. Bohužel tato výzdoba nevydržela ani dva dny. Večer po dvacáté hodině byla výzdoba rozkopána a rozházena po peróně,
skořápky z vajíček byly rozdupány.
Vím, že tato doba lidi frustruje a ničí i jejich psychiku. Myslím si, že tato výzdoba za to nemůže. Můj motiv byl a je naopak trochu
navnadit občany na velikonoční atmosféru, která už nebude jako dříve. Myslím, že tradice výzdoby se mohou klidně zachovávat.
Velmi mě mrzí, že si někteří lidé neváží práce, snahy a úsilí ostatních.
Líba Eliášová

TEAM Bedihošť
Druhou polovinu loňského roku zahájil závod 6 hod RUN FREE Prostějov. Váša v úmorném vedru zvládl 45,5 km. Michal a Zdeňka se
zúčastnili nočního běhu SAHARA RACE. V polovině srpna vyrazil náš tým do hor na YESENICKÝ maraton. Michal se Zdeňkou na trať
půlmaratonu (Čer. Sedlo - Švýcarna - Skřítek). Libor a Váša maraton (Ramzová - Čer. Sedlo - Praděd - Skřítek).
Poslední srpnový den jsme uspořádali druhý týmový triatlon. Tentokrát 1 000m plavání - 40km kolo - 10km běh. Náročnější verzi
zdolali Zdeněk, Alda, Luděk, Váša a Michal. Míra se přidal na další části (kolo a běh).
První říjnový víkend patřil závodu „ přes okres Prostějov “ (Ivaň - Prostějov - Protivanov - Skalka). Za náš tým to byla štafeta ve složení
Zdeněk, Alda a Váša.
Další závody (ultra Rychleby, Trail maniac Slapy) byly zrušeny.
12

Akce „Ledoborec“ koncem října odstartovala přípravu na další ročník vánočního rybníčku - pravidelné víkendové ponoření do
čehovického rybníku. Na Boží hod vánoční, za povzbuzení diváků se týmová skupina a hosté opět trochu „vykoupali“. Ukončení
běžecké sezóny se uskutečnilo na druhý vánoční svátek. A následující den cyklo Kosíř. Tyto tři dny máme spojené pod názvem Hanácké trojboj.
I přes zrušené závody v loňském roce jsme toho zvládli dost, díky těm našim - týmovým. Byly vždy na pohodu. Je to o partě, která chce
být v pohybu.
Vendy

Sahara Race

Yesenický maraton 2020

Triatlon II.

Přes okres Prostějov 2020

Sváteční rybníček

Ukončení běžecké sezóny
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Jestřábí oko 2020
Antukové kurty vsákly déšť a pot tenisových nadšenců po uplynulé soutěžní sezoně.
Loňský zvláštní rok přinesl mimo vládních covid paskvilů (což
naštěstí neovlivnilo naše nadšení) návrat bývalých šampionů, ale
i nové tváře z řad přespolních.
Pro VIII. ligovou soutěž mužů zůstal herní systém po vzoru loňské
sezony, tj. základní část každý s každým a poté první 4 postup do
nástavbové části tzv. ﬁnal four (F4). 1.den semiﬁnálové zápasy
2.den souboj o bronz a ﬁnále.
Z 13 přihlášených kvůli zdravotním omezením nedokončili Milan
Florýk a navrátivší šampioni Roger Grochol a Miloš Mlčoch.
Nový vítr přinesl do soutěže nováček Michal Novák, který
předvedl, až na jediný ztracený set, neohroženou jízdu a do Final
Four postoupil jako jasná jednička. Z druhého místa postoupil
s jednou porážkou Emil Remenec. Lehká tlačenice byla o další dvě
postupující místa, ale duo zakladatelů soutěže Luděk Smýkal
a Lukáš Opavský se nakonec v uvedeném pořadí probojovali do
ﬁnálové čtveřice.

