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Informační občasník pro občany obce Bedihošť

Vážení spoluobčané,

V tomto čísle najdete:

máme za sebou první vlnu onemocnění
COVID-19. Jsem rád, že jsme ji všichni společně
zvládli.
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Připomínka 75. výročí
osvobození obcí na
Prostějovsku
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Začíná nám podzimní počasí a druhou vlnu
onemocnění máme zase tady. Doufám, že jí
zvládneme s přehledem, jako tu první. Moc nám
pomáháte tím, že respektujete stávající nařízení,
staráte se o své blízké, sousedy a nabízíte svou
pomoc.
Z důvodu ekonomické situace a neustále se
projevujících závad a poruch na obecních bytech,
jsme se rozhodli na zvýšení nájemného, toto
navýšení bylo schváleno na posledním zastupitelstvu obce Bedihošť. Některé byty mají
26,-Kč za metr, což jistě všichni pochopí, že je částka směšná, když opravené byty mají
50,-kč za metr. Nájemné se navyšuje pouze u těchto laciných bytů o 10% z důvodu
ﬁnanční nestability v tomto nepříjemném období. Tyto ﬁnance jsou použity zpět na
opravy bytů.

Základní škola
a mateřská škola Bedihošť
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TJ Sokol Bedihošť
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SDH Bedihošť
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Český zahrádkářský spolek
Team Bedihošť
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Memoriál Josefa Daňka
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Ještě jednou bych chtěl upozornit občany, kteří nemají zaplacené poplatky (odpady,
pes), aby tak učinili do konce měsíce října. Jinak budeme nuceni přistoupit k sankcím dle
obecní vyhlášky o odpadech, kde může být vymáháno až trojnásobek základní ceny.

Útulna pro duši a tělo
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Max Kašparů
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Také bych chtěl apelovat na občany, že do kontejneru na tříděný plastový odpad nepatří
zlámané plastové židle a velké kusy plastů. Dále se mi nelíbí, že si někteří občané doma
uklidí a vyvezou to k těmto nádobám na tříděný odpad. Chtěl bych upozornit, že
kamerový systém je zaznamenává. Každý občan, který tam takový odpad vyhodí,
se vystavuje postihu podle zákona o odpadech (zakládání černé skládky).

Poděkování popelářům
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Obrazem - oprava železniční
trati
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V letošním roce jsme zvládali sečení trávy a veškeré úpravy co se týče vzhledu obce
a kolem ní. Na ostrůvku směrem od Prostějova do Bedihoště se provádí úpravy, tak
abychom se nemuseli za naši obec stydět.
V průběhu letních měsíců byla opravena železniční trať, kde došlo k výměně pražců
a kolejnic. Při této opravě byl rekonstruován nechráněný vlakový přejezd u parku. Obec
využila této uzavírky vlakové trati a přistoupila k pokácení suchých stromů, které
ohrožovaly bezpečnost. Místo těchto pokácených stromů bude vysázena nová zeleň.

Závěrem bych chtěl všem občanům popřát hlavně zdraví a aby úspěšně zvládli tuto
nelehkou situaci, která potkala celý svět.
Jiří Zips
starosta obce

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

Obecní úřad informuje
Upozorňujeme občany na zvýšený poplatek za odpad na 500,- /os pro rok 2020.
Poplatky v roce 2020 za TKO a psy jsou ve výši ( TKO 500,- Kč/os , pes 100,-Kč).
Všechny poplatky jsou splatné do 30. 6. 2020.
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

Pokud budou v nádobě předměty, které do ní nepatří, nebude vyvezena!
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Volby do zastupitelstev krajů
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Obecní poplatky

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

Komunální odpad
500 Kč
za osobu a rok
Splatnost

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

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

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

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.
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840 668 668
1239
800 22 55 77
800 184 084

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.

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

Místní poplatek ze psů

Splatnost do

150

Havarijní služba

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

Osvobození
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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.
Základní škola
Víceúčelové hřiště a tělocvična při ZŠ
Tel.: 582 368 525, e-mail: zsbed@pvskoly.cz
Mateřská školka
Tel.: 722 730 447, e-mail: skolkabedihost@centrum.cz
Provozní doba: Po – Pá: 6:45 – 16:15 hod.
Pošta Bedihošť
Tel.: 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.

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

Zdravotnictví
MUDr. Petr Stavěl – praktický lékař
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.

Cena vodného a stočného na rok 2020

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.

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. Olga Štěpánková – odborný dětský lékař
Tel.: 582 369 071, Prostějov 582 315 267
Nová ordinační doba platná od 1.6.2018
Ordinační hodiny Bedihošť:
Pondělí, středa :
12:30 – 14:00 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.
Cena vodného a stočného platná od 1. ledna 2020

Ceny pro Prostějovsko

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s DPH 15%

vodné

40,75

46,86

stočné

40,62

46,71

celkem

81,37

93,57

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

Informace a ceny převzaty z www.smv.cz
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Přivítali jsme nové občánky
Sbor pro občanské záležitosti v Bedihošti uvítal v sobotu 19. září 2020 na nádvoří OU do života a svazku obce nové spoluobčany,
kteří byli zapsáni do pamětní knihy obce. Slavnostním obřadem byl pověřen starosta obce pan Jiří Zips.

