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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začíná letní období s plánováním dovolených dle možností stávajících omezení. Za obec Vás ale tímto
svým příspěvkem velmi krátce seznámím s aktivitami obce, které probíhají nebo jsou připravovány:
➢ Postup prací na kanalizaci a ČOV
- centrální čistírna je ve stavu hrubé stavby (nádrže, obvodové zdivo a střecha),
- stoka „A“ pokračuje v chodníku od pohostinství k „Hornímu konci“,
- stavbyvedoucí s obcí postupně řeší a upřesňuje místa pro budoucí připojení domů a řeší
případné problémy, které se bohužel vyskytují často.
- Vyzývám majitele pozemků v blízkosti místních komunikací, aby zvážili provedení přípojky
kanalizace a vodovodu k možné budoucí výstavbě rodinného domu na jejich pozemku – min.
10 let nebude možné do opravené komunikace zasahovat!!!
➢ Oprava a obnova místních komunikací po kanalizaci
- obec obdrží dotaci z MMR na obnovu místních komunikací, které jsou zdevastovány v daleko
větším rozsahu, než počítal rozpočet na obnovu částí komunikací v rámci akce „Kanalizace“,
- předběžné náklady v rámci dotace jsou – 10.000.000,- Kč dotace a 2.900.000,- z rozpočtu obce.
➢ Chodníky a VO k Machovu
- chodníkové těleso je provedeno a předáno obci firmou BEZEDOS,
- terénní úpravy okolo chodníku provádí obec svépomocí,
- veřejné osvětlení bude provedeno v tomto úseku do podzimu 2021,
- do dvou týdnů bude osázený pás ke komunikaci 860 kusy „Skalníku“.
➢ Chodník kolem kostela
- obec realizuje zpevnění chodníků kolem kostela – povrch bude pískovcová drť se
„ztracenými“ plastovými obrubami.
➢ Dětské hřiště u školy
- obec obdržela dotaci na dětské hřiště u naší školy z programu MMR,
- celkové náklady jsou cca 450.000,-Kč, podíl obce je cca 120.000,- Kč.
➢ Hospodářská budova – 3. Etapa
- provádíme fasádu a připravuje se zvedací zařízení do půdního prostoru- „kočka“.
➢
-

Komplexní úpravy pozemků obce – „Dražní kousky“
obec zažádala o dotaci v rámci DSO Policko – Výsadba zeleně v mikroregionu Policko II,
v naší obci se jedná o „Ozelenění Dražních kousků“.
po výběrovém řízení, které již proběhlo, se jedná o celkové náklady ve výši cca 850.000,- Kč.
Jménem svým a jménem ZO Vám přeji spokojené prožití dovolených,
pěkné počasí a načerpání nových sil.

Miroslav Maroul, starosta obce
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Z jarní školy a školky
Přestože to tak nevypadá, ve škole a školce se od
12.4. stále něco děje.
Od 1. 4. do 16. 4. proběhl zápis do 1. tříd. I letos
proběhl On-line. Na jeho základě bylo do naší
bezděkovské 1. třídy přijato 7 předškoláků a také byl
udělen jeden odklad školní docházky.

Od 2. 5. do 16. 5. 2021 probíhal zápis do mateřské
školy. Volných míst v MŠ od 1. září 2021 by mělo být
7.
Všichni v současné době doufáme, že na základě
rozvolnění nám bude umožněno během měsíce
června pro děti i žáky uspořádat alespoň několik
akcí, které se většinou konaly – Nonstop MŠ, krátké
výlety i mimo obec.

Oslava čarodějnic a stavění májky

Vzhledem k tomu, že ani letos nebylo možné
hromadně oslavit čarodějnice, rozhodli jsme se, že
si uděláme svoji vlastní oslavu. V pátek 30. dubna
již od rána přicházeli do školy malé čarodějnice a
kouzelníci v krásných kostýmech a s nezbytnými
kouzelnými hůlkami, klobouky a dalšími
čarodějnickými nezbytnostmi. Všichni jsme se už
nemohli dočkat odpoledne, kdy nás čekala spousta
zábavy.
Po obědě jsme se všichni ještě dokrášlili, a vydali se
ven za čarodějnými úkoly. Nejprve jsme soutěžili
v hodu pavoukem do koše. Vypadalo to mnohem
jednodušeji, než to skutečně bylo. Další čarodějnou
aktivitou bylo vaření čarodějného lektvaru. Každý
dostal svůj vlastní lektvar, např. lektvar krásy,
rychlosti, zapomnění, dobré nálady… a ingredience,

