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Vážení spoluobčané,
léto je u konce a rozpracované aktivity obce je nutné co nejdříve dokončit. V současnosti se
jedná hlavně o obnovení cihelné hřbitovní zdi a schodiště a dále technickou infrastrukturu 3. Etapy
Jižní čtvrti.
Letošní podzim je ve znamení významného výročí 100 let od vzniku republiky a také
komunálních voleb do zastupitelstev obcí a měst. V naší obci je jedna kandidátka, kde jsou všichni
kandidáti bez politické příslušnosti. Vážím si všech kandidátů z hlediska osobní znalosti a toho, že
se rozhodli účastnit se na nelehkých rozhodnutích ve věcech obce. Zároveň děkuji všem stávajícím
zastupitelům za jejich odvedenou práci pro naši obec.
Směřování obce musí mít svou logiku. Je to zaměřování se na potřeby různých věkových
kategorií, zlepšování životního prostředí, služeb pro občany, kulturních možností a dalších součástí
dobrého bydlení v obci. Níže uvádím aktivity obce k těmto cílům směřujících. Jedná se o aktivity
již rozpracované, výhledově proveditelné i určité vize. Vše záleží na dotačních možnostech, bez
kterých jsou některé záměry nesplnitelné. Důležitý je zároveň souhlas a podpora zastupitelů obce.
Možné aktivity nejsou nikterak řazeny:
1) Jižní čtvrť – 3. etapa – technická infrastruktura – 17 stavebních parcel
-

do konce října musíme dokončit rozvody ČEZ, veřejné osvětlení a nosné vrstvy
komunikace, a to včetně kolaudací všech sítí,
16 stavebních parcel je smluvně obsazených, zbývá poslední volná parcela
vzhledem k neočekávanému zájmu o parcely je po rozboru budoucích nátoků
splašků na stávající dočasnou ČOV – 50 EO nedostačující; z tohoto důvodu je
nutné vybudovat druhou ČOV a ČS s tím, že toto zařízení bude umístěno tak, aby
jej bylo možné využít pro čerpací stanici v případě realizace dalších etap, dle
nového územního plánu obce.

2) Kostel sv. Prokopa – obnova kamenné hřbitovní zdi – obnova cihelné hřbitovní zdi
a schodiště
-

fasáda kostela je prováděna dle harmonogramu – každý pátek se účastníme
kontrolních dnů – již tři měsíce řešíme strukturu a především barevnost,
obnova kamenné hřbitovní zdi v majetku církve pokračuje ke spokojenosti všech,
obnova zděné hřbitovní zdi a schodiště v majetku obce je z důvodu nedostatečné
kapacity dodavatele kamenných prvků nepatrně časově zpožděná, schodiště bude
na zimu osazeno „dočasným“ zábradlím, poté bude instalováno nové,
opěrná zeď s kolumbáriem – dodělání bude předmětem dalších jednání.

3) Rekonstrukce silnice Machov – Bezděkov (náves) – následné řešení přilehlých
chodníků a parkovacích ploch u obchodu
-

rekonstrukce silnice má velký časový skluz – dořešuje se výměna odvodnění
silnice (kanalizace),
předpoklad zahájení úseku v naší obci je březen až duben 2019
za obec máme požadavek na osazení obrub pro budoucí chodníky,
obec musí řešit budoucí chodníky a možnost parkování u prodejny, které nebude
v dnešní podobě možné.

4) Splašková kanalizace a ČOV Bezděkov nad Metují
-

zahájeno stavební řízení – povolení stavby,
nutné dojednat připomínky u vlastníka pozemků v sousedství ČOV,
možné přidělení dotace je reálné,
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-

pravděpodobný začátek stavebních prací – podzim 2019

5) Oprava místních komunikací po realizaci kanalizace a ČOV
-

-

v převážné části místních komunikací budou vedeny kanalizační sítě, které poruší
jejich povrchy – ve stavební akci se sice počítá se „záplatou“ po rýze, ale stav
(rozpraskání,...) MK bude po realizaci tak neuspokojivý, že obec bude muset
přemýšlet o celkovém obnovení svršků MK,
jaké řešení a jak sehnat finance je otázka pro další ZO

6) Územní plán obce
-

dne 20. září 2018 proběhlo veřejné projednání a připomínkování ÚP Bezděkov
nad Metují na MěÚ Náchod
byly vzneseny dvě „připomínky“ od vlastníků pozemků, které oddálily schválení
územního plánu cca o 2 měsíce.

7) Nové rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů
-

nový ÚP obce vyčleňuje plochy pro možný rozvoj obce – jedná se o Jižní čtvrť –
4., 5. a 6. etapu,
jedná se celkem o 39 stavebních parcel
pro obec to znamená jednat s vlastníky pozemků o odkupu a další martýria se
zainvestováním těchto pozemků,
ekonomicky je prodej zainvestovaných parcel v naší oblasti bohužel prodělečná
aktivita – ale vzhledem k budoucím novým občanům obce a tím zvýšení rozpočtu
obce je tato aktivita obce progresivní.