František Bednář

Miroslav Dadák

Sebastian Pospíšil

Patrik Vymlátil

Štěpán Chlup

Lukáš Merta

Tereza Konečná
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Maya Opavská

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

Září:

pí Chmelanová Veronika
p. Dokoupil Oldřich
pí Jeníčková Ludmila
p. Hrdlička František

Říjen: pí Entnerová Eliška
pí Cetkovská Božena
p. Jeníček Josef
p. Barva Ladislav
p. Smýkal Vladimír
p. Černý Josef

85 let
75 let
75 let
70 let

Listopad: p. Šíma Jan
pí Šubová Miluše
p. Stavěl Drahoslav

75 let
70 let
70 let

Prosinec: p. Brázda Miroslav

97 let

80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
pí. Helena Jurová

Ještě jednou všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

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

p. Hlavatý Josef
pí Rajtrová Miroslava

Čest jejich památce!
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Zajímavosti z historie železnice v Bedihošti
V tomto roce uplyne 150 let od dvou velmi významných událostí v historii obce Bedihošť. V roce 1870 byla dokončena stavba budovy
obecné školy, v níž se začalo učit dne 3. října 1870. Po postavení nové školní budovy (1914–1916) sloužila stará budova od roku 1919
především jako sídlo četnické stanice Bedihošť. Dne 25. srpna 1944 budovu zdemoloval pád sestřelené německé stíhačky Fockewulf.
V místech někdejší staré školy dnes stojí bytový dům č. p. 5.
Již v létě 1870 se uskutečnila neméně důležitá událost. Dne 1. července 1870 byla otevřena železniční stanice Bedihošť. Nejprve
jen pro nákladní dopravu, avšak od 1. srpna 1870 pro veškerou dopravu a též pro soukromé telegramy. Stanice Bedihošť se nachází na
železniční trati Nezamyslice – Olomouc.
U příležitosti 150 let existence železniční dopravy v Bedihošti jsem se rozhodl napsat tento článek. Na úvod připomínám, že jsem
se tématu věnoval již před rokem, kdy jsem se zaměřil na pamětní knihu železniční stanice Bedihošť (Z historie obce – Pamětní kniha
železniční stanice, Zpravodaj obce Bedihošť, č. 48, s. 9-10). Mým cílem není opisovat rok starý článek, proto se tentokrát zaměřím na
jiné události, jež souvisí s místní železnicí.
Souvislost s historií cukrovaru
Již od roku 1851 byl v provozu místní cukrovar. I když ze začátku nevyráběl tolik cukru jako v pozdějších dobách, představoval
transport výrobků logistický problém. Koňské a volské potahy převážely cukr až na nádraží v Brodku u Přerova (vzdálený cca 15 km),
kde měl bedihošťský cukrovar skladiště. Tyto problémy skončily právě zahájením železničního provozu v Bedihošti v roce 1870.
Pozemek ke stavbě nádraží byl zdarma poskytnut cukrovarem, proto byla trať vedena co nejblíže továrny, navíc byla zřízena vlečka
do cukrovaru (a v roce 1892 druhá). Ladislav Hosák, jinak velmi renomovaný historik, vyslovil v roce 1956 k trati z Olomouce do
Nezamyslic následující ideologicky zabarvený názor: „Právě tato křivolaká trať je svědectvím kapitalistického sobectví, nesmírně
prodlužovala cestovní dobu, jen aby se nevyhnula sídlům cukrovarů v Doloplazech, ve Vrbátkách a v Bedihošti.“
Nerealizovaný projekt železniční tratě Prostějov – Přerov
Dne 11. října 1913 se konala v zasedací síni městské radnice v Prostějově porada zájemců pro stavbu dráhy Prostějov – Tovačov –
Přerov. Zúčastnili se jí mj. dr. Matoušek Havránek (starosta Přerova, rodák z Čehovic), Augustin Pechnik (starosta Tovačova), dr. Josef
Horák (starosta Prostějova), dr. Josef Wierer (prostějovský okresní hejtman), zástupci obcí Ivaň a Klopotovice, velkostatků Kralice na
Hané a Tovačov, rakouské železniční společnosti, Živnostenské banky. O pět dní později jednání pokračovala v Tovačově. Trať měla
sloužit zejména k přepravě zemědělských produktů.
Jak vypadal tehdejší generální
projekt dráhy z Prostějova do
Přerova? Za hlavním nádražím
v Prostějově měla trať odbočovat ke
Kralicím na Hané a odtud vést okolo
Hrubčic k Tovačovu, dále na Troubky
a okolo Bochoře k Lověšicím. Tam
měla trať vústit na brněnskou kolej
c. k. severní dráhy. Kromě konečných
stanic by na dráze byly stanice
Kralice-Hrubčice, zastávka Ivaň,
stanice Tovačov, Troubky na Hané
a Lověšice. Z projektu plyne, že
v Tovačově by vznikla druhá stanice,
poněvadž tam existovala konečná
stanice lokální tratě Kojetín –
Tovačov.
Předchozí projekt dráhy měl
ovšem hodně společného
s Bedihoštěm, jak prozrazuje
Čestné uznání udělené železniční stanici Bedihošť za rok 1956. Foto Jan Jirák dobový tisk: „Varianty dřívější, dle
nichž měla tato lokálka používati koleje c. k. severní dráhy, vedoucí z Prostějova k Nezamyslicím až do Bedihoště a odtud teprve
odbočovati směrem k Tovačovu, byla zavržena, hlavně proto, že nová lokální dráha by byla potom v přílišné odvislosti od c. k. severní
dráhy, vedle toho hlavně z ohledu na přímé povznesení města Prostějova docílením nového přímého železničního spojení, neboť jinak dle
původní varianty by veškeren ruch šel více méně přes Bedihošť mimo Prostějov.“
Obchodní a živnostenská komora olomoucká vznesla ještě na poradě z 16. října 1913 požadavek, aby byla trať vedena přes
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Bedihošť. Vzhledem ke stanovisku zástupců severní dráhy to však již nebylo možné: „Pokud se týče vedení dráhy na Bedihošť, staví se
severní dráha proti takovému projektu jako odporujícím zájmům severní dráhy.“ V podobném duchu se vyjádřili zástupci města
Prostějova, které bylo uchazečem o koncesi: „Žádosti o vedení dráhy po dosavadní trati severní dráhy na Bedihošť nemůže město
vyhovět, poněvadž dráha tato má za účel docílit železniční spojení s obcemi, které ho dosud nemají.“
Během půl roku od října 1913 měl být vypracován deﬁnitivní generální projekt a během dalších šesti měsíců měla být schválena
a vykonána další komise a případný výkup pozemků, aby se mohlo se stavbou trati začít do roka. Zřejmě kvůli vypuknutí první světové
války v létě 1914 nebyl projekt realizován. A ani později nebyla postavena cca 30 km dlouhá trať mezi hanáckými okresními městy
Prostějov a Přerov. Totéž platí rovněž o plánech na zřízení lokální tratě Prostějov – Plumlov.
Kronikářský záznam z roku 1959
Pochvalná slova o chodu železniční stanice Bedihošť jsou zaznamenána v obecní kronice z let 1951–1974. Kronikář
JUDr. František Kavička uvedl v záznamu za rok 1959 následující: „Železniční stanice Bedihošť řídí provoz dráhy od Nezamyslic až po
Prostějov, takže k Bedihošti patří zastávky Doloplazy, Pivín a Čelčice. Službu konají 3 výpravčí a náčelník, kromě výhybkářů a hláskařů.
Dne 31. března t. r. odešel do důchodu dlouholetý náčelník Václav Čermák a jeho nástupcem se stal dnem 1. dubna s. Josef Černý, který
v Bedihošti sloužil již několik roků jako výpravčí. V roce 1958 bylo přepraveno 250 000 osob a projelo stanicí 7500 osobních a 3150
nákladních vlaků. Za celý rok bylo vyloženo celkem 3000 vagonů a naloženo jich bylo 2000, tj. bylo vyloženo 65 000 tun a naloženo
40 000 tun. Tato čísla ukazují, že se zvýšila osobní doprava a zejména, že značně stoupla doprava nákladní. Měsíčně bylo prodáno 1500
jízdenek do nejrůznějších stanic a měsíční tržba činila kolem 20 000 Kčs. Stanice potvrdila pro 13 okolních vesnic celkem za rok 1950
dělnických průkazek a průkazek žákovských 200. Dělnických jízdenek bylo za celý rok jen ve stanici Bedihošť prodáno 12 300. Během
roku nedošlo k žádnému úrazu cestujících a celkový provoz proběhl bez nehod. Stanice soutěží v obvyklých formách soutěžení a mezi 200
stanicemi obsadila 8. místo, udržujíce se tak stále na nejpřednějších místech.“
Dnes je již zcela jiná doba než na konci padesátých let 20. století. Železniční provoz vedený přes katastr obce Bedihošť zřejmě jen
tak neskončí, avšak současnost místní železniční stanice není příliš dobrá. Mimochodem jízdenku si v místní stanici nekoupíte již déle
než deset let a křižování vlaků se většinou odehrává v Prostějově a ve stanici Pivín, přestože tato má jen dvě koleje. Za to samozřejmě
nemohou zaměstnanci místní stanice.
Použité prameny a literatura
Státní okresní archiv Prostějov, fond Místní národní výbor Bedihošť, inv. č. 133 (obecní kronika za období 1951–1974)
Dráha Prostějov – Tovačov – Přerov. Přerovský obzor, roč. IV., č. 45, 17. 10. 1913, s. 9.
Dráha Prostějov – Tovačov – Přerov. Přerovský obzor, roč. IV., č. 46, 24. 10. 1913, s. 1-2.
HOSÁK, Ladislav: Z minulosti Olomouckého kraje. Olomouc 1956, s. 44.
JIRÁK, Petr: Z historie obce: Pamětní kniha železniční stanice. Zpravodaj obce Bedihošť, č. 48 (duben 2019), s. 9-10.
Mgr. Petr Jirák

