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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ze dne 13. prosince 2018

Usnesení č. 03/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výměny
střešních oken budovy školy.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 04/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr dokončení
opěrné zdi, kolumbária včetně zábradlí.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 05/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci na akci „Opěrná zeď s kolumbáriem na
obecním hřbitově v Bezděkově nad Metují“
v rámci
Programu
obnovy
venkova
Královéhradeckého kraje.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 06/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo se společností Vše pro stavby s. r. o. na
zajištění
zednických
prací
kamenného
historizujícího zdiva ve schválené výši 96.687,50
Kč bez DPH.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 07/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr realizace
obnovy cihelné hřbitovní zdi v rozsahu
předložené dokumentace a navržené etapizace.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 08/06/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o
dotaci na akci „Obnova hřbitovní zdi – východní
část“ v rámci Programu obnovy a rozvoje
venkova MMR ČR, dotační titul Obnova
drobných sakrálních staveb a hřbitovů.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 09/06/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o
dotaci na akci „Obnova hřbitovní zdi – východní
část“ v rámci programu Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků v krajině MZE
ČR.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 10/06/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o
dotaci na akci „Splašková kanalizace a ČOV –
Bezděkov nad Metují“ - dotace KHK pro rok
2019 - Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování
pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 11/06/2018
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č.
06/02/2018 týkající se vypořádání námitek
vlastníka sousední nemovitosti ve věci
stavebního řízení na projekt „Splašková
kanalizace a ČOV v obci Bezděkov nad Metují“.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 12/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
provizorium obce na 1. čtvrtletí 2019.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 13/06/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení řádné
inventarizace k 31. 12. 2018 dle předloženého
„Plánu inventur 2018“.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Vážení spoluobčané,
i když se zpožděním, přišlo i k nám zimní počasí se sněžením a mrazy. To se samozřejmě
odráží v činnostech při údržbě obce a ostatních aktivitách, které jsou závislé na počasí. Musely tak být
pozastaveny hlavně stavební práce. Naopak přibyde zimní údržba komunikací a chodníků. Dále budou
zaměstnanci obce provádět činnosti, které je možné provádět „pod střechou“ nebo garážích
hospodářské budovy.
Dobrou zprávou pro obec je připravovaná údržba vybraných cenných stromů a alejí v obci.
Vlastní odborné ošetření stromů zajistí a uhradí správa CHKO. Obec zajistí odvoz a likvidaci větví ze
zásahu. Prořezávka stromů by měla probíhat
od ledna 2019 a pokračovat podle počasí.
Zimní období na obecním úřadě bude
mimo jiné vyplněno přípravou aktivit pro
příští sezónu. Ty jsou předběžně nastíněné a
budou se upřesňovat hlavně na základě
finančních možností obce (rozpočet) a
obdržených (neobdržených) dotacích, o které
jsme již požádali nebo budeme žádat. O
vývoji Vás budeme samozřejmě informovat.
Jelikož jsou před námi vánoční svátky
a vstup do nového roku 2019, přeji všem
občanům jménem svým a jménem
zastupitelstva obce pěkné prožití těchto
svátků, pro děti bohatého Ježíška a do
Nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, a to
v osobním i pracovním životě.
Miroslav Maroul
starosta obce

**********************************************************************
Oznamujeme, že mezi svátky bude kancelář obecního úřadu uzavřena!
Děkujeme za pochopení.
**********************************************************************
Obec Bezděkov nad Metují obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 6.000,- Kč,
prostřednictvím Královéhradeckého kraje, z rozpočtu Ministerstva vnitra – generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů všech
jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné
způsobilosti.

**********************************************************************
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POPLATKY
rok 2018
Důrazně připomínáme všem, kteří nesplnili v roce 2018 základní povinnosti, a to zaplacení
poplatku za svoz komunálního odpadu, poplatku za psy a za pronájem hrobového místa, aby
tak učinili v nejkratší době.

rok 2019
Poplatky za rok 2019 je možné hradit bankovním převodem, a to účet č. 3352366309/0800
s variabilním symbolem ve znění „ČP2019“, kde ČP = číslo popisné Vašeho domu.
POZOR – v hotovosti budou platby za poplatky přijímány až od 1. 3. 2019!!!
Poplatek za odpady
(osoba/rok)
rekreační
občan
objekt
500,- Kč
500,- Kč

Poplatek za psy
(osoba/rok)
občan

důchodci

150,- Kč
225,- Kč
/druhý pes

100,- Kč
150,- Kč
/druhý pes

Stočné
(osoba/měsíc)
pouze občané Jižní
čtvrti
100,- Kč

**********************************************************************

Základní škola
Druhá polovina listopadu
V této části měsíce jsme měli spoustu práce. Mimo učiva jsme začali chystat některé věci k
Adventu a k naší besídce. Nejprve jsme upekli perníčky. To bylo v pondělí 19.11. Každý si připravil
perník ve tvaru čerta a pak jsme vykrojili ještě několik drobných tvarů.
Druhý den v úterý 20.11. jsme vyráběli ozdoby na vánoční stromy ve vesnici. V pátek 23.11.
jsme pekli cukroví, aby se nám do besídky trochu rozleželo. V úterý 27.11. jsme zdobili perníky a pak
vyráběli adventní věnce, které jsme si vzali ve čtvrtek domů.
Ve čtvrtek 29.11. jsme navštívili knihovnu v Polici nad Metují, kde pro nás měla knihovnice
paní Boučková připravenu krásnou besedu o abecedě a její důležitosti. Po splnění všech úkolů jsme si
mohli za odměnu vyrobit krásnou záložku do knížky se zimním motivem. Beseda se nám velmi líbila.

Šermíři
V pondělí 3.12. jsme hned ráno odjeli do Police nad Metují, kde jsme navštívili tělocvičnu
školy. Zde čekali dva herci ze skupiny Perštejni, kteří nás uvedli do doby dávného Říma. Seznámili
nás s oblečením v této době, popsali výstroj římského vojáka a někteří z nás se zúčastnili výcviku
legionářů. Společně si zkusili postavit útvar zvaný "želva". Během vyprávění nás herci seznámili se
jmény několika významných římských císařů a jejich činy.
Na konec jejich představení jsme viděli dva gladiátory, kteří spolu bojovali. My měli možnost
jako diváci v aréně rozhodnout o jejich životě. Představení bylo zajímavé a my ho ve škole využili k
objasnění, kdy byla doba Římanů, co přinesla a jak to v ní chodilo. Závěrem jsme si pustili kousek
filmu o Asterixovi, který zmíněnou dobu popisuje. Pak již nám bylo vše jasné.