které k jeho výrobě potřebuje. Poté každý musel
posbírat všechny své přísady do lektvaru, které byly
rozházené po louce za kostelem. V další disciplíně
jsme si vyzkoušeli slalom na koštěti. Velmi těžké
bylo běžet, manévrovat, a přitom neustále pevně
sedět na koštěti, ale moc jsme se u toho nasmáli.
Disciplínou, při které jsme si všichni potrénovali
čtení i paměť, bylo luštění lovců pohádkových
bytostí, jejichž obrázky s popisem jsme museli
nejprve najít na školní zahradě a potom informace
z kartiček použít při řešení luštěnky.
Poté už jsme se konečně pustili do zdobení májky,
kterou pro nás připravil náš pan školník. Moc mu
děkujeme za její zajištění i za pomoc při
čarodějných aktivitách.
Když byla májka krásně ozdobená, zbývalo jen
umístit na ni malou čarodějnici, která bude na
všechny kolemjdoucí shlížet z výšky.
Společnými silami jsme poté májku postavili, pan
školník ji řádně upevnil, aby byla rovně a nespadla.
Kolem postavené májky jsme přeříkali kouzelné
zaklínadlo, které jsme se ve škole naučili.
Poslední částí čarodějnického programu bylo
opékání špekáčků a následné upálení malé
čarodějnice, tak abychom už konečně mohli přivítat
jaro a teplejší počasí.
Všichni malí čarodějové a čarodějnice za svou snahu
a splnění všech úkolů nakonec dostali Čarodějné
vysvědčení a samozřejmě i něco malého na zub.
Všichni jsme si celé odpoledne moc užili a těšíme se
na další takto příjemně strávené společné chvíle.
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Barevný týden
V týdnu od pondělí 10.5.2021 do pátku 14.5.2021
jsme ve školce i škole uspořádali barevný týden.
Pondělí bylo žluté, úterý oranžové, středa modrá,
čtvrtek červený a pátek zelený. Každý den všichni
přišli již z domu ustrojeni do správných barev.
Během dne jsme pak vyráběli různé výtvarné práce
zaměřené k jednotlivým barvičkám. Ve školce si děti
ujasňovali, které věci mají barvu určenou pro daný

den. V barvách nás podpořila i paní kuchařka, která
se s námi nejen strojila, ale k barvám upravila i
jídelníček.
Barevný týden byl pro nás všechny velkým
zpestřením a všichni jsme si jej užili.

Den Země – naučná stezka
Ve čtvrtek 22. dubna jsme ve škole společně oslavili
Den Země. Nejprve jsme si povídali o významu
tohoto svátku, ve školní družině jsme si vyrobili
naučný flipbook – skládanou knížku s informacemi o
tom, jakým způsobem můžeme chránit naši planetu,
a nakonec jsme se vydali na několikakilometrovou
naučnou stezku.

šetřit vodou, sbírali jsme malé kapičky, které jsme
měli za úkol posbírat do konvičky. Hledali jsme po
lese ukryté obrázky zvířat, která můžeme v lesích
potkat. Poznali jsme také planety, které tvoří celou
sluneční soustavu a snažili se zapamatovat jejich
jména. Za každý splněný úkol jsme dostali obálku,
kterou jsme museli donést až do cíle cesty.

Na cestě jsme museli projít 10 stanovišť, na kterých
jsme plnili různé vědomostní úkoly – poznávali jsme
jednotlivé světadíly, naučili jsme se, která zvířata žijí
na souši, která ve vodě. Dozvěděli jsme se, jak a proč

Na posledním stanovišti jsme všechny obálky
rozbalili a posledním úkolem bylo správně roztřídit
obrázky odpadků do jednotlivých barevných
kontejnerů.
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V poslední obálce jsme nalezli nápovědu k ukrytému
pokladu, který jsme brzy objevili. Za odměnu jsme
dostali nějaké dobroty, a hlavně diplom za
absolvování naučné stezky.

Počasí nám krásně vyšlo, a tak jsme si mohli užít
spoustu zajímavých aktivit na čerstvém vzduchu.

Zaměstnanci, žáci a děti ze školy

-------------------------------------------------------------------------------------------Sdělení knihovny
V prvních týdnech letošního roku byla knihovna
otevřena formou výdejního okénka, kdy jsme po
domluvě půjčovali objednané knížky. Od 12.4. jsme
pak v souladu s nařízením vlády již otevřeli běžným
způsobem při dodržení hygienických pravidel.
Otevřeno je každé úterý od 15 do 17 hodin.
V knihovně se snažíme během roku dvakrát až třikrát
obnovovat nabídku knih.