Údaje o čtyřech místních obětech posledních dní druhé světové války
Zdeněk Bezrouk publikoval v minulém čísle Zpravodaje obce Bedihošť článek o konci války v Bedihošti. Chtěl bych jeho článek doplnit
zpřesňujícími údaji o čtyřech místních civilních obyvatelích, kteří se stali oběťmi spojeneckých náletů a dělostřelby na Bedihošť.
Myslím si, že oběti největšího válečného konﬂiktu si zaslouží, aby se o nich psalo podrobně.
Údaje jsem uvedl již před dvěma roky v závěru článku o Antonínu Komendovi (Zpravodaj obce Bedihošť, č. 45, s. 12). Na tomto
místě zmíním i povolání, stav, bydliště a příčinu úmrtí civilních obětí z května 1945. Údaje jsou čerpány z dobových pramenů,
konkrétně z úmrtních matrik Bedihoště a Václavovic, které jsou uloženy na Obecním úřadě v Bedihošti.
Dne 1. května 1945 zemřeli v obci celkem tři muži:
- dělník Karel Grepl (narozen 13. prosince 1879 v Runářově) zemřel na vnitřní vykrvácení při explozi granátu
- holičský pomocník Arnošt Soukeník (narozen 25. ledna 1915 ve Vincencově) byl usmrcen explozí bomby
- Josef Staněk (narozen 8. prosince 1929 v osadě Pastvisko u obce Sudice) byl zabit explozí bomby
O čtyři dny později (5. května 1945) zemřel obuvník Bohumil Soldán (narozen 2. října 1904 v Brně). Příčinou smrti byl průstřel do
mozku při leteckém náletu. Dne 6. května 1945 byl stejně jako Grepl, Soukeník a Staněk pohřben na bedihošťském hřbitově. Staněk
bydlel v Bedihošti-Václavovicích č. p. 2, ostatní v Bedihošti – Grepl v č. p. 1, Soukeník v č. p. 50, Soldán v č. p. 60 (Komendova ulice
totiž patřila k Bedihošti, nikoliv k jeho místní části Václavovice – pozn. autora). Grepl a Soldán byli ženatí, Soukeník a Staněk
svobodní.
Shodou okolností ani jeden z uvedených nebyl rodákem z Bedihoště. V naší obci se nenarodili ani tři další místní oběti války.
Zaměstnanec cukrovaru Antonín Komenda se narodil 22. března 1884 v obci Hejčín a zemřel v koncentračním táboře Osvětim dne
1. března 1943, skladník Jiří Špičák se narodil 17. září 1898 v Prostějově a zemřel zřejmě v roce 1945 v káznici ve Waldheimu, Jaroslav
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Zahálka se narodil 19. dubna 1910 v Tovačově a zahynul v roce 1944, zřejmě
během totálního nasazení. Z osmi místních obětí války se pouze v jednom
případě jednalo o rodáka – bývalý voják z povolání Vojtěch Vavrouch (stejně
jako Komenda a Špičák byl zapojen do protinacistického odboje) se narodil
30. dubna 1905 v Bedihošti a byl popraven 20. srpna 1943 v BerlíněPlötzensee. Ostatních sedm mužů se narodilo jinde, avšak žili značnou část
života v Bedihošti (případně jen krátce, avšak v době jejich smrti), proto
si i oni po právu zaslouží uvedení jména na místním pomníku obětem
světových válek (viz fotograﬁe).
Prameny k obětem z května 1945:
Obecní úřad Bedihošť – matrika zemřelých v Bedihošti v letech 1923–1949
Obecní úřad Bedihošť – matrika zemřelých ve Václavovicích v letech
1926–1949
Mgr. Petr Jirák

Pomník v obci s uvedením místních obětí 2. SV, u Grepla uveden nesprávný rok narození.