Rozsvícení vánočního stromku
Přípravy na rozsvěcení vánočního stromu u kostela jsme nijak nepodcenili a již předem jsme
nachytali ozdoby. Ty jsme v pátek za mrazu a silného větru rozmístili na oba stromy ve vesnici. V
pondělí 3.12. jsme se u školy sešli v 16.30 hodin. Někteří si přinesli s sebou z domu lucerničky. Kdo
lucernu neměl, dostal ji od nás. S nimi jsme se prošli kousek po vesnici a pak se zase vrátili zpět ke
kostelu. Zde jsme lucerničky vyměnili za malé ozdobičky, kterými jsme ještě přizdobili vánoční
strom. Společně jsme pak odpočítali rozsvícení stromu. Kouzlo se povedlo a stromek krásně zazářil.
Pak nám holky Beranovi zahrály koledy a my si s nimi zazpívali. Kluci Němcovi přidali koledy na
dechové nástroje. Na závěr jsme ochutnali horký čaj a buchty, které nám připravili školáci. Akce se
nám velmi povedla.

ZOO Dvůr Králové
Ve čtvrtek 6.12. jsme společně s 5.A z Police nad Metují vyjeli do vánoční ZOO ve Dvoře
Králové. S sebou jsme si vzali vánoční ozdobu, kterou jsme si ve škole společně vyrobili. U vstupu
jsme si každý vyzkoušeli, jak použít vstupenku s čárkovým kódem, aby nás turniket pustil. Hned za
vchodem se nás ujala pracovnice ZOO, která nás přivítala, vyfotila si naši ozdobu a krátce nás
seznámila s rozmístěním zvířat a s určením směrů, kudy se za nimi vydat. Pak jsme se již sami vydali
na průzkum zahrady. Viděli jsme slony, opice, kozy, hrochy, žirafy, nosorožce a spoustu dalších zvířat.
Nejvíce jsme se těšili na surikaty. Cestou nás zaujaly různé interaktivní koutky. Tak jsme mohli zjistit,
kolik váží slon, proč se právě stále měnila jeho váha, které zvíře je na světě nejrychlejší nebo nepije
vůbec vodu. Také jsme přiřazovali stopy ke zvířatům a podobně. Nezapomněli jsme ani na odpočinek
– proběhli jsme se africkou vesničkou i ve velké lanové prolézačce. Domů jsme odjížděli spokojeni.
Exkurze se nám velmi líbila.

Vánoční besídka
Ve středu 12.12.2018 jsme uspořádali Vánoční besídku. Čtrnáct dní předem jsme v rámci
možností nacvičovali. Během vystoupení se střídaly písničky a pohádky. Společně strávený čas nám
velmi rychle utekl a my doufáme, že jsme všechny v této předvánoční době potěšili.
Za celou školu přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku hlavně to zdraví.
Děti, žáci a všichni zaměstnanci školy

**********************************************************************
5

Naše škola v minulosti
V naši obci se traduje, že první škola byla postavena v r. 1789 na místě stodoly u čp. 37 nad
bývalou kovárnou. Na základě archivních dokumentů z r. 1850 chci tuto domněnku vyvrátit a napsat,
jak to vlastně bylo. V Bezděkově byla první triviální škola zřízena v r. 1784. Protože vlastní školní
příbytek nebyl, učilo se ve světničce u Františka Kyncla čp. 30 a později z nedostatku místa bylo
vyučování přeloženo do čp. 53 k Janu Šrůtkovi. Do této školy byly přiškoleny i děti z Petrovic a
Petroviček.
Když byl ale první duchovní p Gotthard Hlava r. 1788 z bývalého polického kláštera do
Bezděkova dosazen, snažili se obyvatelé obce bezděkovské a petrovické získat řádně zkoušeného
učitele. Vyslali obecní představené k broumovskému prelátovi Jakubu Chmelovi s poníženou prosbou,
aby jim byl nápomocen k vystavění vlastní školy, což jeho Milost ráčila vyslyšet. Nechala
v bezděkovském revíru vykázat dříví a obyvatelé obou obcí při této stavbě vykonávali všechnu
potažní a ruční práci.
V r. 1789 byla vystavěna dřevěná školní budova, a to vlevo mezi farním domem a chrámem
Páně, asi 500 kroků od obce, pod číslem 69. Kolem školy byla malá zahrada /tj. na dnešním místě/.
Ve škole se nacházela 1 světnice pro vyučování dětí, 2 světnice pro byt učitele, chlév a malá
stodůlka. Vše bylo pod jednou střechou, pokrytou šindelem. A již v tomto roce začal školní mládež
vyučovat první zkoušený učitel Josef Budina. V r. 1792 se zde oženil s Johanou Jilowskou z Kutné
Hory. Narodily se jim 4 děti a vyučoval tady 10 roků. Potom byl přeložen do Police, kde v r. 1840
zemřel. Ze jeho učitelování došlo k nějakému nedorozumění mezi ním a obyvateli přivtělených obcí,
kteří přestali své děti posílat do bezděkovské školy a zřídili si v r. 1793 na Petrovicích samostatnou
školu.
Dalším učitel byl Josef Čech, který předtím učil na Petrovicích a zde nastoupil 2. února 1799.
Jeho první manželka byla Andulka Rašínová z Vrchlabí a měli spolu 3 děti. Po její smrti se už nechtěl
ženit, ale za 10 roků si vzal 29letou vdovu Barboru Holínkovou z Police.
Čechovi bylo už 66 let, ale ještě se jim narodil syn Heřman. Tato žena mu za 2 roky zemřela.
V roce 1844 dovršil 50 let svého učitelování. Při slavnosti 7. července obdržel malý příspěvek a
pochvalu od vrchnostenského úřadu panství Police. O svém působení si vedl záznamy, které později
řídící učitel Bedřich Ježek sepsal pod názvem „Oživené bezděkovské hroby“. Učitel k stáru už chodil
nahrblý, měl vousy, šňupal tabák a na hlavě měl pleš. Bylo mu dovoleno nosit v kostele domácí
čepičku se střapcem. Zemřel 29. června 1849 na sešlost stářím. Pohřben byl 2. července dopoledne na
zdejším hřbitově. Učil zde 50 roků. Jeho nástupcem se stal Josef Hubka ze Rtyně. Při jeho nastoupení
byla škola již ve špatném stavu. Když chtěl něco opravit a zakoupit, musel to zaplatit ze svého příjmu.
Také školní zahrada byla v neutěšeném stavu. Založil kolem ní živý plot a osázel ji švestkovými
stromy. Před okny založil zahrádku pro zeleninu, ohraničenou tyčkovým plotem. Stalo se také, že ve
školní světnici spadlo v noci kus stropu, aby se vyučování nerušilo, zadělal učitel sám otvor prkénky a
slámou. 11. dubna 1863 se Hubka ze staré školy vystěhoval do světničky Václava Hubky čp. 2.
Vyučování mládeže bylo prozatím u kováře Josefa Rybníčka čp. 37, toho času školního dohlížitele a
radního. Učilo se ve světnici, která se nacházela nad kovárnou. 13. dubna začali tesaři školu bourat a
20. dubna se konala dražba na starý materiál, při které se utržilo 187 zlatých 45 krejcarů. Jedno
procento z této částky připadlo místní chudinské spořitelně 21. dubna se začaly kopat základy a byl
položen základní kámen. Na tom samém místě, kde stará škola stála, byla postavena zděná přízemní
budova o něco širší a delší. A již za 5 měsíců – 24. září 1863 byla nová škola vysvěcena od biskupa
Ant, Charváta. Po ukončeném obřadu důstojný pán promluvil dojímavou řeč k osadníkům, ve které
vysvětlil potřebnost a užitečnost školní kázně tak jadrně, že se přítomní nemohli zdržeti pláče. Po
skončené řeči se průvod ubíral ze školy do chrámu Páně, kde se zpívalo Te Deum a tímto obřadem
slavnost skončila. Škola dostávala každoročně od c.k. zemské účtárny učebnice pro chudé žáky. které
se jim půjčovaly a hodní a chudí žáci je obdrželi darem. Byly to slabikáře, čítanky, katechismy,
evangelia, početnice a dějepravy. V obci byli i dobrovolníci – Václav Kubeček čp. 66 daroval škole
visací mapu Českého království, Josef Svoboda čp. 83 dával každý měsíc ze svého výdělku chudým

