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Vážení spoluobčané,
mrazivých dnů se postupně zbavujeme a těšíme se na jarní slunečné dny. Ale s příchodem jara
se před námi otevře spousta prací, od kterých byl v zimě klid. Pro obec to znamená zahájení
stavebních činností, které jsou připravovány, souběžně s údržbou majetku obce a zeleně.
Jelikož jsme si zvykli na pomoc zaměstnanců vyžádaných na úřadu práce, byly pracovní
činnosti dobře zvladatelné. V předloňském roce jich u nás pracovalo 12. Příchodem dobré
zaměstnanosti v celé republice je také malý počet vhodných uchazečů (ÚP) o práci. V současné době
zaměstnáváme pouze 2 zaměstnance v rámci VPP (tento měsíc jsme žádali o další 3 – bylo zamítnuto)
– tak třeba příště. Kmenoví zaměstnanci technického dvora jsou 2.
Od místopředsedy senátu ČR pana Šestáka jsem obdržel pozvánku do prostor Senátu ČR
(Valdštejnský palác v Praze) na setkání se starosty. Pan Šesták pozval na setkání starosty, kteří jsou ve
funkci nepřetržitě 20 a více let. Obřad byl důstojný a každý pozvaný obdržel plaketu s poděkováním.

Mgr. Miroslav Maroul

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ze dne 1. března 2018
Usnesení č. 03/01/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
Bezděkov nad Metují jako schodkový, a to
s celkovými
příjmy
rozpočtu
ve
výši
10.382.701,20 Kč, financováním ve výši
2.606.958,00 Kč, úvěrem ve výši 1.391.500,00
Kč, celkovými výdaji rozpočtu ve výši
13.626.869,20 Kč a splátkami úvěru ve výši
754.290,00 Kč. Současně Zastupitelstvo obce
schvaluje paragrafy jako závazné ukazatele
rozpočtu.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 04/01/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Doplněk smlouvy o
poskytnutí finančního příspěvku (bez vypořádání)
na nákup knih do výměnného fondu Knihovny
města Police nad Metují v rámci regionálních
knihovnických služeb ve výši 6.369,- Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 05/01/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje
stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů
v rámci 3. etapy pro lokalitu Jižní Čtvrť v ceně 500
Kč vč. DPH / m2 a dále dle předložených
podmínek.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 06/01/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavíráním Smluv o
budoucích kupních smlouvách s ujednáním o
zřízení předkupního práva na stavební parcely 3.
etapy výstavby lokality Jižní Čtvrť dle
předloženého návrhu a plněním tohoto usnesení
pověřuje starostu obce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 07/01/2018
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
poskytnutí
neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu
obce Bezděkov nad Metují na rok 2018 spolku TJ
Sokol Bezděkov nad Metují, a to ve výši 40.000,Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 08/01/2018
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku na dokončení
stavebních úprav sociálního zařízení budovy
tělocvičny ve výši 35.000,- Kč, a to formou úhrady
příspěvku na základě předložených daňových
dokladů ke skutečně vynaloženým výdajům.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 09/01/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení veřejné
zakázky na stavební práce v rámci otevřeného
podlimitního řízení s názvem „Výběr dodavatele
stavby „Bezděkov nad Metují – splašková
kanalizace a ČOV““ v předpokládané výši cca 63
mil. Kč bez DPH.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 10/01/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s podání žádosti o
dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje –
program
„Rozvoj
infrastruktury
v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních
vod“ s požadavkem na dotaci ve výši 3 mil. Kč.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 11/01/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu
Pohostinství čp. 32 dle předložených podmínek.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 12/01/2018
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
vyhlášení
výběrového řízení na provozovatele Pohostinství
čp. 32 dle předložených podmínek.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 13/01/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017015/SoBS
VB/1 Bezděkov nad Metují – KNN lokalita p. č.
400/9 obec.
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Rekonstrukce komunikace
Rekonstrukce komunikace III/30315 a III/30317 (silnice od Macovské Lhoty po bezděkovskou
náves) bude od letošního jara opět pokračovat. Obec Bezděkov nad Metují je nucena vybudovat části
kanalizace, které jsou navrženy v rekonstruovaném silničním tělese. Do této opravené komunikace nás
Správa silnic KHK nepustí minimálně 10 let. Tyto úseky se budou provádět bez ohledu na přidělení či
nepřidělení dotace. Před zahájením výstavby těchto částí kanalizace bude obec vypisovat výběrové
řízení na dodávku akce „Splašková kanalizace a ČOV Bezděkov nad Metují“, a to jako celku,
z důvodu, aby obec neporušila zákon o zadávání veřejných zakázek. Předpokládáme, že úseky
kanalizace pod touto komunikací budou zrealizovány do konce července 2018. Tato stavební akce
přinese dopravní omezení pro uživatele silnice Bezděkov – Nízká Srbská – Machov.