8) Budova ZŠ a MŠ – rozšíření kapacity: MŠ, dětského hřiště a zvýšení počtu ročníků
ZŠ
-

obec čeká jednání o možnosti odkoupení části pozemků za školou pro dětské
hřiště, případně přístavbu třídy MŠ,
MŠ se již dnes potýká s odmítáním dětí – s rozvojem obce je nutné tuto situaci
řešit,
pro případ, že se postupně zvýší i počet abonentů na ZŠ – pak je nutné jednat o
možném navýšení ročníků ZŠ.

9) „Kalabon“ – dešťová kanalizace, chodník a povrch silnice
-

dešťová kanalizace uložená pod panelovým chodníkem je ve zcela dezolátním
stavu, nová dešťová kanalizace není, a ani nemůže být, součástí plánované
splaškové kanalizace,
cena dle stávajícího položkového rozpočtu úseku (Mýto – obecní úřad) této
kanalizace je vypočítána na cca 20 mil. Kč – což je pro obec mimo všechny
možnosti,
kanalizace je využívána hlavně na odvodnění krajské komunikace – bude tak
nutné jednat s KHK – správou silnic, tak aby byla akce realizovatelná,
cílem obce je po obnově této kanalizace obnovit chodníkové těleso v součinnosti
s KHK, kde je zapotřebí prosazovat nový svršek přilehlé silnice.

10) Technický dvůr obce – sběrný dvůr – kompostárna
-

obec čeká doplnění zpevněných ploch za garážemi, tak aby bylo možno vyjíždět
s technikou z 3 garážových vrat – což prozatím není možné
provedení fasády na nové garáži
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-

doplnění vybavení místnosti pro PHM o velkoobjemové vydávací zařízení pro
výdej nafty a benzínu,
obec nakoupila několik traktorových kontejnerů pro tříděné odpady (nejdražší –
výsypný stál 240 tis. Kč) – pro zachování trvanlivosti kontejnerů a ochranu
skladovaných odpadů před deštěm je nutné uvažovat o multifunkčním přístřešku.

11) Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na místních komunikacích
-

Dopravní inspektorát Policie ČR obec vyzval k zajištění rozhledových poměrů na
místních komunikacích, s čímž souvisí i výjezdy od rodinných domů na MK a
krajské silnice,
určitá část obyvatel obce požaduje zajištění lepších rozhledových poměrů při
jejich výjezdu na MK nebo krajskou silnici,
obec tak čeká prověření těchto výjezdů a křižovatek, tak aby byly odstraněny
„odstranitelné“ překážky výhledu a pokud to nepomůže, tak zajistit adekvátní
opatření např. silničním zrcadlem.

12) Obnova – revitalizace Dražského rybníku
-

obec hledá dotační možnosti v obnově a celoroční funkci této vodní plochy

13) Venčení psů – oddechové přírodní zóny obce – čipování psů
-

v obci je zapotřebí vymezit místa, kde je vhodné venčit domácí mazlíčky – jako
vhodné lokality se jeví cesta vedoucí z obce do polností – vytypovaná místa by
bylo zapotřebí vybavit košem a sáčky na exkrementy,
připravme se na povinné čipování psů – myslím, že je to dobrá věc hlavně pro
majitele, kteří mají svého psa jako nejlepšího kamaráda.

14) Dům seniorů – 2. etapa
-

obec má zpracovanou stavební dokumentaci včetně stavebního povolení na
2. etapu „Domu seniorů“ – jedná se o dvojče stávající budovy,
žádost o dotaci byla podána s předpokladem 90 % dotace a dobou dokončení do
konce roku 2021.

15) Zaměstnanci obce – smluvní vztah s úřadem práce
-

tito zaměstnanci obci pomáhají v plnění různých úkolů, v poslední době je však
velmi obtížné, aby nám úřad práce přidělil (vybral) vhodné uchazeče – je to
způsobené nízkou mírou nezaměstnanosti,
v současné době máme těchto zaměstnanců 7, od listopadu přibude ještě jeden,
pracovní úvazek je možné uzavřít na max. 12 měsíců.

Ve výčtu možných aktivit obce není zahrnuta práce obce při běžné – standartní údržbě obce,
ani se nedotýká spolkových a jiných kulturních činností – to je většinou řešeno operativně, dle
nastalých situací.
Závěrem přeji všem občanům, pokud možno, alespoň kousek Babího léta. Co nám připraví
zima se necháme překvapit.
Miroslav Maroul
starosta obce
********************************************************************************

4

BEZDĚKOVSKÁ FARNOST
Mons. Marian Lewicki
Se zármutkem v srdcích jsme přijali skutečnost, že nás dne 18. srpna 2018 po dlouhé
těžké nemoci opustil Mons. Marian Lewicki. Rozloučili jsme se s ním 25. srpna při mši svaté a
doprovodili jsme ho na místo posledního odpočinku na polickém hřbitově.
Chtěli bychom mu ještě i touto cestou poděkovat za jeho kněžskou a misijní službu, kterou
zde vykonával, a poděkovat za jeho život a popřát mu, ať zde odpočívá v pokoji a světlo věčné,
ať mu svítí.