žákům peníze na papír a jiné potřeby se žádostí, aby učitel s dětmi každý pátek v létě v chrámu Páně a
v zimě ve škole, se za něho pomodlili. Do školní třídy daroval obraz císaře Pána, čítanky a evangelia.
V r. 1872 se c. k. okresní školní rada usnesla přeměnit bezděkovskou jednotřídku na školu dvoutřídní.
Protože nebyla k dispozici vhodná místnost, usnesla se školní rada a obecní zastupitelství školní
místnost pro 2. třídu a byt pro učitele přistavět na východní stranu.
František Hybš, mistr tesařský a zednický vyhotovil nástin a rozpočet, který byl zaslán do
Broumova. Okresní školní rada však tento návrh zavrhla a bylo doporučeno, vystavět na školní
budovu poschodí. Učitele Hubku ustanovila prozatímním správcem školy za roční přídavek 100
zlatých. Při dražbě 9. května 1873 ve Stárkově převzalo tuto stavbu obecní zastupitelství na sebe za
5.500 zlatých. 9. června 1873 se začalo stavět, učitel zatím bydlel ve světničce Františka Lamky čp.
28, který za to měsíčně obdržel 2,50 krejcarů. Vyučování školní mládeže bylo prozatím opět u Josefa
Rybníčka, který za to měsíčně dostával 4 zlaté. Za 4 měsíce byla školní mládež po mši svaté uvedena
do nové školy místní školní radou, obecním zastupitelstvem a farář P. Leandr měl krátkou promluvu a
po ní začal učitel vyučovat. Hubka zde učil 38 roků, narodily se mu 4 děti a za své působení ve škole a
v obci se stal čestným občanem Bezděkova. Synové učitele Hubky dosáhli vysokého vzdělání. Jeden
syn se stal lékařem, druhý profesorem, třetí knězem. Dcera měla za manžela učitele. Jeho odchod do
Police na zasloužený odpočinek byl slavnostní. Žáci se s ním rozloučili již na konci školního roku a
on sám je ještě otcovsky napomenul, aby se vždy chovali tak, jak to vyžadují zákony Boží i lidské,
čímž dokáží, že mají jeho rady v paměti. V předvečer jeho odchodu bylo uspořádáno dostaveníčko.
Před školou se shromáždili s lampiony žáci, hasiči, starosta se členy obec. zastupitelstva, divadelní
ochotníci, členové odboru zpěváckého a hudebního a ostatní obyvatelé obce. Hudba zahrála a
zpěvácký spolek zazpíval, poté následovaly proslovy od místního školního dozorce, velitele hasičů a
starosty obce. Druhý den odpoledne byl ve slavnostním průvodu učitel Hubka odveden do Police za
účasti velkého zástupu obyvatelstva, hasičů, spolků a obec. zastupitelstva. I když hudba vesele hrála,
smutek lidí, způsobený odchodem milovaného učitele, stejně nevymizel. Zemřel r. 1898 a byl
pochován na zdejším hřbitově.
Marie Ticháčková

**********************************************************************
Koutek přírody
Diskuzí a článků o globálním oteplování jste slyšeli či
viděli jistě dost. Já nechci tímto článkem podpořit ani jeden
z táborů. V průběhu léta jsme však u nás na zahradě mohli
pozorovat živočichy, kteří byli do nedávna obyvateli těch
nejteplejších oblastí jižní Moravy či Středomoří. Od
devadesátých let se od jihu rozšiřuje u nás nepůvodní druh
křižáka – křižák pruhovaný (Argiope bruennichi). Jeho pavučinu
s krásně vybarveným jedincem jsme objevili uprostřed
prázdnin na keříku oregana. Pavouk se již vyskytuje na celém
území republiky, pavučiny tká nejraději ve vysoké trávě, kde
loví nejčastěji kobylky. Pokud jej objevíte, jistě vás upoutá
jeho „vosí“ zbarvení.
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Ještě vzácnější živočich nás navštívil na
začátku září. Na fasádě našeho domu nám
přistála kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Její
přítomnost v naší zeměpisné šířce je velikým
překvapením. Původně se totiž vyskytovala jen
na jižní Moravě. Odtud se pomalu rozšiřuje do
celé republiky. Zoologové si dlouho lámali
hlavu, jak její osídlování nových území probíhá
– kudlanka je totiž velice špatný a líný letec.
S údivem jsme zjistili, že její zmapovaný
výskyt kopíruje hlavní vlakové a automobilové
tepny. Pravděpodobně si tedy pomáhá
„autostopem“. V každém případě jsme svědky
nejsevernějšího výskytu kudlanky ve Východočeském kraji. Doposud byla zaznamenána na lokalitě
Plachta v Hradci Králové. Asi ji všichni máme v podvědomí jako tu, co po páření ukousne samečkovi
hlavu. Abych učinil spravedlnosti za dost, samička výše zmíněného křižáka po spáření samečka sní
celého. Tak to ve světě hmyzu občas prostě chodí.
Zdeněk Borna ml.