Územní plán obce
Územní plán obce je základní mapový i textový dokument rozvoje obce. Určuje, kde je možné
něco postavit, kde jsou rozvojové plochy obce i soukromých vlastníků – shrnuto – je to dokument
důležitý jak pro obec jako takovou, tak i pro občany. V současné době projekční kancelář SURPMO
doplňuje a zpřesňuje ÚP na základě připomínek dotčených orgánů. Následně dojde k veřejnému
projednávání tohoto dokumentu.

Jižní čtvrť – 3. Etapa
Předpokladem pro prodej těchto 17ti stavebních parcel je vybudování technické infrastruktury.
Na vybudování sítí je zpracována projektová dokumentace a podána žádost o vydání stavebního
povolení. Náklady podle ceníku ÚRS jsou stanoveny na 6,8 milionu Kč včetně DPH. Celkově bude
zainvestováno 16.834 m2 stavebních pozemků. Z těchto údajů vyplývá, že zainvestování 1 m2 bude
stát cca 405,- Kč. Zastupitelstvem obce byla stanovena prodejní cena 413,-Kč/m2 (500,-Kč včetně
DPH), což je cena, kterou jsou stavebníci v naší obci ochotni uhradit (cena tržní). Ve stanovené ceně
tak není zahrnuta cena vlastního pozemku (zemědělské půdy). Obec požádala na tuto nemalou
investici o dotaci z KHK ve výši 1,5 milionu Kč. K dnešnímu dni máme předběžně 7 zájemců o koupi
parcely. Připravena je smlouva o smlouvě budoucí kupní s tím, že zájemci uhradí 60 tisíc Kč jako
zálohu na budoucí koupi vybrané stavební parcely a obec se zaváže zainvestovat tyto parcely do
sjednaného termínu.

Obnova hřbitovní cihelné zdi a kamenného schodiště
V měsíci dubnu bude zahájena obnova hřbitovní cihelné zdi. Jedná se o jižní a západní stěnu
v celkové délce 75 m. Stavba včetně závěrečného vyúčtování musí být dokončena do konce měsíce
září, což je jedna z podmínek přidělené dotace MZE ve výši 700.000,-Kč. Náklady na vlastní stavbu
se budou pohybovat okolo 1.500.000,-Kč. Původně se předpokládalo, že stávající cihly budou znovu
použity a doplní se pouze poškozené. Bohužel se při bourání zdi zjistilo, že na stavbu bylo použito
velké množství půlek a dále, že odstranění cementové malty bez poškození cihel není možné.
Rozhodnuto bylo o nákupu nových cihel na celou akci. Nejnižší nabídnutá cena z poptávkového řízení
byla od Stamontu Náchod a činí 260 tisíc Kč včetně DPH (včetně malty). Nákup nových cihel
provede přímo obec a není zahrnuta v předpokládaných nákladech stavby.