Připomínka 75. výročí osvobození obcí na Prostějovsku
Doprovodné vystoupení při slavnostním odhalení nového
památníku obětem 2. světové války v Kostelci na Hané,
několik přednášek na téma osvobození Prostějovska po celém
okrese a průjezd historických vojenských vozidel s vojáky
v historických uniformách spojeneckých vojsk, která
osvobodila Československo v květnu 1945 v rámci tradiční
„Kolony vítězství“ přes několik obcí a město Prostějov bylo pro
letošní rok v rámci kulatého jubilea plánováno členy Klubu
vojenské historie Dukla z.s. z Prostějova. Díky preventivním
opatřením proti šíření koronavirové infekce však postupně
vzaly tyto plány za své. Nakonec se však díky pozvolnému
uvolňování opatření přece jenom uskutečnilo omezené
a neveřejné důstojné připomenutí památky padlých vojáků,
kteří se podíleli na osvobození našeho okresu, resp. celého
Československa v několika obcích Mikroregionu Němčicko
a dvou dalších obcí. Čtyři členové tohoto klubu v uniformách
pěchoty a námořní pěchoty Rudé armády, Rumunské
královské armády a Polské armády postupně za spoluúčasti
zástupců obcí Nezamyslice, Dřevnovice, Víceměřice, Pivín,
Němčice nad Hanou, Vrchoslavice, Klenovice na Hané,
Ludmírov a Bedihošť u pomníků padlých a obětem 2. světové
války uctili ve dnech 30. dubna., 1. května a 8. května 2020
jejich památku kladením věnců a kytic a čestnou salvou. A že si
je co připomínat vypovídají statistiky padlých v našem okrese,
fotograﬁe: Radek Kirchner
neboť během deseti dnů, při kterých probíhaly tvrdé boje na
přístupech k městu Prostějovu, padlo 940 sovětských, 135 rumunských a 10 československých vojáků. O co smutnější je, že jejich
životy byly ztraceny, nikoliv však nadarmo, v posledních dnech a hodinách bojů na evropském kontinentu. Klub vojenské historie
Dukla z.s. tímto chce poděkovat také obci Bedihošť v zastoupení starostou Jiřím Zipsem za dosavadní morální i ﬁnanční podporu
tohoto projektu, který umožňuje objektivně seznamovat širokou veřejnost s tímto historickým tématem.
MVDr. Zdeněk Bezrouk
KVH Dukla z.s.
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Základní škola a mateřská škola Bedihošť
Do školy i v červenci
Zákeřný koronavirus v minulém školním roce naši školu úplně uzavřel na téměř tři měsíce. Na přelomu května a června se žáci mohli
při dodržení některých podmínek znovu vrátit do školy a předávání vysvědčení se už téměř blížilo normálu. Přesto, nebo možná právě
proto, jsme se rozhodli nabídnout našim žákům možnost strávit část prázdnin ve škole.
První prázdninový týden se pod vedením paní učitelky Rullové mohly děti naučit základy tenisu, zdokonalit se v ovládání kolečkových
bruslí a zahrát si oblíbený ﬂorbal. Michaela Rullová je nejenom licencovanou trenérkou tenisu, ale i aktivní hráčkou hokeje
a hokejbalu, a tak dokáže pro tyto aktivity opravdu nadchnout!
V druhém týdnu letních prázdnin proběhl na naší škole „příměstský tábor“ pod názvem GAMES. Děti si pod vedením paní
vychovatelky Holubové užívaly každý den program plný her, zábavy a tance. Týden byl zaměřen i na jiné činnosti. Žáci si ověřovali své
vědomosti z různých oblastí, získávali dovednosti v komunikaci v angličtině nebo prověřovali svou fyzickou zdatnost.
Třetího týdne, pod názvem Bedihošťský biolog, se zúčastnili žáci z prvního i druhého stupně naší školy. S paní učitelkou Beličkovou
a Svozílkovou plnili různé úkoly, objevovali okolí Bedihoště, mikroskopovali rostliny nebo orgány zvířat. Žáci se naučili smýkat motýly
a správně preparovat hmyz, který sami ulovili. Pokládaly se zemní pasti a používaly Moerickeho žluté misky. Samozřejmě děti
získávaly nové poznatky zábavnou formou a díky pestrým hrám.
Velký zájem o uvedené tábory nám pomohl udržet v provozu tři týdny o prázdninách také mateřskou školu. Zejména ve třetím týdnu,
kdy MŠ navštěvovaly jen tři děti, by bylo zajištění jejich stravování velmi problematické.
Vedení školy
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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. Po zrušení krizové situace se
nám opět rozběhla činnost Sokola a to zejména ta sportovní. Jarní
části fotbalových soutěží mužů i mládeže byly zrušeny a tak bylo
třeba připravit se na novou sezónu. Muži i mládež začali opět
trénovat a namísto soutěžních se odehrálo několik přátelských
utkání.
Za velmi deštivého počasí v sobotu 20.6. jsme na domácím hřišti
uspořádali turnaj mladších žáků za účasti 10 družstev z různých
okresů. Na prvním místě se umístil tým Slatinic, druhé místo obsadil
Hněvotín a třetí byly Vrahovice. Družstvo domácích po
nepřesvědčivém výkonu obsadilo šesté místo. Těšit nás mohlo jen
individuální ocenění nejlepšího gólmana turnaje, kterým se stal
domácí Pavel Vošahlík. V neděli 21.6. pokračoval fotbalový maraton
turnajem starších přípravek. Tady už to bylo veselejší. Za účasti
8 týmů se naši kluci probojovali až do ﬁnále, kde bohužel nestačili na
silné Určice a obsadili tak krásné druhé místo. Třetí místo patřilo
týmu ze Smržic. V individuálním ocenění jsme opět nezůstali
pozadu. Nejlepším střelcem se stal domácí Tobiáš Musil, který
v 6 utkáních vstřelil 15 branek.
Muži odehráli 5.7. turnaj v Biskupicích, kdy v semiﬁnále porazili
domácí tým 4:1.Ve ﬁnále podlehli Kralicím 4:0 a obsadili druhé
místo.
5.7. se na kurtech v sokolovně konal i tenisový turnaj, kterého se
zúčastnilo 10 hráčů. Vítězem se stal favorizovaný Tomáš Langr,
který ve ﬁnále porazil Luďka Smýkala.
V sobotu 5.9. proběhl na fotbalovém hřišti dětský sportovní den,
kde byly pro děti připravené dovednostní soutěže se sladkou
odměnou. Dále mělo následovat přátelské utkání mužů Bedihoště
a Přemyslovic. Hosté však bohužel nedorazili a bylo nutné trochu
improvizovat. Narychlo jsme poskládali tým z obsluhy a přítomných
diváků. Kdo mohl, vzal na nohy kopačky. Zápasu tím rozhodně na
atraktivitě neubral. Byl bohatý na góly a skončil výsledkem 7:7.
Do nové sezóny 2020/2021 nám k týmu mužů, starší přípravce
a mladším žákům přibyl ještě tým starších žáků.
Tímto bych chtěl se vší pokorou za celý trenérský tým nadšenců
poděkovat za vloženou důvěru a jsem velmi rád, že je o mládežnický
fotbal v Bedihošti takový zájem. V současné době máme zaregistrováno 39 dětí a zdá se, že to do budoucna rozhodně není konečné
číslo. Rád bych poděkoval všem rodičům, kteří jsou přítomni nejen při tréninku a zápasech na místním hřišti, ale doprovázejí nás i na
zápasech venkovních. Pro ty, co se ještě nebyli podívat, doporučuji, přijďte se mrknout, jak to vaše děti baví a jak válí na trávníku. Pro
ně je to obrovská vzpruha a motivace vám ukázat to nejlepší, co v nich je a jak velkého mají sportovního ducha!
Ve spolupráci s okresním fotbalovým svazem a českou fotbalovou asociací se mi podařilo dojednat hned několik akcí, které se budou
konat na fotbalovém hřišti v Bedihošti.
V nadcházejícím týdnu se bude jednat o výběrový trénink hráčů ročníků 2009 a 2010, dále ukázkový trénink pod vedením proﬁ
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trenérů, nábor nových fotbalových hvězdiček a proﬁtrénink brankářů.
Informace o průběhu a výsledcích těchto akcí budou zveřejněny v příštím vydání zpravodaje.
Tělocvičnu v sokolovně začaly využívat i ženy, které chodí každou neděli od 18 hodin na volejbal.
V závěru bych vás chtěl informovat o tom, že v součinnosti se členy sokola jsme začali s drobnými opravami v místní sokolovně. Bylo
osekáno mokré zdivo v místnosti pod pódiem nazývané „peklo”. V současné době místnost vysychá a po jejím řádném vyschnutí bude
obložena dřevěným obkladem. Snad se tím alespoň trochu prostředí zpříjemní.
Za TJ SOKOL starosta Martin Musil