**********************************************************************
Stará kronika SOKOLA – 3. pokračování
(Šikmo psaný text je doslovný opis z kroniky)
Schůze 26.10.1926
Pan Kohl se zmiňuje, že v neděli a v pondělí se slavilo posvícení – lidí plno a veselých – stále
naráží na alkohol a dále následuje doslovný opis.
A protože to u nás v Čechách bez silných protikladů ani nejde, bude teď dopoledne v Hronově
velký tábor dělnictva proti stoupající drahotě atd. Zaslechl jsem včera večer, že přádelna Pelly
v Polici svolala důvěrníky svého dělnictva a oznámila jim: bavlna silně klesá, máme práce do nového
roku. Chcete-li, aby se pracovalo také po novém roce, musíte slevit z mezd. Je pravdou, že veliká
sklizeň bavlny způsobila hrozné poměry v textilu, ale musí se také uvážiti, že ceny potravin značně
stoupají. Jak má býti živ otec s rodinou, vydělá-li ca Kč 500, - měsíčně? A z toho má slevit! Že u
chudého lidu oslava 28. října není jen čistě národní, že se u ní mnoho mluví o problémech sociálních,
nemožno se divit. Ne nadarmo řekl Masaryk, že česká otázka je otázkou sociální. Dejte lidu práci,
dejte mu tolik vydělat, aby mohl býti slušně živ a potom zmizí všichni bolševici atd. Jestliže se však
krmí lid místo chlebem pouhými vlasteneckými frázemi, nemožno čekat, že národní oslavy, jako je 28.
říjen, setkají se u drobného dělnického lidu s nějakým zvlášť velkým vlasteneckým nadšením.
Že president Masaryk měl odpůrce, o tom svědčí výstřižek z novin.
Připojuji malý výstřižek z časopisu „Čech“, jako doklad, jak se dnes může psáti o šedinách
presidenta – Osvoboditele:
ŠEDINY
Nevalnou sic úctu budí u všech lidí
odedávna vždycky jistě šediny
leč ten příznak stáří, jejž v nich každý vidí,
nesmí býti ovšem jenom jediný.

Aby úcta byla plně zasloužená
- podmínce té snad se nikdo nediví nepostačí přece pouhá vlasů změna,
vždyť i starý osel bývá šedivý.

Ozdobou jen vnější jsou-li šedé vlasy,
pod nimi však mozku chabost patrná,
mají cenu jako snětí zšedlé klasy,
hodně na slámu sic, ale – bez zrna.