Hřiště u školy
Školní zahrada postupně přichází o herní zařízení, které bylo dřevěné a z bezpečnostních
důvodů bylo postupně odstraněno. Zahrada tak nemůže nabídnout dětem patřičné vyžití.
Z tohoto důvodu jsme v lednu podali dvě žádosti o dotaci na herní prvky pro dětské hřiště – jednu
v rámci Programu obnovy venkova MMR ČR pro rok 2018 a druhou v rámci Národního programu
Životní prostředí – výzva č. 16/2017.

Z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Únor na Bezděkově
V měsíci únoru jsme měli hned dvoje prázdniny, abychom si řádně odpočinuli a načerpali co
nejvíce sil. První, pololetní, byly hned 2.února. Ty jsme si všichni zasloužili za velmi pěkná
vysvědčení. Ve středu 7.února za námi přijela paní Boučková, knihovnice z knihovny v Polici nad
Metují a společně jsme uspořádali čtenářskou dílnu. Povídali jsme si o knížkách, které jsme v lednu
přečetli a pak jsme zpracovali pracovní listy. Ty se nám moc povedly.
Ve čtvrtek 8. února jsme společně ochutnávali zeleninu a ovoce, které jsme dostali v rámci
akce „Ovoce do škol“. Některé druhy jsme viděli poprvé v životě, některé jsme znali a těšili se na
jejich chuť.
V pondělí 12. února za námi přejelo Divadélko pro školy s pohádkou „Z Devatera pohádek“.
Z této knížky pana Čapka nám zahráli dvě pohádky. O tulákovi a Loupežnickou pohádku. Loupežníka
Lotranda jsme všichni znali. Pohádka se nám moc líbila a všichni jsme se hodně nasmáli.
Ve středu 21. února jsme ve družině uspořádali karneval. Masky dětí byly nápadité. Děti řádně
natěšené, a tak odpoledne velmi rychle uteklo.
A pak nás již od pondělí 26. února čekaly jarní prázdniny. Na ty jsme se hodně těšili. Bohužel
je hodně z nás strávilo v posteli, neboť nás navštívila paní Chřipka s vysokými teplotami. I tak jsme
snad načerpali dostatek sil, aby se nám práce ve škole hodně dařila.

Beseda se zdravotní sestřičkou
Měsíc únor jsme věnovali tématu "Lidské tělo a zdraví". Dne 15. 2. 2018 nám jedna maminka
– zdravotní sestřička, připravila besedu na toto téma. Děti se dozvěděly, jak se ošetřují některá
zranění. Povídaly si o různých nebezpečích doma a venku, jak si máme zdraví chránit a seznámily se s
obvazovými materiály. Vyzkoušely si obvazování úrazů a nejvíce se jim líbilo, jak se dělá sádra na
zlámané končetiny. Mamince děkujeme za ochotu a velmi pěkně připravenou besed