Finálová čtveřice F4

Semiﬁnálový duel, kde se utkal ligový debutant Michal Novák
s ředitelem soutěže Lukášem Opavským, který byl právě autorem
jediného sebraného setu, se vůbec nepřiblížilo výsledku základní
části a Michal dal jasným skóre 6/1 6/1 najevo kdo je pánem kurtu
a prvním ﬁnalistou. To Emil Remenec měl proti Luďkovi Smýkalovi
podstatně víc práce, ale i on potvrdil papírové předpoklady a větší
odolnost v důležitých momentech přetavil výsledkem 6/3 6/4.
Následující hrací den přinesl drama v podobě souboje o bronz,
které předcházelo velkému ﬁnále, ale také nepříjemný čerstvý vítr
se silnými poryvy. Utkání, ve kterém se potkali poražení
semiﬁnalisté a zároveň pilíře ligy, začal lépe Luděk, když se dostal
do slibného vedení 5/2. Ovšem Lukáš začal být aktivní a nadechl
se k velkému obratu, čtyřmi gamy po sobě otočil stav na 6/5
a 40:15. Luděk ještě nepřipustil konec a poslal první sadu do
tiebreaku. Tam přetahovaná pokračovala, až si za stavu 6/4 Lukáš
vypracoval dva setboly a druhým z nich uzavřel první sadu. Druhé
dějství začal Luděk opět aktivněji a odskočil na 3/1, ale ředitel
soutěže znovu obrátil ve svůj prospěch na 4/3. Luis dorovnal na
4/4, ale dále se nadobro scénáře hry chopil Lukáš a získal druhou
sadu poměrem 6/4. Vrátil tak spoluzakladateli porážku ze
základní části, která zároveň znamená jeho první pódiové
umístění!

Souboj o bronz pro Lukáše (vlevo)

V souboji o titul se vítr trochu zmírnil, ale stále byl hodně
přítomný. Oba ﬁnalisté hráli pro oko diváka lahodící tenis, ale
přece jen Michal byl tím hráčem který diktuje hru. “Novis” byl
tzv. u všeho a nenabídnul soupeři jedinou šanci. Při své premiéře
vystavil Emilovi konečný účet 6/3 6/1 a bere zasloužený ligový
titul! Emil nehrál špatně, ale jednoduše to nestačilo a tak se již
počtvrté musí „spokojit“ se stříbrnou pozicí.
Finálový duel
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Stříbrný Emil

Titul VIII. ročníku pro Michala Nováka

Slavnostního vyhlášení, které se tradičně koná po závěrečném turnaji ATP, se bohužel nový šampion nemohl účastnit a tak putovní
pohár a ostatní dary převzal Ludevít „Šelma” Šuranský, který ho do soutěže přivedl.

Vyhlašování ligových výsledků

Vyhlášení soutěžní sezony

Další hráči, kteří byli součástí uplynulé sezony, jsou Míra Juránek,
který vyniknul na deblovém dvorci a ligový nováček Vladimír
Poláček, který si ponechal rezervy do další sezony. Sedmou pozici
obsadil všesportovec a promotér Václav Blaha. Dále Marek
Křivánek, který po boku Emila Remence roste v kvalitního
deblistu. Srdcař co to nevzdává, to je Míra Filický. Na startovní
listině nesmí samozřejmě chybět komentátor a hráč top ten
Ludevít Šuranský.
Pohárové turnaje ATP (Amaterský Tenisový Pohár), které jsou již
také pevnou součástí sezony se letos odehráli tři a všechny ve
čtyřhrách.
30. 5. 2020 po rozvolnění situace okolo covidu otevřel sezonu
turnaj Otvírák. Loňský král ATP BEDI TOUR Miroslav Juránek
navázal na loňské úspěchy a společně s Michalem Jahnem nedali
ostatním párům sebemenší šanci.
V červencovém kalendáři naší sezony má po vzoru Wimbledonu
(který se v Londýně loni nehrál) svůj prostor antuková Bediverze

Otvíráci - Juránek/Jahn
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- Wimbledik, hraný i u nás dle tradic v předepsaném bílém dress codu. Oblíbený bílý Bedihošťský Wimbledonik, byl opět v režii zkušeného dua J+J (Juránek/Jahn).

Wimbledik - Remenec/Křivánek vs Jahn/Juránek

Finálový účet ATP vystavil mr. Miroslav Juránek 10. října, na posledním turnaji soutěžní sezony Za(virák)u (takřka na poslední chvíli
před novými omezeními), společně s Petrem Vychodilem.