Nový kněz pro farnost v Polici, Bezděkově a Machově
Od 1. srpna 2018 byl novým administrátorem ustanoven ThLic. Mgr. Jaroslaw Furtan,
Ph.D., který vedl farnost v Českém Meziříčí. Práce v místní farnosti se ujal od 1. září 2018.
Jaroslaw Furtan se narodil v roce 1968 v Strzelinu v Dolním Slezku, v letech 1987–1992
studoval psychologii na Katolické univerzitě v Lublinu, kde studoval i ekonomii, v letech 1994–
2000 studoval teologii a na závěr přijal kněžské svěcení. Od roku 2000 žije v Čechách. V letech
2009–2014 absolvoval psychoterapeutický výcvik v Praze ve směru existenciální analýza.
Kontakt na pana faráře: furtjaro@seznam.cz, tel. č. +420777607847,
www.jaroslawfurtan.com.
Po dobu oprav polického bytu v klášteře bydlí na machovské faře. Přivítali jsme
ho při příležitosti sloužení jeho první mše svaté na Bezděkově s přáním, aby se mu zde líbilo a byl
nám dobrým pastýřem v jeho kněžské službě.
za farnost Jiří Krista

Vážení spoluobčané, přijměte pozvání na

22. ORLICKO KLADSKÝ varhanní festival,
který pořádá Orlicko-kladský varhanní festival, z.s. ve spolupráci s kulturními
institucemi a duchovní správou měst, pod záštitou hejtmana Královéhradekého kraje,
koná se
v neděli 14.10.2018 od 17 hodin
v kostele sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují
Piotr Rojek (Polsko) – varhany
***************************************************************
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Popelnice na bioopad!
Stále občanům nabízíme k bezplatné výpůjčce kompostejnery, tzv. „hnědé popelnice“ –
o objemu 240 litrů či 120 litrů. Sběr a odvoz odpadu z kompostejnerů a jeho následné uložení je
hrazeno z poplatku za provoz systému svozu komunálních odpadů, proto tyto služby nebudou navíc
nijak zpoplatněny. Případní zájemci musí nejprve v kanceláři obecního úřadu vyplnit žádost.
V současné době svoz bioopadu probíhá souběžně se svozem komunálního odpadu – tedy
v liché týdny v pátek dopoledne. Průběžně může dojít ke změně četnosti svozu, v závislosti na
vytíženosti kompostejnerů. Nový systém občas zazlobí, proto občany prosíme o trpělivost.
********************************************************************************

Poplatky za odpady v roce 2018
Upozorňujeme občany, kteří stále neuhradili poplatky za odpady v roce 2018, aby tak učinili
v co nejkratším možném termínu – v pokladně obecního úřadu nebo převodem z účtu na bankovní
účet obce č. 3352366309/0800. Jako variabilní symbol uveďte čp2018, s tím, že „čp“ nahraďte
číslem popisným Vašeho trvalého bydliště.
Děkujeme za pochopení.

Z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Nový školní rok
3. září nám začal nový školní rok.
V letošním roce máme ve škole drobné personální změny. Do zaslouženého důchodu odešla
paní kuchařka Lenka Sádovská a zároveň s ní ukončil svou činnost na naší škole i pan Kohl, který
jako pracující důchodce vzorně vykonával činnost školníka. Oběma za jejich práci mnohokrát
děkujeme.
Do školní kuchyně nám nastoupila paní Michaela Khunová. Na místo školníka nastoupil
důchodce pan Miloslav Kalousek. Oběma přejeme, aby se jim práce na našem pracovišti líbila a
byli u nás spokojení.
Do školky hned první den nastoupilo všech 25 dětí. Zde se o ně budou starat dvě učitelky –
paní Vrabcová a paní Wernerová. Hned od prvního dne děti postupně seznamují s ostatními
kamarády, režimem dne, budovou, zaměstnanci a samozřejmě pravidly, která je nutné již ve školce
dodržovat.
Ve škole máme letos 13 školáků – 3 žáky první třídy, 2 žákyně druhé třídy a 8 žáků třetí
třídy. O tyto žáky se starají dvě učitelky – paní Vaisarová a paní Beranová.
Ve škole i školce pracuje i slečna Bernardová, která zde je asistentkou.
Všem přejeme úspěšný školní rok.