Místní knihovna informuje
Knihovna má v současné době kolem 10 pravidelných čtenářů. Sedm dospělých a dvě děti + si
půjčujeme knížky k výuce do školy. Svým čtenářům nabízíme možnost půjčení knížek různých žánrů
– detektivních, dobrodružných, cestopisných, naučných i knížky z našeho regionu. Pokud má některý
čtenář zájem o knížku, kterou nemáme v místním fondu, můžeme zařídit její vypůjčení v rámci
knihoven. Za půjčování knížek se u nás neplatí. Jen prosíme o vhodné chování k půjčeným knížkám a
jejich vrácení po přečtení zpět do naší knihovny.
Od ledna tohoto roku máme otevřeno každé úterý od 15 do 17 hodin. Naši čtenáři vědí, že je
možné po domluvě knížky zapůjčit i mimo tuto pravidelnou dobu. Na návštěvu případných nových
čtenářů se těší Vaše knihovnice.
Pro informaci:
Většina veřejných knihoven v |Česku bude příští rok slavit 100 let od počátku svého působení.
V roce 1919 bylo 1. knihovnickým zákonem nařízeno zřídit veřejnou knihovnu v každém městě i v té
sebemenší vesnici. Tehdy měli zákonodárci jasno, že prostřednictvím knih mohou výrazně ovlivnit
vzdělanost národa. Díky tomuto rozhodnutí má Česká republika dodnes nejhustší síť knihoven v
Evropě a jednu z nejhustších na světě. Je to naše výjimečnost, které si musíme vážit.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Pod
záštitou
obce
Bezděkov se letošní karneval
konal v neděli 11.2.2018 ve
Vojtěchově pohostinství. Obec
nám
poskytla
finanční
příspěvek a zapůjčila sál. Sešla
se spousta masek v hojném
doprovodu rodičů, prarodičů a
kamarádů. K tanci a poslechu
hrála skupina BTK, které moc
děkujeme. K odpolední kávě
jsme nabízely několik druhů
zákusků a komu vyhládlo, mohl
si koupit párek v rohlíku. Na
děti během odpoledne čekaly nejrůznější soutěže, např.: oblíbené zpívání do mikrofonu, tanec na
novinách, skákání s míčem.... a samozřejmě nechyběly losy. Závěrem děkujeme všem, kdo se podílel
na přípravě a organizaci karnevalu, všem sponzorům a nesmíme zapomenout poděkovat všem
maskám, bez kterých by nebyl karneval.
"Ženy v akci"
**********************************************************************************

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BEZDĚKOV NAD METUJÍ
Mladí hasiči
Mladí hasiči začali nový rok 2018 velmi aktivně. Přes zimní měsíce
chodí cvičit a hrát florbal do tělocvičny, trénovat na soutěže do obecní jídelny
či „hasičárny“. První soutěží v lednu byl Hasičský pětiboj v Teplicích nad
Metují dne 13. 1. 2018, mladší skončili na 8. místě a starší na 2. místě. Další
soutěží byla uzlová štafeta v České Metuji, kde starší vybojovali 1. místo a mladší 6. místo z
celkového hodnocení.

JPO Sboru dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují
Členové výjezdové jednotky se během zimních měsíců také připravují a zdokonalují ve své
činnosti. Mimo naplánované školení plní odborné kurzy k výkonu svých funkcí. Velitel jednotky a dva
velitelé družstev, úspěšně zakončili čtyřicetihodinový kurz pro velitele SDH v hasičské škole Bílé
Poličany.

Zásahy 2018
V obci byl hasičům dvakrát vyhlášen, přes svolávací zařízení hasičů „FIREPORT“
(posílá SMS a volání členům JPO) a jedenkrát i sirénou z operačního a informačního střediska HZS
ČR požární poplach.
1) výjezd 24. 1. 2018 – TECHNICKÁ POMOC – odstranění následků vadné vodovodní
přípojky. Zasahovaly: HZS ČR – Náchod, JSDH Bezděkov nad Metují
2) výjezd 27. 2. 2018 – POŽÁR – Bezděkov nad Metují – Požár sazí v komíně. Hasiči
provedli stržení žhnoucích sazí a vyčištění komínového tělesa. Požár nezpůsobil

žádnou škodu na majetku a nedošlo ke zranění osob. Zasahovaly: HZS ČR – Náchod,
JSDH Bezděkov nad Metují. JSDH Machov – NS a JSDH Police nad Metují vráceny
zpět na základnu.

Aquapark
Na neděli 11. 3. 2018 sbor dobrovolných hasičů plánoval uspořádat zájezd do Aquaparku
v Hradci Králové. Zájem deseti účastníků pro kapacitu autobusu nebyl dostačující a zájezd byl zrušen.