Výborová schůze 1.11.1926
Zhodnocení oslavy 28. října na Bezděkově.
Na Bezděkově byla oslava odpoledne dne 28. 10. Ve dvě hodiny byl průvod, u pomníku na
návsi se vše zastavilo, bezděkovští lovci vypálili kdesi na dvoře salvu, pak následovaly hymny,
recitace a zpěv školních dětí, řeč prof. Rufra z Náchoda, recitace školních dětí, pak koncert u
Linhartů a večer divadelní představení „Vrah“.
U pomníku salva, stráž sokolská a střelecká. Poučení pro příští podniky: vystřídati stráž po
půlhodině, aby se neudělalo z dlouhého stání v pozoru nevolno, jako br. Kubečkovi, který musel být
odveden. Jinak oslava byla velice zdařilá a účast předčila oslavy minulé.
Místní farář p. Lelek byl přítomen, jinak ovšem od lidové strany nebyl u pomníku nikdo. Když
se v obecním výboru jednalo o návrhu starosty p. Kubečka, aby se Sokolu a Spolku divadelních
ochotníků přispělo částkou Kč 100,- na oslavu, byli lidovci zuřivými odpůrci oslavy a jeden z nich
nazval lva na pomníku padlých „otevřtlamou“ Je to také „státotvorná“ strana.
Zapsáno 4.11.1926
Ve kterémsi čísle „Věstníku“ je zmínka o univerzitním profesoru Dr. Zdeňku Nejedlém, který
vydává pověstný plátek „Var“. Kritizoval slet a Sokolstvo vůbec. Považuje Sokolstvo za zbytečnou
věc, slet také pro něj nic neznamená, nevidí nikde „hmatatelného“ a užitečného výsledku. Členstvo se
šlo prostě do Prahy ukázat, zvláště sestry. Ty prý patřily tomu, kdo jim dal k „ukázání“ nejlepší
příležitost. Jak veliký svátek byl slet pro, tak mnohou chudou sestru i bratra! Co znamenal pro sestry
a bratry s hlediska národního a slovanského uvědomění. A co krásných citů přineslo členstvo
Sokolstvu, Praze, národu, Slovanstvu vstříc! Atd. atd. Není ta poslední sestra – děvečka, pracující
denně u sedláka na hnojišti, kterou sletová pohádka pohnula k slzám a která účastenství na sletu
pokládala si za velkou čest i za odměnu svého těžkého života a obětavosti v Sokole, nemá ta sestra či
bratr i bez vysoké vzdělanosti, bez akademického titulu, mnohdy jen s jednotřídní nebo dvoutřídní
školou kdesi, nesmírně daleko před tímto panem univerzitním profesorem? Jakou cenu má vlastně
vzdělání, zanechává-li člověka cynikem, bez kultury srdce? Takové inteligence máme ostatně víc,
zvláště mezi polovzdělanými. Stojí obyčejně mimo naše řady, poněvadž jim je cizí demokracie, natož
bratrství. Ve své povýšenosti dovedou vše jen kritizovat, všemu rozumí a nalézají stero důvodů do
Sokola nevstupoval. Ovšem hlavní důvod je jinde: stydí se za své akademické tělo a jejich demokracie
by neunesla toho, aby v tělocviku byli snad překonáni někým bez vzdělání, natož aby – ó hrůzo –
museli někoho prostého – bez škol – poslouchat.
Jak to vypadá s funkcí, viděli jsme a vidíme v Polici n. M. Tam byla asi před 4 léty zvolena
náčelnicí sestra Marie Čtvrtečková. Nepomohly však ani teoretické znalosti tělocviku a mladistvý
zápal pro sokolskou věc, ani horlivost, ani obětavost, ani zdatnost technická, ani fakt, že schopnější
sestry nebylo – pseudointeligence a „sestry“ jí neodpustily chudobu. Bylo na její matku veřejně
pokřikováno, když šla do továrny, stejně tak i na ní samotnou, jaký je to škandál, že polický „Sokol“
má náčelnici z dělnické rodiny. Rok, který s. Čtvrtečková tuto funkci zastávala, byl dobou utrpení, o
kterém jistě nezví ani jediná z náčelnic, poněvadž se většina cvičenek přímo předháněla v tom, jak jí
má vykonávání povinností ztrpčit. I když nyní přijde do sokolovny, nedostane mnohdy na pozdrav ani
odpověď.
Dále se rozepisuje, že pravé bratrství v praxi neexistuje. Není myslitelné, aby dělník řekl
úředníkovi, řediteli a už vůbec ne továrníkovi „bratře.“ Velkou úlohu hrálo členství v politických
stranách. Píše, že život v jednotě je takový neupřímný, neradostný, protože nelze svobodně mluvit.
Pan Kohl v kronice podchytil různé věci ze života i na příklad toto:
Co píší tyto řádky, vypravují si rodiče o tom, jak vypadaly před 30 - 40 léty zdejší hřbitovy:
všude se válelo plno lidských kostí, dokonce i lebek, namnoze v blátě a lidé – zvláště při pohřbech po
těchto pozůstatcích lhostejně šlapali. Nepůsobí ani teď dobrým dojmem, jsou-li na hřbitově hromady
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prken z vykopaných rakví.Je to tím trapnější, že je právě čas Dušiček, kdy lidé všemožně zdobí hroby
svých zemřelých. Lidské kosti na hřbitově viděl jsem sám jako čtyřletý chlapec na hřbitově
stárkovském
8.11.1926
V sobotu dne 8.11 byla výborová schůze. Pokladní zpráva byla celkem příznivější oproti létům
předešlým. Smutnější to byla se cvičením, neboť br. náčelník neměl, co by nám pověděl. Bylo mnoho
mluveno o tom, co by se mělo dělat, aby docházka byla lepší, debata však skončila usnesením, aby se
prozatím letní konstrukce nekupovala. Ženy na Bezděkově vůbec necvičí, s muži je také konec, zbývá
tedy jen dorost, nasáklý válečným a poválečným morem. Střelecká cvičení také nepomohla, poněvadž
se většina přítomných vždy rozutekla.
Byla snaha založit střelecký oddíl a nemělo to úspěch.
11.11.1926
Za vydraženou trávu z letního cvičiště bylo zaplaceno skoro 400,- Kč. K částečné úpravě
cvičiště vybrali bratři z řeky písek, který však byl doposud neznámým pachatelem ukraden.
Včera dne 10.11. byl v Hronově Karel Kálal, který přednášel na téma „Historické poslání
národa československého“. Přednáška byla pořádána „Sokolem“ v sále hostince „U mostu“.
Zachytím zde její myšlenkový postup. Br. Karel Kálal, opíraje se o autority – Palacký,
Masaryk hledá, pokouší se vytušit smysl našich dějin. Francouzi slouží lidstvu humanitou, Anglie učí
celý svět využívati moře, Maďaři pokládají za svůj úkol zabrániti spojení jižních Slovanů se
západními, Němci považují za historické poslání svého národa založit ohromnou říši od Severního a
Baltického moře až po Indii.
Kálal odpovídá na otázku, co je našim cílem: „Našim úkolem je život náboženský a – zářiti
celé Evropě!“ Poukazuje na fakta, jasně dosvědčující, že už od pradávných dob náš národ jevil
hluboký, zcela zvláštní smysl pro skutečný smysl náboženský.
Je škoda, že je část textu přelepen pozvánkou na přednášku a dál pokračuje:
… o Karlu IV., který jako císař německý pohrozil duchovním, že jim odejme prebendy, budouli i nadále oblékati nádherná roucha a žíti rozmařile. Se životem náboženským stoupalo vždy u nás
vzdělání. Karel IV., muž vzácný a zbožný postavil v Praze univerzitu, první ve střední Evropě.
Vzdělanost našeho lidu byla pověstnou, jedna husitská žena zná bibli dokonaleji než kolik římských
kněží. Hus zreformoval náš pravopis, kdežto Němci měli spisovnou řeč teprve o sto let později.
Vzdělanost česká vyvrcholila Komenským a některými jinými emigranty, jejichž odchodem ztrácel
národ to nejlepší, co měl. Vzdělanost vřele doporučoval národu Palacký. Jemu ovšem nešlo o pouhé
vědomosti, nýbrž o harmonii mezi zásobou vědomostí a kulturou srdce. Čím větší vzdělání, tím lepší
budiž charakter a větší dobrota, tím větší budiž mravnost! Totéž hlásá Masaryk.
Ovšem, že dnešní charakter a mravnost nevyrovná se ani zdaleka charakteru starých
husitů a českých bratří, smysl pro nábožnost upadá, nechápeme již našich dávných předků. Hus,
táborité, nechtěli výslovně, formálně odpadnout od Říma. Od Říma se odtrhl teprve Luther. A věci se
vyvinuly tak, že bývalí táborité vstupovali do církve evangelické, jež byla v Čechách přípustná, takže
Čechy z 9/10 byly protestantské. Charakter našeho národa byl však zlomen protireformací. Do vesnic
přijížděli Jezovité s vojskem, aby obyvatelstvo obraceli na víru katolickou. A tu občané – jistě na
návrh lidí charakterem nejslabších – přihlásili se ke katolicizmu, aby se obtížných hostí zbavili. Své
děti vychovávali v duchu katolickém, ale bez opravdového přesvědčení. Tak klesal i charakter, klesala
i mravnost. Po dlouhé době temna přišlo národní probuzení, jež odvádělo pozornost a zájem národa
od věcí náboženských. Takže nakonec se řeklo: „Náboženství je překonané stanovisko.“ Mravnosti a
charakteru nepřispělo, že Češi, Slované žili dlouhou dobu pod Habsburky. Masaryk pochopil smysl
našich dějin a volal, bychom navázali na Husa a Komenského. Jde o obnovení náboženského života.

Člověk opravdu zbožný je mravný a dobrý a jako takový vyřeší správně a lehce život v rodině, poměr
bohatého k chudému, nadřízeného k podřízenému. Mravnost je základem a podmínkou demokracie.
Udržíme se, bude-li nás Evropa potřebovat. Musíme dát Evropě velké charaktery,
umělce, učence musíme býti zemí velikých sociálních reforem. máme cíl ze všech národů nejvyšší:
svítit na cestu ostatním. Hluboké vzdělání jest podmínkou. Filozofie začíná pokorou, náboženstvím,
vzděláním a prací. Pokles mravnosti po válce jest pouhou setrvačností dob válečných a poměry se
zlepší samy sebou.
Velikou škodu působí uličnické chování valné části našich poslanců, kteří tak dávají lidem
velmi špatný příklad. Bývalo jinak před několika desítkami let, kdy za poslance byli voleni jen lidé
vzácného charakteru, tak jak to žádá Havlíček.
Hana Benešová