Knihovna
Knihovna je otevřena vždy v úterý od 15 do 17 hodin. Pokud Vám tato doba nevyhovuje, je
možné vypůjčit si knížky po domluvě i mimo tuto provozní dobu.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Marie Vaisarová

********************************************************************
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TJ SOKOL
Z činnosti spolku za rok 2018
I když ještě není ten správný čas bilancovat, rád bych Vás seznámil s aktivitami, které se
udály v roce 2018 v naší TJ.
Na začátku roku se poprvé podle nových stanov konala valná hromada, kterou jsme po
předchozích zkušenostech svolali do naší tělocvičny. Účast nebyla hojná, možná i proto, že podle
nových stanov jsme oznámili konání valné hromady vyvěšením letáku na veřejných místech a ve
vývěsce TJ. Z nejdůležitějších odsouhlasených věcí bych zmínil ukončení tradičních soutěží
vesnických tělovýchovných jednot, plány na přestavbu dalších místností v budově tělocvičny a
volbu výkonného výboru. Dohodli jsme se také na akcích, které bychom chtěli do budoucna
pořádat.
V prvé řadě bychom rádi udrželi možnost bruslení na co nejkvalitnější ledové ploše. Za
tímto účelem jsme také podali žádost o grant na opravu mantinelů, které po dlouhých letech
používání pomalu dosluhují. V současnosti již víme, že grant nám byl zamítnut. Bohužel zima nám
letos nepřála a velké kluziště zůstalo nevyužité. Velké poděkování patří našim “ledovým mužům“,
kteří ve velmi krátké době udělali led alespoň na volejbalovém hřišti, takže se na konci zimy na
několik dnů dalo bruslit. Zamýšlený závod v biatlonu se kvůli špatným sněhovým podmínkám
neuskutečnil.
Další akcí byl nultý ročník kuličkiády, kterou vymyslel a zorganizoval Lukáš Petříček za
pomoci dalších obětavých dobrovolníků. Kdo se akce zúčastnil nebo se alespoň přišel podívat, byl
určitě překvapen, v jakém stylu proběhla. Nebylo to jen soupeření několika kamarádů. V obou
kategoriích závodili borci místní i přespolní, závodníky přišlo podpořit mnoho fanoušků, pro
všechny bylo připraveno velmi kvalitní občerstvení. Bezchybná organizace a popularita je velkým
příslibem pro taková setkání i do budoucna.
Naše hřiště je také místem pořádání dalších, nejen sportovních, akcí. Za tímto účelem
pokračujeme v předělávání zázemí v budově. Letos jsme s finanční podporou vedení obce a po
dvou letech stavebních prací dokončili a uvedli do provozu bezbariérové sociální zařízení se
sprchovým koutem. Věříme, že nám obec bude nápomocna i v dalších letech, protože máme
v plánu v malých úpravách pokračovat i nadále.
V létě se bohužel pro nízký stav vody v Panském rybníce opět neuskutečnilo lodičkování.
Slibujeme, že pokud to příroda v příštím roce dovolí, určitě se k této akci vrátíme – možná i podle
vzoru kuličkiády. Závody v pádlování a slalom na klidné vodě bezděkovští ještě v naší bohaté
historii neviděli.
Tělocvična je nejvíce využívána v zimních měsících pro cvičení školních dětí. Dále ji
využívají i hasiči a minulý rok v tělocvičně cvičily ženy kruhový trénink. Bohužel skončil slibně
rozjetý spinning. Jako každý rok i tentokrát Vám nabízíme možnost jít si zacvičit o volných
víkendech nebo deštivých dnech, které jistě s podzimem přijdou. Jít si s celou rodinou zahrát
nějakou hru do tělocvičny může být dobrá volba například o vánočních prázdninách. V každém
případě se prosím telefonicky domluvte se správcem Jirkou Kristou na telefonním čísle
775 075 839.
Naše zařízení nabízí zase o něco lepší možnost sportovního vyžití. Máme k dispozici
opravenou tělocvičnu, kvalitní sociální zařízení se sprchou a kuchyňku. Můžeme tedy nabízet i
déletrvající aktivity spojené s přespáním. Pokud znáte nějakou zájmovou skupinu, která by ráda
možnosti přespání za velice příznivou cenu využila, zkontaktujte ji prosím s námi. Dále také
nabízíme možnost pronájmu vnitřních prostor například pro rodinné a firemní akce. Velice by nám
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pomohlo, kdybyste informace o těchto možnostech sdíleli v internetové síti, například na
Facebooku.
Na závěr je nutné poděkovat našim sponzorům. Již léta bychom bez sponzorské pomoci
firem Hašpl s.r.o. Velké Poříčí, Saar Gummi Czech s.r.o Červený Kostelec, Farmet Česká Skalice a
PéCé Náchod nebyli schopni mnoho výše uvedených akcí zorganizovat. Dík patří jim i všem
dobrovolníkům, kteří při akcích aktivně pomáhají.
Zdeněk Borna ml,
předseda TJ SOKOL Bezděkov nad Metují z.s.