Zima již skončila……?
Máte v pořádku spalinovou cestu (komín) vašich topidel?
Jak by se měl provozovatel spalinové cesty chovat?
Je to poměrně jednoduché. Stačí plnit základní povinnosti stanovené v zákoně o požární
ochraně a ve stanovených termínech zajišťovat čištění a kontroly spalinových cest.
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: je
čištění 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva (2x ročně u sezónního provozu), 2x ročně na
kapalná paliva (1x ročně u sezónního provozu) a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o
požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění u
spotřebičů na pevná paliva provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola
spalinové cesty oprávněným kominíkem.
Pokud jde o popel, pak jej vychladlý vysypáváme do nehořlavých nádob – popelnic. Hořlavé
látky neukládáme v blízkosti topidel a v okolí udržujeme pořádek.
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na
linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i
výbuchu.

Kam s nepotřebným, či starým jízdním kolem?
Darujte je do sbírky kol „KOLA PRO AFRIKU“

SDH Bezděkov nad Metují zprostředkuje a
zajišťuje sbírku jízdních kol pro KOLO PRO
AFRIKU a to ve dnech:

Darovaná kola putují do africké Gambie, kam
jsou věnována dětem na cesty do škol. O
opravu, převoz a následné předání kol do škol
a dětem se stará obecně prospěšná společnost
Kola pro Afriku.

pátek 6. 4. 2018 od 1700 do 1800 hod.
úterý 10. 4. 2018 od 1000 – 1100hod.
a 1700-1800 hod.

Darovat občané mohou jízdní kola, která
můžou být i poškozená. (Na stavu moc
nezáleží, jen aby byly aspoň trochu
kompletní.) Ze sběrného místa kola pokračují
či po telefonické domluvě: 728254213
do věznice ve Vinařicích, kde je vězni v rámci
veřejně prospěšných prací dávají do
hasičská zbrojnice – budova OU Bezděkov n/Met. provozuschopného stavu. Darovat lze také
náhradní díly a cyklo-nářadí.
**********************************************************************************

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Vážení občané a členové TJ SOKOL,
Dovolte mi informovat Vás o aktivitách TJ SOKOL Bezděkov nad Metují za uplynulé dva
roky. Usnesením minulé valné hromady jsme byli úkolováni pokračováním v přestavbách zařízení
budovy. Po dvouletém úsilí vybudovat celoročně funkční sociální zařízení (bezbariérové WC,
sprchový kout s ohřevem teplé vody) jsme byli nuceni požádat o pomoc obec Bezděkov nad Metují.
Zastupitelé nám potřebných 35 000 Kč odhlasovali, a tak doufáme, že sociálky se sprchou budou od
letošního léta funkční. Další peníze na provoz a akce se už řadu let daří získávat sponzorsky –
sponzorují nás firmy Hašpl s.r.o., Saar Gummi Červený Kostelec a nově Farmet Česká Skalice.
Sportovní aktivity se v posledních letech omezily na minimum – zajišťovali jsme cvičení dětí
(cvičitelka Marie Kristová ), účast v soutěži vesnických tělovýchovných jednot na příklad v lehké
atletice, přespolním běhu a pořádání turnajů v malé kopané, dařilo se z iniciativy Lukáše Petříčka a
dobrovolníků udržovat ledovou plochu s mantinely pro tradiční bezděkovský sport – hokej a bruslení,
ve spolupráci s TJ nám skupina dobrovolnic a manželů Kristových pořádala pochod „ Z pohádky do
pohádky“, na rok jsme tělocvičnu pronajali pro spinning. Tělocvična je dále využívána pro cvičení
hasičů, místní školy a sporadicky pro cvičení rodin a jednotlivců.
Bohužel jsme v průběhu posledních let značně omezili pořádání kulturních akcí. Jednou
z hlavních příčin byla slabá podpora členské základny. Počet platících členů TJ se pohybuje okolo 80,
o chod se však stará asi 5–8 členů výboru. Pořádání více akcí či akcí časově náročných je nad naše
možnosti. Proto se už několik let nepořádá pochod Bezděkovský šmajd, tradiční pořádání pouťového
posezení jsme již poněkolikáté přenechali hasičům, nepořádáme ani osvětové přednášky v sále
místního pohostinství. V souvislosti s tímto problémem bude asi nezbytné v budoucnu otevřít problém
přeregistrace členů. Vím, že mnoho našich členů platí členské příspěvky, protože nám chce pomoci.
Určitě jim za dlouholeté členství patří dík, avšak uvážíme –li, že se poslední valné hromady zúčastnilo
celkem 15 členů včetně výboru, určitě to o mnohém vypovídá. Z každého vybraného příspěvku
platíme 30 Kč zastřešující organizaci, ze které však prakticky nic zpět nedostáváme.