Sbor dobrovolných hasičů Bedihošť
Krátké info od HASIČŮ z Bedihoště
V dnešní nelehké době plné opatření, se i my snažíme nějak fungovat. Jarní stornovaný sběr železného šrotu, jsme uskutečnili v
pozdějším termínu 9. 5. 2020, za Vaše příspěvky ve formě železného odpadu děkujeme.
Všem příznivcům požárního sportu se musíme omluvit za omezení na Bedihošťském kopečku, který letos byl bez soutěže v požárním
útoku. Přípravy na večerní zábavu byly také velmi zajímavé, když jsme pár hodin před zábavou sledovali valící se bouřkovou frontu na
Bedihošť. Nakonec to dopadlo velmi dobře, krom pár kapek byla suprová noc. Děkujeme, že jste se přišli pobavit, zatančit, utužit
bedihošťskou komunitu a těšíme se na Vás opět za rok, v půlce srpna.
Musím poděkovat všem, kdo se podíleli na všech přípravách, pracích, a dalších činnostech okolo Sboru dobrovolných hasičů
v Bedihošti. Zároveň děkujeme panu starostovi obce za milý a překvapivý dárek ve formě reprezentativních triček pro členy SDH
Bedihošť.

Činnost jednotky SDH Bedihošť
U zásahové jednotky se nenudíme – pravidelné školení členů jednotky a přípravu techniky vystřídaly zásahy: jednotka byla pomáhat
při odstraňování následků bleskové povodně v obci Šumvald, byli jsme také požádáni o pomoc jednotkou hasičů z Čehovic pro rybáře
z Čehovic. Jednalo se o neobvyklou situaci v chování ryb a stavu vody v rybníce. Naše práce spočívala v okysličování vody po dva dny
a to 20. a 21. června.
Byli jsme také pomáhat kolegům z Kralic na Hané odčerpávat vodu kolem zaplaveného včelína.
Poslední výjezd hasičů byl požár travnatého porostu na silnici směr Výšovice, naše jednotka byla na místě první a společně s kolegy
z Prostějova byl požár rychle uhašen.
I nadále pomáháme s čistěním studní (po domluvě) nebo čerpáme zborcené bazény.
Za SDH Bedihošť
Ing. Vojtěch Kuchař
jednatel
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V květnu jsme se naposledy rozloučili s naším nejstarším
členem bratrem Josefem Hlavatým, který byl členem
Sboru dobrovolných hasičů v Bedihošti od roku 1958.
Čest jeho památce
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Český zahrádkářský spolek Bedihošť
Grilování s diskotékou v areálu u zahrádkářů.