Na
měsíc
červenec a srpen
je
pak
naplánováno
uzavření
knihovny. Pokud
si chcete na léto zapůjčit nějakou pěknou četbu,
přijďte si ji vybrat včas.
Na Vaši návštěvu se těší Vaše knihovnice

-------------------------------------------------------------------------------------------TJ SOKOL
Díky Jirko …
Po roce nečinnosti je velmi těžké najít téma. Všichni
netrpělivě čekáme, až vyhlášená opatření skončí a
začne normální spolkový život. TJ a ostatní spolky
určitě nebudou otálet a začnou plánovat osvědčené
akce pro veřejnost nebo se znovu zapíší do soutěží,
odkud začnou opět vozit přední umístění.
Jedno téma se však neustále vrací. V čase jarního
oteplení jste možná potkali Jirku s vozíčkem, jak čistí
od odpadků nejen okolí svého domu ale i okolí Jižní
čtvrti. Jak znám Jirku, určitě se do toho pustil
spontánně, bez váhání a s chutí, protože to prostě
bylo potřeba. Stejně jako v minulosti vysazoval
stromy nebo začal se záchranou křížku pod lípami.
Jak jsem zaznamenal, lidé z Jižní čtvrti jsou mu
vděční, což vyjádřili na sociálních sítích. Bohužel nám
po zimě znovu začal „známý“ letitý problém s
čistotou okolo hlavní budovy TJ nebo ve vzrostlých
smrcích za prodejnou. Je k zamyšlení, zda se opravdu
nedovedeme my nebo představitelé obce vypořádat
s několika jedinci, kteří si z veřejně přístupných míst
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dělají smetiště, protože to místo po jejich odchodu
jinak nazvat nelze. Sám jsem několik případů v
minulosti řešil, a jak možná víte, jeden se z důvodu
spáchání majetkové škody dostal až před
přestupkovou komisi v Polici nad Metují. Jak však
zařídit dodržování základních norem lidského soužití
v případě znečišťování prostranství opravdu nevím.
Byl jsem svědkem močení mladistvého mezi plot
dětského hřiště a tělocvičnu, s dotyčným jsem si to
vyřídil na místě. V dalších případech jsem uklízel
lavičky z pod
podloubí
tělocvičny,
kde
naše
mládež ráda
vysedává,
zpět
na
dětské
hřiště,
odkud si je
tam přinesli,
aby mohli

uskutečňovat svoje dýchánky. Dýchánky, po kterých
na těchto místech najdete obaly od brambůrků,
nedopalky cigaret, pet láhve, lahve od alkoholu,
plechovky od energetických nápojů a různé další

smetí, případně vzkazy vyryté do omítky nosných
sloupů.
Od minulého roku po dohodě s obcí máme v areálu
3 popelnice. Co je to platné, když je problém
odpadky po sobě do těchto popelnic uklidit. Je
skutečně žalostné a trapné, když pořádek ve
veřejných prostorách hřiště musí udržovat výbor TJ
s průměrným věkem vysoko přes 50 let po mládeži o
několik generací mladší. Všichni, kdo se okolo hřiště
pohybujeme, patrně víme, kterých mládežníků se to
týká. Již jsme zvažovali, zda nebude nutné celý areál
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zavírat, což v současné době budování kanalizace
stejně nejde. Areál má vyvěšený provozní řád, ve
kterém jsou všechny výše uvedené problémy
zmíněny (zákaz znečišťování, zákaz pití alkoholu …).
Ale pokud přestupky proti němu nejsou řešeny …. S
představiteli obce jsem již několikrát jednal, co s tím.
K žádnému rozumnému závěru jsme však nikdy
nedošli. Uzavřít jedinou volnou plochu pro
sportování se příčí jak vedení obce, tak i vedení TJ.

zároveň Vás nabádám k opatrnosti, protože není
vyloučené, že se v areálu mohou vyskytovat různé
odpadky včetně plechovek od nápojů nebo střepů
od lahví. Proto pokud jej navštívíte, zvlášť s malými
dětmi, pozorně si prohlédněte místa, ve kterých se
vaše děti pohybují. Předejdete tím možná
nepříjemným zraněním. Vždyť nejenom čisto okolo
vlastních domů, ale i čistota veřejných prostranství
je vizitkou obce.