Finále Zaviráku - Křivánek/Remenec vs Juránek/Vychodil

Zaviráci - Juránek/Vychodil

Sezonní vítěz Amatérského Tenisového Poháru, tedy neuvěřitelný Míra Juránek!
Další tenisové akce na místních kurtech, Sokolský turnaj a Bedik mix
vychází z jiného organizátorského pera a coby účastník obou akcí můžu dát
jedině palec nahoru. Díky patří nejen Zdenkovi Pazderovi a Václavu Blahovi,
ale v neposlední řadě správcům areálu Bedikurtů Mirovi a Františce
Kardinálovým. Nová tenisová sezóna je před námi a připravte se bude
těžká.

Tenis Bedik
LukOpa
Vítěz ATP 2020 Miroslav Juránek
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Cesta do Vídně...
V době, kdy se tak honem na nějaký, ať už tuzemský či zahraniční zájezd díky pandemii nedostaneme, přijměte vzpomínku na jeden
takový z počátku 90. let minulého století.
Cestovatelský boom po otevření hranic počátkem 90. let minulého století už nějak ustálil, dopravní ﬁrmy začaly pomalu obnovovat či
modernizovat autobusový park renomovanými značkami. K nákupním zájezdům do Vídně na známý Mexikoplatz už to tak netáhlo
jako na sklonku roku 1989 či počátkem roku 1990, kdy se místní obchodníci zbavovali „zájmového“ zboží – zejména „zaručeně čerstvé
kávy“, či „pružného“ teﬂonového nádobí v podobě různých sad pánví atd atd.
Vzhledem k tomu, že prostějovské ČSAD se už mohlo pochlubit také dvěma luxusními koráby zn. Volvo, napadlo vedení CK uskutečnit jednodenní zájezd do rakouské metropole.
Cesta byla v tisku i na plakátech prezentována jako „Vídeň - zájezd pro náročné“, už se tedy nemělo jet známou Karosou, nýbrž výše
zmiňovaným luxusním korábem VOLVO. No a aby to lákalo ještě víc, bylo nabídnuto, že v průběhu zájezdu bude klientům poskytnuto i občerstvení.
O zájezd byl docela velký zájem, takže byl poměrně rychle vyprodán. Byl jsem požádán CK, zda bych tento zájezd nedoprovodil coby
průvodce.
Vzhledem k tomu, že jsem byl poměrně čerstvým absolventem zdokonalovacího kursu němčiny přímo ve Vídni, rád jsem tuto nabídku
přijal a navíc i proto, že řidič autobusu byl můj výborný kamarád a neméně výborný a zkušený řidič.
V den D jsme svátečně oděni vítali na stanovišti účastníky zájezdu.
Cesta probíhala velice klidně, společnost v autobusu byla prímovní a tak jsme v časných dopoledních hodinách přistáli v centru Vídně.
Již během cesty jsme se s řidičem domlouvali, kde rozprostřeme náš stůl „hojnosti“ a nabídneme našim klientům slibované
občerstvení. Občerstvení spočívalo v porci výborných párků s chlebem, kávou či pivem. Je jasné, že u sochy Marie Terezie by to bylo
krajně nevhodné, a tak jsme se dohodli, že podvečerní – závěrečný bod programu bude ve známém Prátru, kde na přilehlém
parkovišti onen párkový „raut“ připravíme, než se naši klienti dostatečně užijí zdejších atrakcí. Tak dohodnuto.
S mými klienty jsem absolvoval tradiční kolečko centrem Vídně,
jako Hofburg, Graben, Stephanplatz s návštěvou svatoštěpánského dómu, známou luxusní třídu Kärtnerstrasse, budovu
opery, Císařskou hrobku a pak čas osobního volna.
Ve smluvenou dobu pro nás přijel k soše Marie Terezie náš
autobus a odjeli jsme do Prátru. Zde jsme dali opět rozchod
a spolu s řidičem jsme chystali v autobusové kuchyňce slibovanou
delikatesu a kávu. Asi po půlhodině se začali trousit hladoví turisté
ke slibované svačince. Výdej probíhal docela plynule. Jenže máteli skupinu o více než 50 lidech v jednodenním zájezdu, tak je
docela problematické si všechny obličeje zapamatovat. Po chvíli
vykoukne řidič z autobusové kuchyňky a podívá se na frontu lidí
a vzápětí do párkovaru a šeptem mi sděluje, že lidí ve frontě je
podstatně víc než párků v párkovaru. Bylo jasné, že nemůžeme
nasytit všechny čekající…. Ani jeden z nás se necítil být Ježíšem
Kristem, který dokázal nasytit pěti chleby a dvěma rybami na pět
tisíc lidí…. Bylo nám divné, jak je možné že nám porce nevyšly,
když jsme ještě přidali asi pět porcí!?!?! Posléze se situace
vyjasnila. Do fronty si prostě stoupli turisté z jiných zde
zaparkovaných českých autobusů, kteří tento luxus v ceně
neměli… .
Nakonec jsme se pak při zpáteční cestě této příhodě zasmáli,
z autobusového baru jsme vytáhli dvě lahve 13. karlovarského
pramene, kterým jsme naše klienty pohostili a šťastně a s úsměvem dojeli domů.
Václav z Václavovic
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Max Kašparů
Kapitola 23