Nově zvolený výbor má na další funkční období následující úkoly: uspořádáme několik
malých sportovních akcí s následným posezením, pokusíme se znovu zajistit cvičení dětí, dokončit
výstavbu sociálního zařízení a začít s přestavbou kuchyňky, aby odpovídala alespoň základním
hygienickým normám. Další aktivity se budou odvíjet podle zájmů členů a občanů Bezděkova.
V našich možnostech je také například pořádání malých turnajů či závodů za účasti závodníků
z okolních vesnic.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří se aktivně podílejí na fungování TJ. Bez jejich
dobrovolnické práce bychom se museli omezit pouze na údržbu majetku pro budoucí generace. Stále
však věříme, že i to malé a omezené množství aktivit mnoho našich spoluobčanů ocení a budou se
těšit na další setkávání při sportu nebo jen při obyčejném posezení s kamarády a přáteli.
Zdeněk Borna ml., předseda TJ SOKOL Bezděkov nad Metují
**********************************************************************************

PODPORA REGIONU VE ZKRATKÁCH – MAS A MAP
Dva pojmy – místní akční skupina (MAS) a místní akční plán
(MAP), které se částečně dají oddělit, na druhou stranu jsou to dvě
propojené nádoby. Pojďme si na následujících řádcích představit, co se za
těmito zkratkami skrývá. V našem regionu působí nezisková organizace
Místní akční skupina Stolové hory, z. s., jejíž činnost se váže k území
Policka, Hronovska a Náchoda. Úkolem místních akčních skupin, kterých je v České republice 179 a
pokrývají téměř celé území státu, je rozvoj venkova v různých oblastech. MAS především zajištují
koordinaci při přípravě a realizaci místních rozvojových strategií, včetně spolupráce při jejich
naplňování.
MAS Stolové hory v prvé řadě plní cíle, které si občané tohoto regionu stanovili v rozvojové
strategii, a právě na její plnění můžeme rozdělit přes 80 milionů korun. Vyhlašujeme dotační výzvy,
které jsou zaměřeny na různá témata jako je např. zaměstnanost, doprava, sociální služby zemědělství
nebo výsadba dřevin na nelesní půdě. První vlaštovky mezi podpořenými projekty jsou příměstské
tábory a družina v náchodském Déčku nebo příměstský tábor v Polici nad Metují pod záštitou Muzea
papírových modelů. Aktuálně MAS doporučila k podpoře žádost na opravu kostela sv. Prokopa v
Bezděkově nad Metují. Dále podpoříme vytvoření několika nových pracovních míst,
vybudování/opravu chodníků, cyklostezek nebo lesních cest.
Naše činnost je však širší, než „pouhé“ rozdělování financí. Uspořádali jsme seminář pro
zemědělce, spolupracujeme se starosty a pomáháme školám s tzv. šablonami, skrze které si mohou
požádat o finanční podporu například na školní asistenty, psychology nebo chůvy v mateřských
školách.
Kromě toho naše MAS ve spolupráci s MAS mezi Úpou a Metují se sídlem v České Skalici
realizuje projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Náchod. První dvouletý projekt
(MAP I), který byl přípravnou fází, skončil k prosinci 2017, nyní připravujeme čtyřletý MAP II, který
prohloubí aktivity započaté v prvním projektu. V rámci MAPu I jsme pořádali semináře, zpracovali
jsme strategii rozvoje a vzdělávání v celém území. Uskutečnila se také konference Učení pro život
v Broumově, která byla doslova nabitá pozitivní energií. Každá škola, která má svůj projekt
v seznamu záměrů, má možnost požádat o dotaci na investiční projekt. A máme ohromnou radost, že
ZUŠ Police nad Metují a ZUŠ Hronov se svými záměry uspěly.
MAS je otevřena všem subjektům z území, kteří se ztotožňují s jejím posláním. Díky úzkému
partnerství a spolupráci zemědělců, podnikatelů, institucí a všech obyvatel obcí založených na