A tak mi nezbývá než konstatovat, že po uvolnění
opatření je areál všem občanům k dispozici, ale

PS: Prostranství za prodejnou uklidila Dáša
Zdeněk Borna ml., předseda TJ SOKOL, správce

-------------------------------------------------------------------------------------------Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují
a jeho činnost v roce 2021

Od doby co se infekční onemocnění Covid rozšířilo
po celém světě a změnilo spoustu věcí, hodně se
toho také řeklo, slíbilo, omezilo, zakázalo ..., a
neustále to přetrvává. Snad již s vyhlídkou světla na
konci tunelu. Ne jinak je tomu i u Sboru
dobrovolných hasičů v Bezděkově nad Metují. Přes
veškerá nařízení a omezení je činnost zabezpečena.
S uvolněním epidemiologické situace byl
proveden sběr železného šrotu v obci, který se
uskutečnil v sobotu 24. 4. 2021, kdy se podařilo
nashromáždit celkem 4020 kg kovového odpadu.
Ten byl následně odvezen do výkupu surovin.
Děkujeme všem za váš „dar“ ve formě kovového
odpadu pro SDH. Také děkujeme obci Bezděkov nad
Metují a firmě Hašpl za poskytnutí techniky.

V neposlední řadě děkujeme obsluze obecního
traktoru a všem přítomným členům SDH.
Další činnost byla zaměřena na údržbu techniky a
vybavení. Pozvolna se rozbíhá i kroužek mladých
hasičů každý pátek od 16:30 hod.
I když rok 2021 je ovlivněn čínskou chřipkou, je to
rok, kdy Sbor dobrovolných hasičů v Bezděkově nad
Metují oslaví 140 let od svého založení. Tato akce
byla plánovaná na první prázdninový víkend spolu
s tradiční Prokopskou poutí. Bohužel z důvodu
pokračování omezení a nemožnosti dodržení
podmínek pro konání hromadných akcí, musíme
přistoupit na komornější formu oslav, která se
uskutečnila dne 2. 7. 2021.

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují

--------------------------------------------------------------------------------------------
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Představení
Společnosti pro destinační management Broumovska, o.p.s.

Přínosy cestovního ruchu jsou z velké části
nekvantifikovatelné, přesto jeho význam a vážnost v
rozvoji regionů neustále roste. V České republice
přispívá cestovní ruch významným poměrem k
rozvoji národní ekonomiky. Problematika rozvoje
regionu a řízení destinací se u nás začala
systematicky rozvíjet teprve po roce 2000.
Společnost
pro
destinační
management
Broumovska (dále jen SDMB) je obecně prospěšná
společnost, kterou v roce 2014 založily dva
Dobrovolné svazky obcí, a to Broumovsko a Policko,
spolu s Agenturou pro rozvoj Broumovska. Hlavní
aktivitou SDMB je od jejího vzniku udržitelný
cestovní ruch, snaha přilákat do broumovského
regionu více návštěvníků na vícedenní pobyty, a
podpořit tak vytváření nových pracovních pozic i
rozvoj šíře a kvality služeb. Do cílů, které si SDMB
vytkla, patří i snaha o snižování sezónnosti
návštěvnosti Broumovska a vytvoření celoroční
nabídky s mottem „Broumovsko. Boží klid.“.
Základním úkolem destinačního managementu je
strategické řízení cestovního ruchu na území
destinace. SDMB svou činnost provádí v rámci tzv.
3K platformy: komunikuje, koordinuje a kooperuje.
Zprostředkovává pro členy a partnery setkání, kde se
propojují jednotlivá odvětví spadající pod cestovní
ruch se zástupci měst a obcí, zájmovými skupinami
apod. Nabízíme tím jakési „místo setkání“, kde se
jednotlivé subjekty destinace mohou vzájemně
vnímat jako kooperující partneři, ne jako konkurenti,
což tak nakonec je, protože jen společnou činností
koordinovanou se SDMB se návštěvníci rozhodují
přemýšlet o výběru Broumovska pro svou