Třetí pokračování výpisů z kroniky Sokola Bezděkov nad Metují
(Šikmo psaný text je přesný opis)

Zajímavost z výborové schůze ze 14.3.1926. Informace starosty místního Sokola:
Jako zajímavou podrobnost poukazuje na žádost Masarykovy letecké ligy, aby ČOS (Česká
obec sokolská) přistoupila za jejího člena a platila za veškeré své členstvo příspěvek Kč 1,měsíčně. Mimo to by si MLL přála, aby ČOS darovala při příležitosti sletu československé armádě 1
aeroplán. ČOS žádost odmítla, což je úplně správné, vzpomeneme-li jak těžko překonávají některé
naše venkovské jednoty své finanční potíže, vzpomenu-li ohromných dluhů, které váznou na
mnohých sokolovnách.
Výborová schůze 7.4.1929
Při výborové schůzi mne zamrzela tato příhoda. Družstvo pro postavení Jiráskova divadla
v Hronově poslalo 5 losů, které však bratři bez dlouhého uvažování vrátili. Jest ovšem pravdou, že
stálé obtěžování o podporu na všechny možné podniky jest hodně nesympatické, zvláště když vlastní
jednota nucena jest každým rokem vybírati ze záložny, ale přece jen se nemohu dosti smířiti
s faktem, že jednota odmítla podporu Kč 15,- ve prospěch postavení divadla. Bojím se, že se s tím
jednou někde nemile shledáme, poněvadž jde o blízké sousedství.
Výborová schůze 18.5.1926
Při výborové schůzi jednalo se také o tom našem cvičišti. Kdesi ve „Věstníku“ či některé
příručce je popsáno nejmenší cvičiště, které se dá upraviti na ploše 600 m2. Starší bratři se
odvolávali na tyto rozměry a doporučovali (jako již dříve několikrát), aby dolejší polovina letního
cvičiště se tento rok nepoužívala, tak aby se dala tráva prodati. Rozměry našeho cvičiště jsou 108 x
46 m. Mladší bratři požadovali dovolení ku zřízení závodní dráhy kolem celého cvičiště a naprosto
odmítali názor starších, aby se cvičilo jen na jedné polovině cvičiště. Br. starosta Josef Jirman
upozorňoval, že se nejedná o omezování cvičební činnosti, bude-li tolik členstva, a tak vydatná
činnost, že bude zapotřebí celého cvičiště, vezmou to starší, necvičící bratři s povděkem na vědomí.
Pro dnešní nepatrný počet členstva stačí polovina cvičiště úplně. Chce-li členstvo cvičit běh na větší
vzdálenost, ať běhá kolem horní poloviny cvičiště. Běh na 100 m může cvičit podél delší (vnější)
strany pozemku. Ostatně pozemek je hodně veliký a br. starosta myslí, že jej cvičenci při jednom
cvičení mnohokráte neoběhnou. Už po prvním běhu toho budou mít ještě až do příštího cvičení
každý dost. Pochybuje, že by ta hrstka cvičících dovedla vyvinouti takovou činnost, aby k ní bylo
opravdu zapotřebí tolik půdy. Tvrdí, že půda zmůže cvičence, a ne cvičenci půdu. Je.li tedy možno
odprodejem trávy získat as 100,- Kč pro pokladnu, která se pomalu, ale nezadržitelně vyprazdňuje,
myslí, že to lze provésti úplně snadno, poněvadž běhání po dolní polovině cvičiště je při dnešním
stavu věcí naprosto zbytečné. Někteří z mladších bratří namítali, že se naprosto nemohou smířiti
s myšlenkou, že by jim byla polovina cvičiště nepřístupnou a dovozovali, že celý pozemek byl