TEAM Bedihošť
Oﬁciálním zahájením letošní sezóny byl „ Májový rybníček “.
Za úsměvných pohledů přítomných rybářů s námi do mírně
studeného rybníka naskákal benjamín Aldík Václavek. A na
zahřátí pak ještě tradiční rybníčkové kolečko.
Běžecké závody byly na jaře zrušeny. Nahradili jsme si je
sami. V předvečer plánované Čehovské 10 000 jsme známou
trasu proběhli jako tým - Váša, Michal, Zdeňka a Zdenal.
Místo Valašského Hrbu jsme vytvořili - „ Hanácké Hrb “. Trasu
Slatinice - Kosíř - Čechy p. Kosířem a zpět běželi v dešti
Michal, Váša a Zdeňka.
Místo zrušených závodů jsme jednotlivě i ve skupinkách
vyráželi na horské traily. Váša a Zdenal - Ramzová - Paprsek Návrší - Staré Město.

Čehovská 10 000

Váša - Červenohorské sedlo - Praděd - Skřítek. Libor a host
Luky - noční Radhošť, Kralický Sněžník a mezi jejich první
závody patřil CUTT Bílé Karpaty / 64 km /.
V červenci v týmovém duchu byl vytvořen 1. ročník Triatlon
TEAM. 500m plavání, 20km kolo a 5,5km běh zvládli Alda,
Váša, Michal, Zdeňka a Janča.
Koncem července zdolali triatlon STEELMAN Konice / 400m 20km - 4km / Zdenal, Alda, Michal, Váša a Zdeňka.
Nejmladším členem našeho týmu se stala teprve 5 a ½ letá
Zuzana Mužíková, která na trailovém běhu „ Čarták “ zvládla
1 km / 8min. 40 vt. /. Jejím cílem je zaběhnout v budoucnu „
horský maraton “.
Vendy
Hanácké Hrb
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CUTT Bílé Karpaty – Luky a Libor

Triatlon TEAM

Zuzana Mužíková - závod SPARTANS Vyškov

Memoriál Josefa Daňka
Dne 12. září 2020 uspořádal MS Bedihošť-Václavovice Memoriál Josefa Daňka, který každoročně pořádá
Okresní myslivecký spolek Prostějov. Tentokrát se Memoriál uskutečnil jako podzimní zkoušky ohařů
a ostatních plemen. Prostředí chaty MS poskytlo 23 účastníkům i jejich doprovodu příjemné zázemí
s občerstvením, a tak si i nezvykle teplý zářijový den společně se svými svěřenci užili. Jednotlivé disciplíny
stanovené zkušebním řádem proběhly v okolí Bedihoště a s laskavým svolením sousedních uživatelů
honiteb i v Kralicích, Čehovicích, Výšovicích a Čelčicích. Díky tomu měli všichni účastníci zabezpečeny
srovnatelné pracovní podmínky v zazvěřených prostorech. Vítězem zkoušek ohařů, a tím i Memoriálu, se
stal německý krátkosrstý ohař César z Vešek, vůdce Čestmír Maksant ze Senice na Hané. Vítězem
v ostatních plemenech se stal německý křepelák Gira Monymír, vůdce Zdeněk Černý z Ondrátic.
Memoriál Josefa Daňka vznikl ze Soutěže ohařů okresu Prostějov. Tu pomáhal vytvořit a v začátcích
organizovat Josef Daněk, který téměř 30 let žil v Bedihošti. V honitbě Bedihošť také Soutěž pravidelně probíhala. Několik let po smrti
Josefa Daňka rozhodl OMS Prostějov o přejmenování soutěže na Memoriál Josefa Daňka. Do Bedihoště se Memoriál letos
symbolicky vrátil v roce nedožitých 80. narozenin Josefa Daňka.
Josef Daněk se narodil 15. března 1940 v Tištíně. Vystudoval Zemědělskou školu v Olomouci obor
chovatelství a tomuto oboru zůstal profesně věrný po celý svůj život. Pracoval nejdříve jako zootechnik
v zemědělském družstvu, a pak více než 20 let v Plemenářském podniku. Lásku k přírodě a myslivosti v
něm už od dětství podporoval otec, který byl myslivcem a také kynologem. V roce 1959 složil Josef Daněk
zkoušku z myslivosti a po návratu z vojenské služby, kde působil jako psovod, se začal věnovat myslivecké
kynologii. Otec Josefa Daňka i jeho bratr chovali německé krátkosrsté ohaře a on se k nim přidal. Chov
a výcvik loveckých psů se stal jeho celoživotním koníčkem. V červnu 1969 si zakoupil výmarského ohaře
a tomuto plemeni již zůstal navždy věrný, i když pro přátele občas předvedl na zkouškách i psa jiného
plemene. V roce 1974 se fenka Dolly z Chrbova stala zakladatelkou linie jeho chovné stanice „Kajka“, ve
které postupně odchoval více než 70 štěňat v 10 vrzích. Do chovu výmarských ohařů zasáhl nejen
prostřednictvím svých 6 chovných fen, ale také jako vlastník v chovu velmi využívaného psa Castora vom
Zuckermantela původem z Rakouska. Své psy předvedl na všech typech zkoušek ohařů a stal se také
rozhodčím pro zkoušky z výkonu loveckých psů. Pracoval v kynologické komisi Okresního mysliveckého
spolku Prostějov a postupně s přáteli-kynology organizoval zkoušky nejen na úrovni okresu, ale předával
své výcvikové zkušenosti rovněž kamarádům a dalším zájemcům. Taktéž přišel s návrhem společné
přípravy ohařů na získání lovecké upotřebitelnosti, kdy s přítelem Ferdinandem Masarykem vymysleli
obsah i metodiku této přípravy. Ze společných výcviků ve skupinách s kamarády původně v Mysliveckém
sdružení Bedihošť vznikla později Soutěž ohařů okresu Prostějov, jež se stala předchůdcem dnešního
Memoriálu Josefa Daňka. Do myslivecké kynologie se Josef Daněk zapojil i prostřednictvím Klubu chovatelů výmarských ohařů, jehož
členem se stal 28. září 1970. V 80. a 90. letech působil i ve výboru klubu, a to mimo jiné na pozici tiskového referenta a jednatele.
Zemřel 20. prosince 1993 po delší nemoci. Jeho kynologický odkaz pokračuje v činnosti synů, kteří se myslivecké kynologii věnují od
mládí. K uctění jeho památky pořádá Okresní myslivecký spolek Prostějov od roku 1995 soutěž ohařů a lovecké zkoušky jako
Memoriál Josefa Daňka.
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Útulna pro duši a tělo
MÍSTO FYZICKÉHO A DUCHOVNÍHO ROZVOJE V BEDIHOŠTI
Milí spoluobčané, chceme vás informovat o nově vytvořeném spolku Útulna pro duši a tělo,
který jsme v tomto roce v Bedihošti založili.
Čím dál více si uvědomujeme, že dnešní doba nepřeje klidu a uvolnění. Uspěchaný životní
styl, tlak na výkon i strach o naše zdraví zanechává negativní následky na naší psychice. Jsme
často nervózní, podráždění, plni obav o dny příští. Pokud taková situace trvá příliš dlouho
(a současné okolnosti nám to dvakrát neusnadňují), přestáváme mít radost ze života a nebaví
nás nejen naše práce, ale dokonce ztrácíme zájem i o oblíbené koníčky.
Jak si v takové situaci poradit? Jednou z možností je zařadit do svého života pravidelné
meditace a jógová cvičení, která postupně uvolní tělo i psychiku.
Proto jsme vytvořili útulnou „meditárnu“, kde tyto činnosti pravidelně probíhají – několikrát
týdně cvičíme jógu, několikrát týdně aktivně meditujeme. Pořádáme i celodenní a
vícedenní prožitkové semináře, transformační workshopy a pravidelná setkávání nad zajímavými rozvojově-osobnostními
tématy. To vše v klidu, radosti, důvěře a bezpečném sdílení.