dovolenou. K tomu je nezbytná vysoká míra
vzájemné důvěry, jejíž budování je dlouhý proces.
Pracujeme s cílem vytvořit prostředí, kde spolupráce
s ostatními bude pro všechny zúčastněné výhodná.
Snažíme se přesvědčit podnikatele v cestovním
ruchu (a nejenom), že destinační management je
dobrým základem pro rozvoj jejich podnikání,
vysvětlujeme obcím, že cestovních ruch generuje
pracovní místa vázaná na region, jednáme s
ochranou přírody o režimu návštěvnosti a
společném postupu při komunikaci limitů.
Podnikatele pak zapojujeme do tzv. Fondu
destinace. Ti pak svým finančním příspěvkem
získávají nejen zvýhodnění v rámci činnosti SDMB,
ale také přístup k diskusím o nastavení
podnikatelského prostředí v oblasti turismu v
regionu.
Za úspěch letošního roku považujeme nalezení
nového režimu pro produkt Karta hosta
Broumovska, která bude dále zvýhodňovat
ubytované návštěvníky regionu, kteří významně více
obohacují místní ekonomiku, před jednodenními
návštěvníky, se kterými je spojena řada zátěží, a
proto je jejich návštěvnost díky skvělé iniciativě
provozovatele adršpašského skalního města (obce
Adršpach) usměrňována. Ke kartě hosta
Broumovska se připojuje také město Teplice nad
Metují se svým skalním městem a další partneři,
kteří poskytnou slevu na vstupné a jiné služby
držitelům karty hosta Broumovska.
Na stránce www.broumovsko.cz/o-nas/aktivityspolecnosti se můžete dozvědět více o naší činnosti.

Za tým SDMB, o. p. s. David Duda, ředitel
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Sociální odbor Police nad Metují
Vážení spoluobčané.
Jednou z důležitých oblastí, ve kterých město Police
nad Metují plánuje svůj rozvoj, jsou sociální služby.
Podařilo se nám posílit pečovatelskou službu o
jednu pečovatelku a sociální pracovnici. Vybudovali
jsme v sídle pečovatelské služby středisko osobní
hygieny pro ty, kteří nemají vhodné podmínky
doma, nebo se nacházejí v takové sociální situaci, že
je pro ně středisko osobní hygieny jedinou
možností, jak se vykoupat nebo si vyprat a usušit
prádlo.
Police nad Metují i celý náš region patří
v Královéhradeckém kraji k územím s nejstarším
obyvatelstvem. Demografický vývoj je neúprosný.
Stárneme. Je třeba s tím počítat a činit vhodná
opatření. Město má stále v plánu další přístavbu
Domu s pečovatelskou službou Javor, ale vzhledem
k tomu, že se nejedná o sociální službu, ale o byty
zvláštního určení – pečovatelské byty, je možnost
čerpání dotací na přístavbu omezená. Stát
v současné době podporuje více rozvoj sociálních
služeb, než výstavbu bytů. Tohoto projektu se však
nevzdáváme, jen hledáme levnější variantu a
řešení. Vzhledem k finanční náročnosti projektu
přístavby DPS v současné době uvažujeme o
dalších, pro město dostupnějších, možnostech
pomoci
pro
seniory
a
jejich
rodiny.
Vedení města jednalo se zástupci Kraje o
směřování rozvoje sociálních služeb v Polici nad
Metují. Shodli jsme se na tom, že v našem regionu
jsou na prvním místě senioři a zajištění služeb pro
tuto skupinu obyvatel. Pečovatelskou službu máme
a počítáme s tím, že ji v budoucnu budeme
rozšiřovat. Je zřejmé, že seniorů v nepříznivé
sociální situaci bude přibývat a my jim chceme
nabídnout pomocnou ruku. Jednou z vizí rozvoje
sociálních služeb je vybudování denního stacionáře
pro seniory. Nejbližší máme v Červeném Kostelci a

pak v Novém Městě nad Metují. Je to služba
poměrně drahá, ale zároveň potřebná pro lidi, kteří
chtějí zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí
a se svojí rodinou. K úhradě této služby slouží
uživatelům příspěvek na péči a cena se pohybuje
mezi 400,- až 700,- Kč na den, podle náročnosti
poskytované péče. Provozní náklady pak nese
zřizovatel a stát (Kraj), který přispívá na provoz
sociálních služeb formou dotací. Pro město Police
nad Metují by vybudování nové sociální služby
představovalo i nové statisícové náklady
z městského rozpočtu, proto je pro nás při
uvažování důležité zjistit, zda by o tento druh služby
byl
v regionu
zájem.
K vybudování denního stacionáře pro seniory
máme v Polici nad Metují i vhodnou budovu. Jedná
se o bývalé jesle vedle základní školy. S majiteli
jednáme o možném prodeji. Ke spolupráci jsme
přizvali i město Hronov, které by se mohlo na
provozu denního stacionáře podílet jak finančně tak
zprostředkováním služby svým občanům. Prostory
jsou dostatečné i pro vybudování nového sídla
pečovatelské služby. Pečovatelky momentálně
využívají jednu kancelář a skromné zázemí, které
nelze
zvětšit
ani
nafouknout.
Zásadní otázka zní: Bude o novou sociální službu
zájem? Pečujete v rodině o seniora, který potřebuje
pomoc a podporu v době, kdy odcházíte do práce?
Pečujete doma, ale jsou situace nebo dny, kdy si
potřebujete něco zařídit nebo si jen odpočinout?
Žijete sám a chcete den trávit ve společnosti dalších
lidí, za podpory odborných pracovníků,
s programem přiměřeným vašim potřebám?
Potřebujete pomoci s podáním žádosti o příspěvek
na péči tak, abyste v budoucnu mohli sociální služby
zaplatit?
Ozvěte se nám. Řekněte nám svůj názor. Je to
důležité pro naše další rozhodování.
Mgr. Olga Landová, vedoucí sociálního odboru,
tel. 755 442 409, landova@policenm.cz
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Sypací skála na Boru
Tato skála byla na Boru na německém území. Byla
hodně vychýlená. Lidé říkali, že jednou spadne a také
se to stalo. Napsal o tom manželův bratranec
Wolfgang Berndt, jehož matka pocházela z Bukoviny
a v rodině se o tom mluvívalo. Je tomu letos právě 100
roků, tak se hodí uveřejnit text jeho přednášky.