principech metody LEADER dochází k udržitelnému rozvoji venkova a růstu kvality života ve
venkovském prostoru. Pojďte do toho s námi, má to smysl!
Mirka Soldánová, MAS Stolové hory
**********************************************************************************

NAŠEL SE POKLAD
Tento poklad nám nepřinese bohatství, ale je to převeliká vzácnost a malý zázrak. Pan Josef
Kohl přinesl kroniku Sokola z roku 1926–28. Psal ji vzdálený příbuzný Kohlových, pan Hynek Kohl,
který bydlel v nádražním domku u Kozínku, na jež se nepamatujeme. Pak se rodina odstěhovala do
Hronova. Vzácnost je to proto, že se sokolské kroniky na začátku války musely odevzdat na četnickou
stanici ve Velkém Dřevíči a členové, kteří se projevovali vlastenecky a byli činnější, byli pozatýkáni a
popraveni. Zatajení kroniky bylo trestné. Pan Kohl se narodil r. 1899 a zemřel v r. 1943. Byl členem
Dusíkova odbojového okrsku. Společně s dalšími členy byl zatčen a v Osvětimi zemřel.
Kronika je krásně napsaná a dění v organizaci je výstižně zachyceno. Snad ani lepšího
kronikáře si nemohli přát. Ukazuje to na člověka velmi inteligentního, citlivého, nezaujatě
popisujícího jednání a s velkým politickým přehledem. Ráda bych vás s něčím z ní seznámila, ale je to
psáno jako kniha. Musí se to přečíst jako celek a jednotlivé události vybrat. Z textu vyplývá, proč byli
Sokolové v každém režimu nepohodlní. Posilovali duchovní hodnoty, vychovávali lásce k vlasti,
utužovali se cvičením k případné obraně země. Jedna z předních funkcí v Sokole byl vzdělavatel.
Kdo byl pověřen jejím vykonáváním, byl člověkem především bezúhonným, váženým, přirozeně
inteligentním. Ve výchově se zaměřovali především na vlastenectví, seznamovali členstvo s
politickým děním nejen doma ale po celé Evropě. Je obdivuhodné, jaký měli přehled, když nebyl ani
rozhlas. Vědomosti získávali ústním předáváním, vzájemným poučováním, scházeli se se vzdělavateli
ze sousedních obcí, pravděpodobně mívali organizovaná setkání. Z kroniky je obdivuhodné, jaký měli
všeobecný přehled a politikou se zabývali snad víc než leckdo z nás teď. Aktivním činovníkům hrozila
i výpověď ze zaměstnání. Za první republiky byli členové nepohodlní některým továrníkům, za
Hitlera hrozil koncentrák, komunisté Sokol zrušili a nahradili DSO – Dobrovolnou sportovní
organizací. Velké jednoty převzaly pod patronát podniky a pojmenovali např. Lokomotiva, Jiskra,
Slavoj atd. Vesnické jednoty byly sjednoceny pod ČSTV jako tělovýchovné jednoty. Časem se to vžilo
a sportovalo se docela úspěšně, ale stále jsme pociťovali, že nejsme moc žádaní.
Pokusím se vybrat z kroniky některé zajímavosti. Všude uvádíme podle výpisu z katastru, že
obec v r. 1932 věnovala nynější hřiště Sokolu. Také existují fotografie ze cvičení na louce u Dvora.
V kronice je ale psáno, že: „Demokratičnosti naší republiky můžeme konečně i my poděkovat, neboť
z ní vyplynula pozemková reforma, jež nám přinesla letní hřiště.“ V roce 1928 byly kolem hřiště
střídavě zasázeny topoly a lípy. (Topoly byly v r. 1962 poraženy a byly použity na mantinely). Už
tenkrát uvažovali o stavbě tělocvičny a jednali o tom ve schůzích.
Rozhodovali se také o zakoupení železné konstrukce, kterou hodlali postavit na hřišti. Po
různých dohadech a odkladech byla konstrukce v září 1926 zakoupena za 1.500,- Kč od fy Adam.
Byla k tomu hrazda, kruhy, tyč na šplhání a lano. Prosadili si to především mladí. Tehdejší starosta br.
Jirman prohlásil, že se vzdá ihned starostenství, zpozoruje-li, že nářadí není členstvem náležitě
používáno a že na něm nikdo necvičí. Konstrukce byla postavena na levé straně hřiště, mezi
tělocvičnou a hokejovými střídačkami. Stála tam až do rozhodnutí, že bude hřiště srovnáno do roviny
a bude uděláno hokejové hřiště.
Tenkrát byl radiopřijímač novina a jeho pořízení velká událost. Jmenovali ho radiotelefonickou
přijímací stanicí a muselo se žádat o povolení na zakoupení. Získat povolení nebylo snadné. Žádost
procházela několika ministerstvy. Později nastalo ulehčení a povolení vystavovali ministerští úředníci.
Na příklad Sokol v Polici se nedočkal vyřízení ani za dva roky a za 5.000,- Kč na to určených, koupili
loutkové divadlo. Pan Kohl píše, že až to po letech budeme číst, že nám to bude k smíchu.