8

zakoupen pro činnost tělovýchovnou, a ne pro výdělek. Takovýmto způsobem se prý šetřiti nesmí. O
příjem z posečené trávy vůbec nestojí, Příští rok budeme mít okrskové cvičení, takže se
s každoročním příjmem za posečenou trávu stejně nedá počítati. Starší bratři však nemohli
pochopiti – a právem – jaký účel má zbytečné, zúmyslné pošlapání trávy na dolní polovině cvičiště.
Inu myslím si, že se jedna chyba při jednání o zužitkování pozemku stala: starší bratři nemuseli
vůbec návrh na šetření dolní poloviny letního cvičiště podávat a mladí, cvičící bratři by tam byli
stejně nešli, protože by – jak se br. starosta vyjádřil – celé cvičiště nezmohli. Když se však objevil
návrh, aby se cvičilo pouze na jedné polovině pozemku, vidí bratři ve druhé – jistě nešikovnější a
vůbec méněcenné polovině cvičiště – zakázané ovoce. Rádi by chodili s vědomím, že to je celé naše.
A teď by si měli najednou odepřít procházky až dolů. Usnesení se zatím nestalo.
Když byly na pořadu volné návrhy, žádali mladší bratři, aby výbor dodatečně schválil
věneček, který byl stanoven už na druhý den, tj. 9. 5. Čistý výnos měl býti věnován na zakoupení
nářadí na cvičiště. Br. starosta se ptal, co se stane, když věneček nedopadne. Podle dřívějších
zkušeností není na Bezděkově zapotřebí obávati se nějakých deficitů, a tak bylo schváleno, aby
v případě pohromy vyrovnala deficit pokladna jednoty. V neděli se slunce schovalo a z ošklivých
mraků poprchávalo. Byla také značná zima, vždyť v sobotu ráno ukázal se užaslým občanům na
Boře, Hejšovině a Vrchmezí čerstvě napadlý sníh. Od tří hodin odpoledne pršelo bez ustání. O ½ 7
hod. večer šel jsem z Police do Bezděkova a nemálo mne překvapilo, když mezi kapky deště počaly
se mísiti vločky sněhu. Zprvu byly drobné, vlhké, těžké, pak větší a větší, deště pomalu ustávalo, sníh
padal hustě a ve velkých vločkách. U pokladny to vypadalo tragikomicky. Režie byla velká (Kč 550,hudba, povolení a kolky – celkem přes 800,-) Konec konců však přece jen asi Kč 40,- čistého zisku
zůstalo. Byli jsme připraveni na to, že v případě ztráty bychom to doplatili ze svého, aby nám nikdo
nic nevyčítal.
Z výborové schůze 19.5.1926.
Cvičící členové nabídli dorostencům, že toho z nich, kdo bude nejlépe při rozřaďovacích
závodech cvičit, vyšlou na své náklady na slet do Prahy. Tím chtěli zvýšiti úroveň při cvičení a při
závodech. Člověk však opravdu nechápe ty dnešní hochy, musí-li slyšeti, že tuto krásnou nabídku
nechali úplně bez povšimnutí
21.5.1926
V nedělních „Nár. listech“ byla delší zmínka o vodovodě z Boru. Pro pozdější porovnání
uvádím tato uveřejněná data:
vodovod bude pro cca 63.000 lidí
12.000 kusů dobytka
tj. celkem 42 měst a vesnic.
Bude zapotřebí 70 vteřinových litrů vody
K dispozici je 110
-„Denní spotřeba vody je rozpočtena takto:
na 1 obyvatele města průměrně
100 l vody
na 1 -„vesnice
30 -„na 1 kus velkého dobytka
50 -„na 1 kus malého dobytka
15 -„Potřebuje tedy:
Hronov
5,66 vteřinových litrů
Police
5,43
-,,Kostelec
6,49
-„Náchod
10,09
- „Hradec
30,00
-„-
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15.6.1926
V čísle 23 „Věstníku sokolského“ je mnoho psáno o fašismu, pravém vlastenectví. Ty věci
jsou teď velmi akutní. Nedá se popřít, že národové si nedovedou sami vládnout, a tak vidíme všude
ostrou krizi parlamentizmu.
Dále se rozepisuje o ostatních státech a pokračování:
U nás je vláda Černého – úřednická. Právě projednávala pevná cla na obranu našeho
zemědělství. Opoziční poslanci obojího pohlaví se při tom chovali jako vzteklí opilci v hospodě.
8.9.1926
Staly se za tu dobu velké věci. Především všesokolský slet, který předstihl vše, co jsme
doposud zažili. Měl ovšem také své bolesti. Z Italie nepřijel nikdo, poněvadž plzeňský starosta
(socialista) a senátor (soc. demokrat) hrubým způsobem kritizovali fašismus a italského
ministerského předsedu ve svých řečích rovněž hrubým způsobem uráželi. Druhá nepříjemnost byla
neúčast polského sokolstva, kterou si vymohlo polské katolické kněžstvo, poněvadž se sletem byly
spojeny Husovy oslavy. Jinak byl slet nádherný. Sletové slavnosti byly poprvé vysílány
radiotelefonicky. Veškerá dopravní zařízení, železnice, elektrické dráhy pracovaly bezvadně, nestalo
se nejmenší neštěstí, jízdní řád byl při obrovské dopravě přesně dodržován.
11.10.1926
V sobotu večer 9.10 a v neděli 10.10. byly v Bezděkově dvě přednášky redaktora Křivky
z Chrudimě. Prvá na téma „Láska nebo vášeň“, druhá „Zamilování a zásnuby“. Přednášky se
líbily, návštěva však byla ubohá. V neděli odpoledne seděla mnoho lidí v hostinské místnosti, kde se
statečně kouřilo, pilo a hrálo karty. Ostatně ani v sobotu to nebylo valné. Lidé nemají zájem na tom,
přemýšlet o věcech, které na zdraví, duševní i hospodářský rozkvět náš, a zvláště generací
budoucích mají rozhodující vliv. Alespoň se na ně neradi vážně dívají.
Jak jsem již napsal: mezi mladými a starými je pro karban, pití a kouření nepřeklenutelná
propast.
My jen dodáváme, že se musíme divit, že tehdy patřili k rozumným, co se týkalo kouření a
pití, právě mladí.
Hana Benešová
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2. pokračování zapomenutých a málo používaných slov z našeho okolí
Připomínka pozorného čtenáře Pavla Vojtěcha. V srpnovém zpravodaji jsme končili slovem
dreml a vysvětlení bylo, že je používáno, když je někde shon nebo hluk. Pavel správně připomíná,
že dreml se říkalo žentouru.
drhlen (je jako…)
dryjáčnice
drmolit
duchna
dulción
důra
dyovat (jdu…)
faněra
filec