navštěvovanému skalnímu městu na hřbetu Boru.
František Semerák byl průvodcem turistů. Denně
provázel návštěvníky, kteří během letní sezóny
přicházeli z blízkého městečka Chudoby sem nahoru,
tajemným skalním labyrintem a ukazoval jim bizarní
skály, které se při ani tak velké fantazii podobaly
nejrůznějším věcem, např. lodi, lví tlapě, skladišti
látek,
hřibu,
uchu jehly a
mnoha jiným.

František
Semerák stoupal
pomalu lesem
po
schodech
kolem
kamenného
hlídače k chatě,
která stála při
vstupu
do
skalního města.
Ještě pár kroků,
už viděl mezi
stromy chatu a
na plošině před
Bylo to v noci z 10. na 11. května 1921. Mohlo být ní stoly a lavičky, když tu najednou leknutím strnul.
asi dvě hodiny po půlnoci, když hrozné hřmění a S očima, ve kterých se odrážela hrůza, zíral nalevo
dunění vytrhlo ze spaní obyvatele Bukoviny, malé chaty. Něco hrozného se přihodilo.
vesničky na svahu Boru. Tamní domácí tkalci, kteří se
Ještě jednou se mu v mysli vybavila právě uplynulá
přes den dřeli u stavů, vystrašeně naslouchali. Co to
noc. Vzpomněl si na hřmění, pro které nebylo
bylo? Bouřka? Ale v tom případě určitě uhodilo
vysvětlení. Při cestě nahoru už na to nemyslel.
někam do nejbližšího sousedství. Tato možnost hnala
Prohlížel si schody a zábradlí a uvažoval, co všechno
nejednoho k oknu. Ale pohled do noci nepřinesl
je třeba ještě před začátkem vlastní sezóny opravit.
žádné vysvětlení. Nebe bylo plné hvězd a o bouřce
Ale teď mu také bylo jasné, co se v noci přihodilo.
nemohlo být řeči. Bezradně stáli Bukovinští ještě
Rozsýpací skála se zřítila! František Semerák zbledl.
chvíli u oken, ale protože hlasitý rachot mezitím
Ještě včera stál nahoře na tomto ohromném skalním
přešel do stále více se utišujícího se hřmění, které se
balvanu, kterýž vyčníval z okraje vlastního skalního
nakonec úplně ztratilo v mlčenlivé noci, zalezli
města přes stezku, vedoucí na Ostrou horu, Posadov
nakonec opět všichni do postelí, aby rychle vychutnali
a dál k Hejšovině. Bylo mu hrozně, když pomyslel na
ještě pár hodin tak zaslouženého spánku. Tak jako
to, že skalní blok se mohl ulomit už včera a to právě
každého dne se vydal i 11. května ráno František
v okamžiku, kdy on sám na něm stál. A ještě hůř mu
Semerák na cestu z Bukoviny k Divokým ďourám,
bylo, když se pak díval z Tabulové skály po svahu dolů
známému překrásnému romantickému a hojně
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do Čech a když viděl tu spoušť, kterou zřítící se skála lidovým vyprávěním, povídkou, která se dostala do
způsobila.
Českého Kladska ze sousedních českých oblastí.
Rozsýpací skála, pískovcový kvádr o délce hrany 8
m se utrhla. Ohromný blok ovšem nezůstal ležet na
stezce vedoucí asi 4 m pod ním, ale skutálel se dál, asi
sto metrů po strmém svahu. Zde narazil na ohromný
skalní pilíř, odsunul ho dva metry ze své původní
polohy, vyštípl z něj další veliké kusy kamene a
všechno dohromady pak spadlo přes třicetimetrovou
skalní stěnu do Čech. Tento pád ohromný blok
nevydržel. Roztříštil se na menší kusy, které se zřítily
dále po strmém svahu. Menší balvany lámaly
mohutné stromy jako stébla trávy a teprve asi po
dalších 300 metrech se podařilo lesu tuto kamennou
lavinu zastavit.
Je samozřejmé, že tomuto neobvyklému
přírodnímu jevu byla věnována na obou stranách
hranic velká pozornost a podrobné zprávy o této
katastrofě přinesly zejména místní noviny. Utržení
skalního bloku o objemu 300 m3 a váze 1.250 tun není
konec konců také každodenním úkazem. Ve všech
novinových zprávách se při tom poukazovalo na to, že
u Rozsýpací skály se jednalo o skálu opředenou
pověstmi. Ve skutečnosti si vyprávěl lid o této skále
pouze jednu jedinou. Pověst nebo lépe a správněji
řečeno jedno proroctví. Říkalo se, že Rozsýpací skála
jednou spadne a to že bude znamení, že Prusko stojí
před bídou, jakou do té doby ještě nikdo
nepamatoval.