Pokud lidé zaslechnou slovo meditace, běžně si vybaví Buddhu sedícího v pozici lotosového květu. Naše meditace jsou však
aktivní a dynamické! Využívají přirozenou inteligenci těla, jsou naladěny na moderního evropského člověka, probíhají při hudbě,
která má terapeutické a léčebné účinky. Jsou určeny všem těm, kteří mají hektický život, těm, kteří na sobě vědomě pracují.
Přinášejí totiž hluboké uvolnění, ztišují mysl, výrazně odpomáhají od stresu.
Speciální skupinou meditací jsou meditace pro ženy, které velmi citlivě pracují se všemi aspekty ženství. Jsou naladěny na
hlubokou vnitřní potřebu dnešní ženy - uvolňují, léčí a pomáhají tam, kde je třeba. Tím rozjasňují jak ženské tělo, tak zejména
duši.
Zveme vás na aktuální programy:
·
·
·
·
·
·
·
·

Pravidelné lekce jógy pro muže i ženy - vždy ve čtvrtek a v pátek
Aktivní meditace pro smíšené skupiny – v pátek a v neděli
Cesta zářivého ženství – aktivní ženské meditace - ve středu
Relaxační muzikoterapie
Kolo roku ženské spirituality, tradiční ženské rituály
Zenové malování
Tajemství pánevního dna
Další příležitostné akce

Beneﬁty celostní jógy, aktivních meditací a dalších našich aktivit:
· posílení zdraví a zvýšení imunity
· sebeláska
· záda bez bolesti
· zvýšení pocitů štěstí
· posílení soucitu a empatie
· schopnost úspěšného otěhotnění
· vyprázdnění mysli, prostor pro zážitek
· odstranění negativních pocitů spojených s menopauzou
· rozproudění základní životní energie
· návrat „domů“ - k sobě, do svého „středu“
· významné zmírnění stresu a nervového vypětí
· urychlení práce mozku
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Rádi bychom také zdůraznili, že naši lektoři mají adekvátní vzdělání - certiﬁkovaný instruktorský program zdravotní tělesné výchovy
a jógy, sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, akreditovaný cvičitelský program.
Zveme vás tedy všechny do Útulny pro duši a tělo! Šálek dobrého čaje je samozřejmostí. Pro více informací nám prosím zavolejte
nebo napište.
Sledujte prosím také nástěnku na obecním úřadě, kde jsou všechny nadcházející akce vždy zveřejněny.
Na viděnou se těší
Radka a Pavel Trampotovi
Útulna pro duši a tělo, z. s.
Prostějovská 64
798 21 Bedihošť
(žlutý dům proti zdravotnímu středisku, zvonek „meditárna“)
Kontakt:
telefon: 603 295 696
e-mail: utulnaduse@seznam.cz
www.utulnaduse.cz
Facebook: Útulna pro duši a tělo
Skupina: Duchovní dění na střední Moravě
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Max Kašparů
Kapitola 20
Být sám se sebou je pro mne ta nejhorší společnost.

(O. Fišer)