klůcek
knop
kokrhél
korbel
kordula
korejda
krauclovat
kraušťák
krdat

zbytek látky
těsné
příšerný klobouk, účes
velká nádoba
zlobivá holka
vybíravý člověk, vytrapa
kašlat
kravský placák
breptat

kreslička

čtvrtka na kreslení

handrkovat se
hánět

je hubená
holka do větru
rychle mluvit (nesrozumitelně)
peřina
nakaboněný
protiva
jdu na pomlázku
facka
pytel, ranec
ženská domýšlivá, nevkusně
naparáděná
dohadovat se
toulat se

krchov
krušec

hapat (dítě)

dítě upadlo

kruťák

haraburdí

nepotřebné věci

kuckat

havelok

starý velký kabát

kucmoch

hazuka
hejtěra
heldegón
herda do za
honér
hověl tomu
hrdlouhat
hulovatý (bylo
to…)
hulstr
hurónský řev
churá
Jaucha
kalfas
kambulka,
kandůlek
kančka
kista

nepěkná část oblečení
hubený člověk
silný velký chlap
rána do zad
shon, velký spěch
rozuměl tomu
lhát

kunýrovat
kurýrovat se
jdi na kutě
kvákory
kvitýrovat se
lábat
lajblík

hřbitov
příliš slané jídlo
vymýšlí si, neví, co chce,
hrubec
kašlat, kašlat s dušením
pochybné jídlo, mléko od
stelné krávy
vymýšlet si, vytrapovat
léčit se
jdi spát
brepty, kecy
spěchat, odcházet
rychle pít
tričko

bylo toho až moc

lamentovat

nadávat, naříkat, smutnit

silná látka, šev
velký řev
hubená
tmavá, špinavá voda
velký hrnek na kávu

lankvara
lankvrdovat
láteřit
v limbu
lohnit

pomalý člověk
dělat pomalu
nadávat
v polospánku
rychle pít

důlek na cvrkání kuliček

lojda

tulačka

tkanička, šněrovadlo
velká dřevěná bedna

lozí sem
lumprovat (já to… )

klábosit

povídat

lundrák

klacek
klimprovat

nevychovaný kluk
marodit

lunkat
lunt

chodí sem
já to požírám, jím rychle
nezbeda, šupák, roztrhaný a
špinavý
rychle pít
kus látky, nebo hubený člověk

grizelda

Hana Benešová

********************************************************************************
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OPRAVA KOSTELA V BEZDĚKOVĚ NAD METUJÍ

Kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují patří do unikátní broumovské skupiny kostelů, i
když vzhledem k ostatním devíti kostelům leží na okraji. Ovšem rozhodně není na okraji zájmu
místních, kteří v čele se zdejším starostou a nedávno zesnulým knězem Marianem Lewickim
bojovali o jeho opravu. Specifické a v poslední době okleštěné dotace na kulturní památky nebyly
vhodné pro tento typ památky. Pomocí menších finančních prostředků by se rekonstrukce kostela,
postaveného podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera, mohla protáhnout na několik let a
rozdrobila by se do několika částí. „Bez dotační podpory, která se naskytla z prostředků Místní
akční skupiny Stolové hory, a vzhledem k současnému nastavení dotační podpory není vůbec jisté,
že by oprava takového rozsahu
proběhla v nejbližších letech“,
tvrdí starosta Bezděkova nad
Metují Miroslav Maroul. Místní
akční skupina Stolové hory
zprostředkovala finanční podporu
ve výši 5,2 milionů korun, které
jsou čerpány z Integrovaného
regionálního operačního program.
Revitalizace areálu kostela
započala v červnu a bude
zahrnovat obnovu fasády kostela
i obnovu hřbitovní kamenné zdi.
Havarijní stav hřbitovní zdi
představoval
riziko
pro
návštěvníky
hřbitova
i
kolemjdoucích, kterými jsou
často děti z blízké mateřské školy. „Zároveň tímto projektem dokážeme turistům nabídnout další cíl
jejich výletu, který můžou spojit například s poznáváním historických haltýřů nebo výletem na
Bor“, doplňuje pan Maroul.