Bohatý klášter v blízkém městečku Polici měl ve
zvyku ukrýt v dobách války a nebezpečí klášterní
poklad před cizím drancujícím vojskem. Musel to být
veliký poklad, protože pokaždé bylo třeba si najmout
koňský povoz a navíc muselo tak pomáhat mnichům
vždy osm silných mužů z okolí Police. Tito muži měli
při práci zavázané oči, takže nikdo nevěděl, kde se
skrýš nalézá. Bylo to v době Slezských válek, když
jednomu z dělníků, jakémusi Lamkovi z Police, se
posunula při odvozu pokladu páska z očí, takže se
dověděl podrobnosti o místě úkrytu. Tento Lamka
zjistil, že se skrýš nachází na Boru a že se nejedná o
skrýš obyčejnou, ale spíše o pokladnici, ve které se
ukládá zlato, stříbro, drahé kamení a peníze i
v dobách míru. Pamatoval si skálu, pod kterou se
nacházel tajný vchod do jeskyně. V pozdějších letech
však nenalezl nikdy dost odvahy k tomu, aby poklad
vybral. Teprve jako velmi starý muž, na nemocničním
lůžku, když už tušil svůj konec, se rozhodl. Zavolal
k sobě své tři syny, nechal se donést k oknu, z kterého
bylo vidět Bor, ukázal na velký balvan ve skalní stěně
a vyprávěl o pokladu, který je pod tímto balvanem
ukryt. Synové se vypravili ihned na Bor, ale marně.
V bludišti skal nemohli najít onen balvan, který jim
ukázal otec z Police. Spěchali zpátky, aby si nechali od
otce ono místo popsat podrobněji, ale bylo už pozdě.
Starý Lamka už nebyl mezi živými. Krátce po tom, co
své syny poslal na Bor, přišla si pro něj kmotřička smrt.
A tam do záhrobí si vzal Lamka s sebou své
tajemností. Klášterní poklad na Boru nebyl nalezen
dodnes, ačkoliv ho už mnozí hledali.