Člověk by neměl spojovat, co Bůh rozloučil.

(W. Pauli)

Výrok rakouského fyzika Wolfganga Pauliho parafrázuje biblický citát o tom, že člověk nemá rozlučovat, co Bůh spojil. Bůh ovšem
nespojil jenom muže a ženu, jak o tom hovoří Ježíš v Matoušově evangeliu, ale spojil také člověka s přírodou, dítě s matkou, dar
s odpovědností, talent s očekáváním.
Rušením všeho, co je záměrně Bohem spojeno, může člověku přinášet neskutečně falešné uspokojení, ale i skutečně velké problémy.
Porušením rodinných svazků trpí děti, zničením národní tradice trpí budoucí generace, rušením přirozeného spojení člověka
s přírodou nezíská lidstvo nakonec nic jiného, než zničení sebe sama.
Ve všem co Bůh spojil, je přirozený zákon. V tom, co Bůh rozděluje, je také přirozený zákon. Rozděluje pyšné od pokorných,
spravedlivé od hříšníků, zrno od plev. Přirozené rozdělování musí respektovat i člověk. Vždyť chléb upečený ze žita i plev nebo ryba
pojídaná s kostmi jsou nestravitelné. Pokud se člověk pokusí zrušit Bohem dané zákonitosti, neškodí Bohu, ale sobě. Představa, že
rušením přirozených zákonů zničíme samotné zákony, je pošetilá. Vždyť skokem z mrakodrapu nezničíme zákon gravitace, ale sami
sebe.
K radosti lidské duše patří poznání přirozeného zákona a vědomí, že popřením Boha nezruším jeho existenci, ale smysl vlastní
existence. Bůh spojuje i rozděluje svým živým slovem. O něm píše svatý Pavel v listě Židům, že je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli
dvousečný meč, proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
Kapitola 24

Dobře něco udělat je lepší, než o tom dobře pohovořit.

(Benjamin Franklin)