**********************************************************************

Zpráva o činnosti
Sboru dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují
V současnosti má Sbor dobrovolných hasičů přihlášeno 128 členů z nichž 22 máme zařazeno
ve družstvu mladých hasičů. Výbor pracuje v počtu 17 členů. V roce 2018 se zatím sešel výbor na
deseti schůzích. Tři naši zástupci se pravidelně dle svých možností účastní schůzí výboru okrsku Bor.
V letošním roce zemřel člen sboru bratr Rostislav Matula a dále pak musíme vzpomenout na náhlé
úmrtí dobrého kamaráda, člena a preventisty okrsku BOR bratra Ladislava Foglara. Čest jejich
památce.
Pohovořme nyní již o událostech chronologicky, jak proběhly v průběhu roku 2018. Výjezdové
družstvo nebylo ani letos ušetřeno zásahů. První se odehrál 24. ledna, jednalo se o technickou pomoc
na vodovodní přípojce.
Prvním pořadatelským počinkem je pro naše hasiče tradiční hasičský bál. Bál jsme uskutečnili
10. 2., tombolu zajistili pořadatelé bohatou a zahrála hudba BTK. Návštěva nezklamala naše
očekávání. Okrsková valná hromada se za přítomnosti delegátů našeho sboru konala 16. 2. 2018 v
pohostinství „U Lidmanů“. Dne 27. 2. podruhé výjezďáci asistovali při zásahu, kde byl hlášen požár
sazí.
V dubnu 7. 4. jsme uskutečnili první letošní brigádu, opět jsme pracovali na zvelebení straré
zbrojnice. Členové výjezdového družstva absolvovali v rámci okrsku Bor jarní školení prevence a
represe dne 26. 4. První soutěž pořádal sbor z Radešova 28. 4. kde naši obsadili výborné první místo
a nezklamaly ani ženy se čtvrtým místem. Pro širokou veřejnost, a hlavně pro děti každoročně 30.
dubna pořádáme „Pálení čarodějnic a stavění máje“. Přípravy se dle možnosti konaly již od 21. 4.
Účast veřejnosti považujeme vynikající.
Naši „Soutěž o pohár starosty obce Bezděkov nad Metují“ jsme připravili na sobotu 12. 5.
Družstvo A obsadilo 1., ženy vybojovaly čtrnácté místo. Následovaly další soutěže a to 19. 5. ve
Žďáře, kde naši opět zvítězili a na Pavlišově 26. 5. byli šestí. Téhož dne ovšem ráno před soutěží v 8
hodin vyjeli hasiči-brigádníci na sběr železného šrotu.
Červen pak přinesl druhé místo ze soutěže ve Žďárkách v sobotu 2. 6. Koncem měsíce 23.
června jsme hostili mladé hasiče okolních i vzdálenějších sborů na „Bezděkovských šedesátkách“. Z
České Metuje 24. 6. pak přivezli další medaili, a to stříbro.
V červenci jsme uspořádali, tradiční odpolední pouťové posezení, kde zahrála kapela BTK.
Pro návštěvníky bylo připraveno dostatečné občerstvení, a protože i počasí přálo, účast byla obstojná.
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Na letošní třetí výjezd byli hasiči svoláni 25. 8. 2018, kdy lividovali požár v Kněžnici.
Ve třetím zářijovém víkendu 15. 9. proběhla další celodenní brigáda ve staré zbrojnici.
Klubovna je v podstatě hotova. Z dotačních titulů byla pořízena podlahová krytina, dále se nakoupilo
20 kusů židlí a 4 stoly. Dále musíme dořešit povrchovou úpravu schodů a instalaci zábradlí. Po
dokončení těchto prací bude možno dodělat dlažbu na chodbě a rekonstruovat vchodové dveře a další
potřebné práce.
Na konci září naše družstvo soutěžilo 27. 9. V Suchém Dole a vybojovali zde 5. místo. Letošní
sérii soutěží naši zakončili v Hlavňově 6. 10., kde se opět zadařilo a bezděkováci opět vyhráli.
Dne 21. 10. vyčistili po dohodě se zastupiteli místního Obecního Úřadu haltýře na Drahách.
Námětové cvičení v sobotu 27. 10. 2014 se konalo v režii SDH Machovská Lhota. Výjezdová
družstva zde nacvičovala dálkovou dopravu vody.
Na Podzimním školení prevence a represe rozšířili hasiči celého okrsku své znalosti ve čtvrtek
8. listopadu. Vybraná skupina členů výboru již v říjnu jela vyhledat vhodné místo pro konání tajného
výletu. Tento se potom konal 10. 11. 2018. Celá výprava dojela do Radvanic a prohlédla si zde důl
Bohumír a poté následovala zábava v místní restauraci.
Další listopadovou událostí byl další výjezd jednotky k technická pomoci, lividace nebezpečně
nakloněného stromu v Kalaboně 17. 11. V tuto zmíněnou sobotu, jsme zajistili na sále mísního
pohostinství zázemí a občerstvení pro vyhlášení Ostaško-Borské hasičské ligy. Nutno dodat, že naše
družstvo A tuto ligu opět vyhrálo.
Tradiční každoroční zdobení vánočního stromu na návsi proběhlo 30.11.
Závěrem je nutno poděkovat všem aktivním členům našeho sboru, protože rozsah činnosti
sboru je pestrý a je třeba každého, kdo má zájem jen trochu pomoci. Děkujeme též, těm členům sboru,
jež se neúnavně starají o naši techniku, musíme si uvědomit, jak je například naše Avie stará, a že již
vyžaduje mnoho úsilí ji udržet provozuschopnou a projít s ní i na TK. Velmi rádi pak vyzdvihujeme
letošní vynikající výsledky mladých hasičů, kde je nutno pochválit hlavně obětavou práci vedoucích,
kteří mladé hasiče takto dobře připravují a pochvala patří za vynikající reprezentaci i soutěžnímu
družstvu.
Všem vám pak přejeme mnoho úspěchů, štěstí, zdraví a spokojenosti v době předvánoční i
vánoční, a hlavně v celém příštím roce.
Luboš Lemfeld

**********************************************************************

Výroční zpráva Mladých hasičů za rok 2018
Naše základna činí 22 dětí. Jsme 3 vedoucí a jsme vděční, že nám pomáhají 3 instruktoři.
Schůzky každý pátek jsou již tradicí a přes zimu střídáme cvičení v tělocvičně a hasičák. Letošní zimu
jsme to omezili na florbal vedený Petrem Jirmannem, za což mu děkujeme. Když se chceme dostat na
okres musíme absolvovat pět povinných soutěží a pokud chceme uspět v poháru OORM a Poháru
starosty OSH Náchod musíme přidat ještě alespoň dalších 5 soutěží, a nakonec ještě mimosoutěžní
aktivity, jako PO očima dětí, kterého se účastníme. Teď shrnu všechny soutěže, které jsme absolvovali
a naše umístění:
Běh okolo Rzu
Hasičský Pětiboj Teplice nad Metují
Uzlovka Česká Metuje
Nahořanský pohár v ZPV
Memoriál Jirky Beka v CTIF