Existují tři druhy meziosobních vztahů. Vztah člověka k Bohu, vztah člověka k jiným lidem a vztah k sobě samému. Pokud jsou
jednotlivé vztahy zdravé, přinášejí člověku radost a uspokojení. Často ovšem tyto vztahy bývají nějak narušeny.
Ve všech třech případech může být příčina jejich „onemocnění“ stejná. Falešná představa o protějšku. Proto je jednou z
léčebných metod tohoto narušení také náprava vlastního náhledu na Boha, na lidi i na sebe. A potřeba odvahy k nové
komunikaci.
Mluvit s Bohem a vyjít s lidmi bývá někdy lehčí, než vycházet a komunikovat se sebou samotným. Nedaří se nám to proto,
že se nepřijímáme v takové podobě, v jaké se vidíme. Jsme nespokojeni se svým původem, výškou, vzděláním, společenským
postavením, tvarem nosu….
Máme-li představu, že hlavní příčina našich problémů v jednání s druhými lidmi je v nich samotných nebo že naše neshody
se Stvořitelem jsou právě jeho vinnou, pak máme přirozenou tendenci zalézt někam do samoty a nemít kontakt s tím špatným
světem a nevypočitatelným Pánem Bohem.
Kam se však schovat sám před sebou?
Náhle si uvědomuji tu neřešitelnou situaci, kdy sám před sebou utíkám opět sám se sebou. Ze sebe nemohu utéci bez
sebe. Za takové situace jsem v nejhorší možné společnosti – a k tomu ještě slepý, protože nevidím cestu ven.
V tomto životním zmatku možná sahám po pilulce, možná po alkoholu…. Když po čase „moje droga“ přestane mít patřičný
efekt, přidávám další a další. Problémy se neřeší, ale narůstají. Mám o další důvod navíc, proč se nemít rád, proč zalézt do ještě
větší samoty – zůstat slepcem.
K radosti lidské duše patří pravdivý a osvobozující pohled na sebe sama. Dále je třeba hledat v sobě i v druhých to dobré a
opravit si falešnou představu o Bohu. Mít stejnou touhu, jakou měl slepec v Markově evangeliu, když prosil: „Pane ať vidím“.

Kapitola 21
Člověk se podobá zlomku, v němž čitatel je to, co je doopravdy, a jmenovatel to, co si o sobě myslí. Čím je jmenovatel větší, tím
menší je zlomek. (L.N. Tolstoj)

Bylo by ideální, kdybychom žili ve světě celků. Cele soběstační, celkově zdraví, zcela zaopatření, celkem spokojení.
Bohužel život se skládá většinou ze zlomků, ze všeho, co bychom si přáli zcela, máme někdy jen nepatrné části. A na vině
je právě jmenovatel, který nám ukrajuje z toho, co bychom si přáli mít v hojnosti.
Obnos peněženky
---------------------ceny zboží

volný čas
------------práce

paměť
---------stáří

láska
-------sobectví

radost
---------bolest

krása
--------věk

život
-------smrt

K radosti lidské duše patří jistota, že vítězství žádného jmenovatele není absolutní. Ani smrti. Tu radost prožil i apoštol Pavel,
který se v prvním listě Korinťanům táže ve své apostrofě smrti, kde je její vítězství, kde je její zbraň.

18

Poděkování popelářům
Možná, že jsme na někoho zapomněli s poděkováním….
Nevím, nejsem zase až tak pozorným čtenářem či posluchačem sdělovacích prostředků, ale tak se mi zdá,že jsme na někoho
s poděkováním zapomněli…..
V souvislosti s pandemií a karanténou s „COVIDEM 19“ se v po zdolání první vlny děkovalo a také ﬁnančně odměňovalo…. Ve výčtu
těch nejzasloužilejších se nejčastěji samozřejmě vyskytovali lékaři, zdravotní sestry a vůbec všechen zdravotní personál, Policie – ať už
státní či městská, hasiči a vlastně celý integrovaný záchranný systém, do kterého se v poslední době zapojují i speciální složky celní
správy. Ale domnívám se, že ocenění by si zasloužili také prodavači v supermarketech, ale i v malých obchodech, které často provozují
naši spoluobčané vietnamské národnosti, kteří také v mnoha případech přispěli zejména v začátcích karantény i hmotně, zejména ve
výrobě roušek atd….
Trochu v pozadí s poděkováním zůstala řada dalších profesí, bez kterých bychom velice těžko toto složité období zvládali.
Ty, na které jsme zapomněli – (nebo aspoň jsem si nikde nevšiml), jsou například „popeláři“ a pracovníci spaloven, skládek, kteří po
celou dobu plnili a nadále plní své povinnosti a pravidelně sváželi a sváží a likvidují často velice nebezpečný odpad. Domnívám se, že
v souvislosti se zmiňovanou pandemií obrovským způsobem narostlo množství odpadu zejména v nemocnicích, sociálních ústavech
atd, což jsme si ani neuvědomovali a že tento odpad musí někdo odvézt a ekologicky zlikvidovat.
V té souvislosti se mi vybavil zážitek z francouzského přístavního města MARSEILLE – druhého největšího města Francie s takřka
milionem obyvatel. Dostal jsem se tam docela náhodou před několika lety. Byl čas několik málo hodin k prohlídce tohoto města.
Využil jsem příležitosti k prohlídce přístavu a vyjel si lodí na ostrov – pevnost IF, kde ve zdejší pevnosti trávil svůj vězeňský pobyt
podle Alexandra Dumase sám Hrabě Monte Christo. Byla to krásná projížďka po moři za krásného slunečného počasí. Prohlédl
a prošel jsem si celou pevnost a došlo i na koupání, i když se v této lokalitě koupání moc nedoporučuje. Odpoledne jsem se vrátil lodí

zpět do přístavu a vzhledem k časovým možnostem jsem se ještě
prošel městem. Fascinovaly mne v ulicích centra metropole
hromady plastových pytlů se silně zapáchajícím odpadem.
Nechápal jsem, co se zde děje. Posléze jsem zjistil, že pracovníci
„technických služeb“ města Marseille už několik dnů
stávkují a tak se odpad hromadil v ulicích před domy, obchody
a restauracemi…..
Uvědomil jsem si důležitost této služby, kterou bereme jako
samozřejmost….. Myslím, že se tedy sluší poděkovat i dalším
profesím a nejen „popelářům“, které zůstaly tak trochu ve stínu za
výše jmenovanými, ale že bez nich bychom pandemii také těžko zvládali….
Takže milí „popeláři“ a další pracovníci tohoto oboru, přijměte naše poděkování aspoň touto cestou. Velice si vaší práce vážíme, i když
je často neprávem podceňována….
P.S. Chtěl bych tímto také poděkovat i naší obecní pracovní četě za to, co dělá pro zkrášlení naší obce, svozu odpadu, odpadků a další
práce...
Václav z Václavovic
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Obrazem - oprava železniční trati

Foto © Jan Pospíšil

Foto © Jan Pospíšil
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