Abychom nemuseli dělat smysluplné a užitečné věci s námahou, vymysleli jsme si postupy, které nám ušetří spoustu práce. Ale to
nám nestačí. Abychom některé činnosti nemuseli dělat vůbec, vymysleli jsme si místo nich dojmy. Časem jsme sami zjistili, že v mnoha
případech se nechá skutečnost dojmem úspěšně nahradit. Učíme se tak postupně stavět potěmkinovy vesnice už brzy se asi staneme
mistry v dojmologii.
Můžeme s tím začít už jako děti na základní škole. Položíme si doma na stůl otevřenou učebnici a děláme na rodiče dojem, že se z ní
celou dobu učíme. Když se pak nikdo nedívá, vytáhneme ze stolní skrýše oblíbenou, rodiči ostře sledovanou četbu. Během
středoškolských let pak tento trik dopracujeme k naprosté dokonalosti. Pokračovat můžeme i na vojně. Při tzv. Službě „na rajonech“,
kdy má být podlaha řádně vydrhnuta, polijeme zem jen vodou a vojenské heslo „co je mokré, to je čisté“ dřinu dobře zamaskuje.
Vstupem do zaměstnání se nám pak otevírá netušené pole pro rozvoj tohoto „talentu“. Dojmologie funguje dobře i v duchovním
životě. Snažím se udělat dojem sám na sebe, na lidi kolem a v neposlední řadě i na Boha. Celý rok žiji jako pohan, do kostela chodím
podle počasí, ke svátostem vůbec ne, ale pro popelec přijdu pokaždé. Mám při tom dojem, že jsem dobrý katolík a lidé z kostela musí
tohoto dojmu nabýt určitě také. Kde selhává dojem poslouží jeho sestra umělá náhrada.
Protože už nejsem schopen slavit pravý smysl Vánoc, slavím Vánoce umělé: pustím si pod umělým stromečkem s umělými svíčkami
umělé koledy. Proč se namáhat objevovat znovu a znovu nějakou pravou radost Vánoc, když se nabízí v každém obchodě a za
přijatelnou cenu radost náhradní. Vrcholem dojmologie je pak stav, kdy si v takovém náhražkovém světě dokážeme vsugerovat onen
neopakovatelný dojem, že jsme šťastní a světoví.
K radosti lidské duše přispěje odmítnutí dojmů a poctivost ve slovech i skutcích. Tendenci k záměně skutků za dojmy znal už
Ježíš. A proto varoval, abychom neříkali „Pana, Pane“, ale spíše plnili vůli nebeského Otce.