Mirka Soldánová, MAS Stolové hory
********************************************************************************
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – INFORMAČNÍ LETÁK
Zřizovatelem Pečovatelské služby je Město Police nad Metují, zastoupené starostkou
Mgr. Idou Jenkovou. IČ: 00272949, identifikátor služby: 1514566.
Terénní pečovatelská služba je sociální služba v domácím prostředí uživatele v pracovních
dnech od 6,30 do 19.00 hodin. Pečovatelská služba je od 1. 1. 2016 poskytovaná i v okolních
obcích.
Kontakt:
Pečovatelská služba Javor
K Sídlišti 259
54954 Police nad Metují
Telefon: 491 541 122, mobil 721 082 382
E-mail: DPS.Police@seznam.cz
Vedoucí sociálního odboru:
Ilona Kejdanová, tel.: 491 509 995, mobil 775 442 409, e-mail: kejdanova@meu-police.cz
Poslání pečovatelské služby:
✓ poskytovat terénní pečovatelskou službu seniorům a zdravotně postiženým občanům
se sníženou soběstačností v jejich domácnostech
✓ službu poskytovat tak, aby byla pro uživatele motivující a podporovala jejich
samostatnost a sociální začlenění
✓ službu poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení občané se sníženou soběstačností (z
důvodu věku, chronického onemocnění, úrazu), kteří potřebují pomoc jiných osob a služby
poskytované pečovatelskou službou jsou pro ně dostačující.
Pečovatelská služba provádí úkony, kterými se snaží naplňovat osobní cíle a potřeby
uživatelů. Péče je prováděna tak, aby byla pro uživatele bezpečná a odborná.
Věková struktura:
✓ osoby se zdravotním postižením od 40 let výše
✓ senioři od 65 let výše
Kapacita domu s pečovatelskou službou je 50 uživatelů.
Cílem pečovatelské služby je poskytovat individuální podporu, která umožní uživatelům
služby zachovat v co největší míře dosavadní způsob života v přirozeném prostředí.
Pečovatelská služba má své dlouhodobé cíle, a sice:
✓ poskytovat kvalitní a odbornou službu
✓ zvyšovat a udržovat odbornost pracovníků pečovatelské služby
✓ a modernizovat technické vybavení
Mezi prováděné úkony patří:
✓ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
✓ pomoc při osobní hygieně

13

✓ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
✓ pomoc při zajištění chodu domácnosti
✓ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Principy poskytovaných služeb:
✓
✓
✓
✓

respekt k potřebám jednotlivce
respektování důstojnosti a soukromí
vzájemná dohoda založena na partnerství
svobodné rozhodování uživatelů

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Ceny jsou stanoveny dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí
vyhlášky 505/2006 Sb. § 6 – pečovatelská služba, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1.
2.
3.
4.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

100,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina

b) Pomoc při osobní hygieně
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC

130,- Kč/hodina
130,- Kč/hodina
130,- Kč/hodina

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. dovoz nebo donáška jídla
2. pomoc při přípravě jídla a pití

13,- Kč/hodina
80,- Kč/hodina

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti
mytí oken
úklid společných prostor (DPS)
čištění domácích spotřebičů
pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezón úklidu,
5.
úklidu po malování
6. donáška vody
topení v kamnech, donáška a příprava topiva a vyhazování
7.
sněhu
8. běžné nákupy (1 nákup 15 minut)
velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení, nezbytné
9.
vybavení domácnosti
pochůzky (zajištění léků, vyzvednutí receptu od lékaře,
10.
donáška léků z lékárny, objednání na vyšetření, vyřizování
1.
2.
3.
4.
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120,- Kč/hodina
130,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina
130,- Kč/hodina
130,- Kč/hodina
50,- Kč/hodina
130,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina
80,- Kč/hodina
100,- Kč/hodina

na úřadech, pošta – placení složenek)
11. praní a žehlení ložního prádla, popř. drobná oprava
praní a žehlení osobního prádla, popř. drobná oprava
12.
(přišití knoflíku, poutka, výměna gumy…)
13. Samostatné věšení
14. samostatné žehlení

60,- Kč/hodina
60,- Kč/hodina
20,- Kč/hodina
50,- Kč/hodina

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovod k lékaři
doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující
2. veřejné služby, např. kadeřník, pošta, doprovod do
knihovny, divadla, na hřbitov atp.
3. zdravotní procházka

130,- Kč/hodina
130,- Kč/hodina
130,- Kč/hodina

Tento ceník vstupuje v platnost 1. 1. 2017 a ruší v plném rozsahu předchozí ceník.

Úhrada za poskytovanou službu
Provoz pečovatelské služby je hrazen z rozpočtu města Police na Metují.
Uživatelé hradí pouze jednotlivé úkony, které jsou u nich prováděny, a to vždy za skutečně
provedené úkony. U úkonů s hodinovou sazbou se do výše úhrady počítá skutečně strávený čas.
Úhradu vybírá pracovník pečovatelské služby. Každý uživatel obdrží o zaplacení stvrzenku, která
obsahuje jméno uživatele, počet a druh poskytovaných služeb, celkovou částku.
Obědy dovážíme z Bistra v Pellyho domech. Jídlonosiče zapůjčujeme.
Snahou všech zaměstnanců pečovatelské služby je, aby Vám poskytované služby umožnily
zůstat i nadále v domácím prostředí.

Bezděkovský zpravodaj-vydává obec Bezděkov nad Metují, IČ 655 36 91. Vychází v nákladu 220 ks jako občasník. Evidenční číslo „MK ČR E
14480. Adresa redakce“ OÚ Bezděkov nad Metují č.p. 164, tel: 491 541 130: obec@bezdekov.org, www.bezdekov.org.
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