Mladší 8. místo
Mladší 6.místo
Mladší 7. místo
Mladší 7. místo

Starší 2. místo
Starší 1.místo
Starší 4. místo
Starší 1. místo

Pohár starosty SDH Nízká Srbská
Bohdašínský pohár
Bezděkovské šedesátky
Bohuslavické útoky
Mezileský pohár v ZPV

Mladší 2. místo
Starší 3. místo
Mladší 2.místo
Starší 2. místo
Mladší 2. a 5. místo Starší 1. místo
Starší 2. místo
Mladší 3. místo
Starší 1. místo

V Náchodě na Plhově jsme měli opět oba týmy, mladší i starší.
Okresní kolo Plamen Náchod Plhov

Mladší 2. místo; Starší 2. místo,

kde jsme vyhráli finanční odměnu, za kterou se koupila zmrzlina, a zbytek se použil na tajný
výlet. Celkové umístění v Poháru OORM Náchod za rok 2018: Mladší 3. místo Starší 1. místo
Pohár starosty OSH Náchod: Mladší 3. místo

Starší 2. místo

Letos nám družstvo starších po druhé v historii postoupilo na Krajské kolo, které se letos
k naší radosti konalo na novém stadionu Hamra v Náchodě a v Autokempu Brodský v Červeném
Kostelci. V Náchodě nás trochu pozlobilo počasí, ale vše se zvládlo a my byli s výsledky spokojeni.
Sice jsme to neměli daleko domů, ale přesto k utužení kolektivu jsme spali ve stanech v kempu a
myslím, že jsme si to všichni užili a že jsme získali nové zkušenosti a odneseme si hodně dobrých
vzpomínek. Nakonec jsme skončili na 7. místě. Ale pro nás to byl velmi dobrý výsledek, protože
v každé disciplíně došlo ke zlepšení našich nejlepších časů.
Ocenění za celkové umístění v Poháru OORM si měly děti převzít na poradě vedoucích
v Horních Rybníkách 24.11. Ale bohužel se nedaly do kupy ani tři děti, aby si jely přebrat odměnu.
V prosinci jsme si udělali na obci Vánoční besídku plnou her a cukroví. V březnu si někteří
mladší a starší splnili odbornosti. V dubnu jsme uspořádali čarodějnice. A na závěr sezóny nemohl
chybět další ročník tajného výletu. Jelo se v termínu od 4.7. do 8. 7. hasičským autobusem z Ústřední
hasičské školy v Bílých Poličanech, který řídil Lukáš Týfa a jeli jsme do skautské ubytovny
v Hostinném. Sami jsme si opět vařili, přijel pan starosta na opékačku, soutěžili jsme v týmech a
nechyběl ani hasič Ivan tentokrát s orientačními běhy. Na výlet jsme jeli do Mladých Buků, kde si
nejmenší pohráli v Baldově světě a starší šli na túru. Po jejím zdolání je čekala odměna v podobě jízdy
na bobové dráze. A protože, nám léto přálo velmi teplým počasím, vydali jsme se koupat do kempu
sv. Kateřiny. K areálu patřilo i pěkné hřiště, takže jsme se pokoušeli hrát volejbal a fotbal.
Letos mezi mladými hasiči skončila Lucka Bornová a Martina Rotterová. Myslím, že
děvčatům je třeba poděkovat za jejich práci, protože se vždy umísťovaly na předních místech a
málokdy něco pokazily.
Na závěr děkujeme všem, kteří nám pomáhají, ať už s organizací naši vlastní soutěže
Bezděkovské šedesátky, naší činností, tajným výletem, nebo zapůjčováním prostor.
Jménem vedoucích, instruktorů a všech mladých hasičů Vám přejeme příjemné prožití
Vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2019.
Petra Lantová

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují získal finanční
podporu z Královéhradeckého kraje na realizaci projektu “Podpora
mladých hasičů v roce 2018“ ve výši Kč 36 000,-. Finanční prostředky
byly použity na vybavení v objektu budovy „staré hasičárny“ na
Drahách, kde se členům sboru dobrovolných hasičů povedlo vytvořit
klubovnu, která bude sloužit mladým hasičům pro pravidelné, celoroční schůzky.
Z finančních prostředků byly pořízeny stoly, židle a podlahová krytina.
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Dále Sbor dobrovolných hasičů získal dotaci ve výši Kč 18 000,- z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v projekt „Můj klub“ na nákup
vybavení pro požární sport: rozdělovače, sadu savic a proudnice. A další část
finančních prostředků z této dotace ve výši Kč 4098,- bylo použito na hrazení
ubytování na tajném výletu.
Poslední získanou dotací v tomto roce byla také z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy na materiální zabezpečení ve výši 10 000,-. Kde byl umožněn nákup nůžkového stanu
v celkové hodnotě 16 000,- k ochraně při nepřízni počasí na soutěžích mladých hasičů a ostatních
akcích pořádaných SDH.
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK
PŘEJE

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují

**********************************************************************

Tělovýchovná jednota SOKOL
TJ Sokol Bezděkov nad Metují přeje všem obyvatelům příjemné prožití vánočních svátků a
hodně spokojenosti v roce 2019.
Těšíme se na setkávání s Vámi na plánovaných sportovních akcích:
- biatlon
- závody na horských kolech
- kuličkiáda
- lodičkování
- přespolní běh
V průběhu vánočních prázdnin můžete využít možnosti sportování v naší tělocvičně. Termín
a čas prosím domluvte s panem Jiřím Kristou na tel. 775 075 839.
Zdeněk Borna, předseda TJ