Vzpomínky na dětství
Jak člověku přibývají léta, vrací se čím dál více do minulosti, do dětství či mládí. Zejména nyní v době covidové se hodně vzpomíná….
Vzpomínky hrají významnou roli na kamarády z dětství na dědečky a babičky, vzpomínky na první „pokouřeníčka“ třeba z bramborové
natě či ořechového listí zabaleného do novinového papíru. Nebyly mobily, nebyly počítače a tak naší hlavní zábavou byly hry na ulici,
kdy jsme hráli například na „prostředního“ či vybíjenou, čehož důsledkem byly občasné výpadky elektrického proudu. To když se
míčem vyhozeným do výšky spojily dráty elektrického vedení a došlo ke zkratu. Museli jsme pak požádat někoho z rodičů, který sedl
na kolo a ujíždět do Kralic na Hané k obvodnímu montérovi elektrárny panu Šmídovi, aby přijel odstranit závadu… Zpravidla to býval
pan Chromý – bývalý legendární brankář fotbalového i házenkářského týmu mající porozumění k našim hrám, který ochotně sedl na
kolo a jel pro montéra p. Šmída. Jaksi na obhajobu naší volnočasové činnosti „pokáral“ pak p. Šmída on, slovy „Vincku, máš ty dráty
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tady natažené jak šňůry na prádlo, tak se nediv“. Nalil mu panáka ohnivé vody a bylo zameteno. Případné pokárání od rodičů či
obyvatel ulice nám bylo vynahrazeno úžasným pohledem, jak montér pan Šmíd si obratně nasadil na nohy speciální železné háky,
připoutal se k dřevěnému sloupu elektrického vedení a pomocí těchto železných „stupaček“ se obratně vyšplhal k vrcholu sloupu aby
opravil námi způsobenou závadu.
Taky jsme si nemohli dovolit lecjakou mlsotu. A tak jedním z pamlsků bylo například „mejdlíčko“, které se prodávalo v tabulkách a když
nebyla celá koruna, tak nám obchodník třeba, p. Bílý ve václavovském obchodě, ochotně odlomil jeden dílek za 20 haléřů, nebo jsme
si za pár haléřů koupili „šumák“, který jsme místo do vody slízali jen tak a dělala se nám z toho pěkná pěna u pusy…. V létě jsme si
zaběhli do Bedihoště do cukrárny k Bébarům. „Kopeček“ výborné ovocné zmrzliny tehdy stál 50 haléřů a vanilkové pak 70 haléřů.
Když jsme neměli navíc, ochotně nám pan Bébar prodal jen na obyčejný oplatek, „poloviční“ porci za 25 haléřů…. Ostatně si
vzpomínám, že kdysi byl předpis, že dvě mince v hodnotě 25 haléřů byla povinnost mít v autolékárničce. Víte proč? No abyste
si v případě nouze mohli zavolat z veřejného telefonního automatu o pomoc. Ano, základní sazba pro telefonický hovor z veřejného
automatu byla 25 haléřů.
Káva se tehdy v domácnosti moc nepila. Obligátní „turek“ se pil jen o nedělích a svátcích, zatímco o všedních dnech byla na sporáku
připravena stále teplá melta. Vzpomínka je i na podomní sklenáře, kteří nosili tabule skla na zádech v jakémsi bednění a volali „óókna
sklenit“, nebo zase dráteníci ze Slovenska po ulici provolávali svoje „hrnce dratóvat nytóvat“, brusiči nožů a nůžek, nebo pouliční
opraváři deštníků. V létě v době houbové sezony chodily po dědině „babky“, které nabízely k prodeji houby – zejména lišky, známé
pod obecným názvem „kuřátka“. Byla to pochoutka zejména v den, kdy maminka prala velké prádlo a nebyl čas na vyvařování oběda.
Prostě se koupila dávka kuřátek, krátce se podusily a přidalo se příslušné množství vajec. Lahodný oběd byl připraven. O vejce nebyla
ve většině domácností nouze, neboť prakticky na každém dvorku se pohybovalo menší či větší hejno slepic, které se krmily tím co
zbylo v kuchyni, případně zrním či „klásky“, které jsme v období žní museli chodit sbírat na posečená obilná pole. Prostě žilo se
skromně, šetřilo se kde se dalo, aby rodiče mohli aspoň tu a tam zejména svým dětem nějak přilepšit… Byl ale čas na to, aby
se zejména sousedky sešly povykládaly, případně si vyměnily svoje kulinářské speciality
V souvislosti se šetřením a chovem slepic se mi vybavila vzpomínka stará snad 70 let. Dědeček byl rovněž velice spořivý…. Měl to
v krvi ze svého dětství, kdy se musel například dělit o boty se svým bratrem, o dědění oblečení po starších sourozencích není třeba
psát. Dělaly se doma různé věci, které byly tehdejším režimem zapovězeny. Jedna z těch zapovězených věcí se zachovala aspoň v
některých lokalitách až do současné doby, a to „pálení na černo“. Můj dědeček si chtěl také vyzkoušet jak pak se to dělá a jak to
chutná, když se ohnivý mok nekoupí ve „spolku“, jak se tehdy říkalo obchodu, nýbrž když si ho sám vypálí. V průběhu sklizně nakládal
ovoce do malého dubového pivního soudku. Takovému soudku se říkalo „kotě“ či „štěně“ a ukládal tam postupně dozrávající ovoce –
třešně, švestky, prostě co bylo na malé zahrádce. Tato „zahradní směs“ naložená do kotěte či štěněte zrála uložená ve sklepě. Nevím
proč, ale zkrátka k onomu pálení nedošlo a na jaře nastal Nerudovský problém „kam s ním“ - tedy s obsahem zahradní směsi. Podle
tehdy hojně užívaného hesla „nic se nesmí vyhodit, vše se musí zužitkovat“, vylil tuto zahradní směs jednoho odpoledne do ohrady,
kde se pohybovaly slepice. Snad pak někam odešel, nevzpomínám si už, ale vzpomínám si živě na to, jak maminka šla k večeru zavírat
slepice do kurníku a nejednou viděla, že část slepic se nějak potácí, má hlavu nějak divně na bok…. V domnění, že chytly nějakou
nemoc, běžela rychle domů pro nůž a potřebné nádoby a asi dvě z nejpostiženějších slepic „zařezala“ a zbytek zavřela do kurníku….
Přemýšlela, co že to chytly slepice za nemoc….Přemýšlela i s mým dědečkem, ale nic pořádného je nenapadlo. Teprve ráno, když šla
vypustit zbytek slepic vidí, že všechny slepice jsou v dobrém zdravotním stavu a tak se s dědečkem nakonec nasmáli, že slepice
neměly žádný slepičí mor, ale byly jen z vyhozeného kvasu řádně „nalité“… Takže poučení, že šetrnost se někdy nevyplácí…..
Václav z Václavovic

Občané Bedihoště si přišli den před Štědrým dnem pro Betlémské světlo ke kapli sv. Václava.

19

Bedihošť z výšky
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Naše písnička - Bedihošť
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