A nyní si představte, že skála se utrhla v roce 1921.
Prusko, v té době už Německo právě prohrálo první
světovou válku a na dveře klepala inflace. Po zřícení
skály tedy skutečně následovala doba bídy a nouze,
Toto vyprávění patřilo dlouhá léta k lidovým
jak to do té doby nikdo nepoznal. Lze se pak divit, že pohádkám a pověstem, které si vyprávěli lidé na
se v lidu znovu zakořenila víra na správnost různých česko-kladském pomezí kolem Boru a Hejšoviny. A jak
proroctví?
to tak bývá, tu a tam se za dlouhých zimních večerů
Moderní člověk se dívá na taková splnění proroctví vyprávělo dětem. Ale to bylo také všechno. Pak
samo sebou jen s úsměvem. Hledá jiná vědecká přinesl rok 1920 najednou zásadní změnu. V tomto
zdůvodnění a věcná vysvětlení a také je nalézá. I já roce vydal polický knihkupec Antonín Krtička sbírku
jsem našel vysvětlení a snad nebudu čtenáře příliš historických vyprávění a pověstí, které se mezi lidmi
nudit, když dále krátce vyložím, proč se podle mého velmi rozšířily. Vedle pravdivých historických událostí
mínění Rozsýpací skála utrhla. I já musím začít z okolí Police obsahovala kniha i řadu pověstí, mezi
jinými i pověst o klášterním pokladu na Boru. Pověsti
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byly, jak ostatně celá kniha, psány tak sugestivně, že
mnoho čtenářů spatřilo i v nich popisy skutečných
událostí. A obzvláště to platilo o pověsti o klášterním
pokladu. Již několik měsíců po vytištění knihy byl
téměř každý přesvědčen, že na Boru je skutečně
schován nepředstavitelně veliký poklad a začalo
hledání a kopání, jak v zdejším kraji ještě nikdo
nezažil. Kdekdo doufal, že poklad nalezne, a protože
se každý snažil utajit případný nález před zvědavými a
snad i závistivými sousedy, pracovalo a hledalo se
především v noci. Starší obyvatelé Bukoviny,
Stroužného ale i Machova a Nouzína si určitě ještě
vzpomenou, jak v těchto letech blikaly v noci na Boru
světla luceren, a snad znají také ještě jména těch,
kteří se tenkrát po pokladu pídili. A hledalo se na
nejrůznějších místech. Ještě v roce 1945 bylo možno
rozeznat blízké skály zvané Hlídač vpravo a vlevo od
jámy svědčící o činnosti hledačů pokladů. Kopalo se i
v blízkosti Rozsýpací skály a pravděpodobně dokonce
přímo u ní nebo pod ní. Pražský profesor Jech alespoň
mohl zachytit vyprávění paní Hornychové, žijící ještě
dnes v Nouzíně, kde se o tom mluví.
A nyní se musím ptát: nebylo by možné, že otřesy,
které při kopání a hledání pokladu na tuto skálu
působily, byly vlastní příčinou jejího zřícení?

Obzvláště uvážíme-li, že den před tím, t. j. 10. května
1921 řádila nad Borem bouřka s deštěm, což rovněž
mohlo přispět k utržení skály? Já osobně jsem o této
možnosti přesvědčený a to je také moje vysvětlení,
proč se Rozsýpací skála v květnu 1921 zřítila.
Ano, já vím, to všechno je jenom hypotéza,
teorie, krásně a zajímavě znějící povídání, které
s exaktní vědou nemá nic společného. Ale může mi
někdo
dokázat,
že
nemám
pravdu?
Jenom jedna, sama o sobě bezvýznamná maličkost
mi ještě vadí. Čím dále totiž přemýšlím, tím více vidím
důvod pro to, že se pověsti o pokladu o polickém
klášteru tak ochotně věřilo, v nouzi, s kterou zdejší lid
musel začátkem dvacátých let bojovat. V nalezení
pokladu viděl tehdy jistě mnohý vítanou příležitost,
jak uniknout hrozící chudobě a bídě. Ale v tom
případě by byl pád skály zapříčiněný hledáním
pokladu znamením začínající nouze a dříve
vzpomínané staré proroctví mluvilo pravdu. A smím
něco takového připustit?
Na loukách pod Borem nad Machovskou Lhotou jsou
kameny, o kterých se traduje, že pochází ze „Sypací
skály.“
Hana Benešová

-------------------------------------------------------------------------------------------Informace z obecního úřadu
Stočné Prosíme plátce, aby zrušili měsíční trvalé příkazy a zkonsolidovali platby za stočné maximálně na
2 platby ročně. Účtování plateb po stokorunách zbytečně zatěžují externí účetní.
Předem děkujeme za pochopení.

Komunální odpad Připomínáme, že splatnost poplatků za komunální odpad je do 30. 6. 2021.
Pokud jste platbu za rok 2021 dosud neuskutečnili, prosíme o nápravu zasláním Kč 600,- za osobu na účet
obce: 3352366309/0800 VS – číslo popisné + 2021 (např. 1642021). Děkujeme

Dovolená Kancelář účetní bude i přes prázdniny otevřena v úřední hodiny, jak jste již zvyklí:
PO 13:00 – 17:00, ST 14:00 – 17:00

Za poklady Broumovska V letošním roce se koná již 16. ročník těchto koncertů. V našem kostele
se uskuteční v sobotu dne 31. 7. 2021, od 18:00. Na violoncello bude hrát Jiří Bárta a na klavír Terezie
Fialová. Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.
Bezděkovský zpravodaj – vydává obec Bezděkov nad Metují,
IČ 6536 91.Vychází v nákladu 250 ks jako občasník. Evidenční číslo „MKČR E14480. Adresa redakce“ OÚ Bezděkov nad
Metují č.p. 164, tel: 601 169 057, e-mail: obec@bezdekov.org, www.bezdekov.org.
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