**********************************************************************

Místní akční skupina Stolové hory: rok 2018 nejen dotační
Počátek nového roku vybízí k zamyšlení nad rokem uplynulým a nutno na úvod podotknout,
že pro Místní akční skupinu Stolové hory (MAS), která podporuje a rozvíjí regiony Hronovska,
Policka a město Náchod, byl v pozitivním smyslu slova turbulentní.
Podařilo se nám vyhlásit 8 výzev v oblastech zemědělství, životního prostředí, zaměstnanosti,
dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti na území MAS. A do této chvíle MAS schválila
přidělení dotace pro celkem 32 projektů! U projektů zaměřených na zemědělství a lesnictví čekáme na
hodnocení Ministerstva zemědělství, ale v dalších oblastech se už projekty realizují. A které to jsou?
Například v Bezděkově nad Metují se oprav dočkal kostel sv. Prokopa, jenž momentálně
prochází náročnou rekonstrukcí vnějšího pláště a dvou hřbitovních zdí. Dále se v Polici nad Metují o
letních prázdninách uskutečnily příměstské tábory, které budou pokračovat i v následujících dvou
letech. Jedním z projektů zaměřujících se na bezpečnější dopravu v obcích je výstavba lávky pro pěší
přes železniční trať, která propojuje ulice Na Letné a Za Tratí v Náchodě. Tímto samozřejmě výčet
realizovaných akcí nekončí, neboť jsme nelenili ani v závěru roku, kdy jsme vyhlásili dalších 5 výzev,
v rámci kterých podpoříme předškolní vzdělávání nebo rozvoj sociálních služeb.
Kromě přerozdělování finančních prostředků se MAS zaměřuje v rámci svého největšího
projektu na rozvoj regionu i v oblasti předškolního, základního a neformálního vzdělávání na
Náchodsku. Formou seminářů podporujeme i vzdělávání dospělých; zkraje roku 2018 jsme na
Slavném uspořádali seminář pro zemědělce a lesníky. Pro stejnou skupinu byl určený seminář o
agrolesnictví, uskutečněný v září v Polici nad Metují. V létě jsme se zúčastnili akce Farmářské
filmové léto na ekofarmě v Bělém a k příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa jsme ve
spolupráci s Městem Stárkov uspořádali akci spojenou s výsadbou lípy svobody doplněnou o bohatý
doprovodný program. I v nadcházejícím roce vyhlásíme další výzvy, již nyní probíhá příprava čtyř
výzev, jež napomůžou například hasičům k pořízení techniky nebo krajině při výsadbě dřevin
v alejích. MAS bude nadále sdružovat místní města, obce, neziskový sektor, podnikatele a další
k naplňování krásného, ale nelehkého údělu, kterým je rozvoj regionu.
Děkujeme všem našim členům a dalším příznivcům za to, že jsou v tomto s námi na jedné lodi.
Celému regionu MAS Stolové hory přejeme, aby i nadále na radnicích a obecních úřadech seděli
osvícení starostové a starostky, kteří dohlédnou i za hranice svého města. O našich aktivitách se více
dozvíte na www.mas-stolovehory.cz a najdete nás také na facebooku.
Mirka Soldánová

**********************************************************************
3. pokračování zapomenutých a méně používaných slov z našeho okolí
Tato slova sestavil pan učitel Baudyš z Police. Šikmo psaná slova jsem doplnila:
machabejský
mamlas
manda
matamza
mátoha
megera
mišuňk
morák (pracuje
jako…)
morous
mrťafa

není ve své kůži, cítí se nemocný
hlupák
tlustá ženská
popleta, přiblblík
je mu slabo
protiva
všehochuť (míchanice)
pracuje do únavy

rachomejtle
rajčůra
ramplda
ramplovat
raťafák
ratejna
rebeka
rejpanka

poděs
zmatek, blázinec
bouřka
bouřit
velký nos
velká místnost
protivná ženská
smetánka lékařská (pampeliška)

škarohlíd
divný člověk

restlik
ronča

zbytek látky
rozbředlý sníh
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mumraj

hluk, shon

dělat rámus

protiva
někde se objevit
nepraktická osoba
naštvaný
rozdrcený
obtloustlé dítě
načapat, přístihnout
nediv se
budižkničemu
nešika
nešika
dělá nepořádek
nepořádný
málo jí
nepraktická
chce se i na malou (může být i nápad)
odmítnout
bačkory
dlouhé vlasy (rozcuchané)
struha, příkop
zadní část
deštník
malé dítě
uleželý tvaroh
líný, hloupý
velký kus
prudký déšť
brepta
neomalený člověk
nenasyta
nevím o co jde

rotyka
(dělat
rotiku)
rozžvaněná
rýca
řebit se
šak jo
šik ženská
škobrtnout
škrpál
šlichta
šlumprda
šmodrcha
šourat se
špagát
šprachta
šprťouchle
šprťouchlata
štandlík
šteláž
štemplík
štempl
šteník
štimra
štrádovat
štrachat
štrachat se
štrapační
šůla
šulit ve hře
šušparáda
šustpajtlik
šůla
švadronit

můra
nachomejtnout
najdych (je …)
nakaboněný
napadrť
napucánek
natrapírovat
nehlozej se
nekňuba
nemehlo
nemotora
neplechu (tropí)
nešvara
níma (je)
ňůma
nutkání
odpalírovat
pačáky
pačesy
pangejt
panimanda
parazón
patajble
pernina
pišišvor
pláckora
plavák
pleprda
pochlamsta
poltruba
ponětí (nemám o
tom…)
portýr

vrátný (doručovatel)

tabatěrka

nemorální, potrhlý
pochutnat si
zataženo
namažu si to jen málo
popleta
jíst pomalu
někam to polož

tlouk
tlouk
tralda
treperenda
trojčit
trulant
trumbera

malá peněženka (schránka na tabák,
která se nosila v kapse)
blbec
na stloukání másla
velký člověk (robustní)
drbna (neposeda)
dělat zmatky
přihlouplý člověk
nálevka

pošášaný
pošmáknout si
pošmurno
poštrejchnu si to
poťachta
poucat
pozichov (nech to
na…)
pozitúra
prončat se
připrcatělý
puclák
punktovat

vychrtlá ženská (vychytralá)
máchat si ruce
je malý
hrnek
připravovat

trychtýr
ťulaba
ťulpas
tumpachový
tychtovat

nálevka
přiblblík
hlupák
ospalý (přihlouplý, zaskočený)
spřádat pikle, zařizovat

rozmačkaná
trhlina
smát se
ano
pěkná, vkusně oblečená
klopýtnout
stará bota
nedobré jídlo
neupravená
nešika, popleta
jít pomalu
provaz
hodně
natáčka
dělat si legraci
nádoba ze dřeva
regál
hustá kaše
razítko
přadeno vlny
hubený
pochodovat (chodit)
hledat, přebírat
jít ztěžka
elegantní (boty, oblečení)
nepořádná ženská
podvádět ve hře
neupravená
hlupák
nepořádná
povídat

Hana Benešová

**********************************************************************
Vánoční vytrubování
Vánoční písně tradičně rozezní kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují na Štědrý večer
v 16,30 hodin. Přijďte před slavnostní večeří nasát tu pravou atmosféru Vánoc.

Text je z vlastivědného sborníku „Rodným krajem“
Domove můj, mám tě rád.
František Drahoňovský
Přichází po špičkách vánoční čas
tajemný, voňavý, plný krás.
Nadělí do srdcí každému z nás
andělský klid a mír, Boží jas.

Už znějí zas dětské hlásky,
od jeslí pro radost všem.
Rozsviťte světýlka lásky,
zas bude Štědrý den.

Vánoce jsou nejen svátky míru a pokoje, ale také symbolem DOMOVA. Pro toho, kdo chápe
smysl života a má cit pro krásu, má slovo DOMOV zvláštní půvab, neopakovatelné kouzlo. Připomíná
nám dětství, věk, kdy je mysl nejvíce vnímavá a kdy se rozproudí první pramínky lásky k místům a
lidem kolem nás.
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