Konkurencí jejich činnosti, byli ochotníci. Hraní divadla odvádělo bratry a sestry od plnění
povinností v Sokole. Místo cvičit, chodili na zkoušky a raději hráli divadlo, a hlavně ženy se rády
předváděly na jevišti. Také se stávalo, že na sále se sešli obojí, jedni chtěli zkoušet a druzí cvičit.
Kronika obsahuje i co se dělo v sousedních jednotách. V Hronově na příklad pořádali koncert
vážné hudby a hráli téměř před prázdným divadlem a v Polici museli dokonce doplatit 8,- Kč.
Ještě opíšu to, co stojí za doslovné opsání a pro zasmání.
Začnu z daleka.
Byly tomu letos v lednu dva roky, co jsme měli v naší jednotě velkou mrzutost. Koncem období
1923 měli jsme obvyklou řádnou valnou hromadu, na níž – jak to bývá – byl podán návrh na pořádání
plesu. My mladší chtěli jsme hudbu novoměstskou, která má všude dobrou pověst, mluvili jsme o tom
už před plesem. To by ovšem nebylo nic zlého, ale obtíž byla v tom, že na Bezděkově měl od převratu
až do toho osudného bálu jakýsi monopol br. Hybš z Police n. M., jenž měl ve své kapele několik
starších bratří z naší jednoty. Nejsem naprosto nepřítelem kapely br. Hybše, nesočím snad na něho
z toho důvodu, že jsem byl také mezi těmi mladými rebelanty, které jsem – bez mučení se přiznám –
také trochu popichoval a při tom zase držel zpět, aby z mladické horkokrevnosti nevyvedli příliš velkou
hloupost. Já jsem byl proti té polické kapele jedině z věcných důvodů. Dne 28. října 1923 uspořádala
obec malou slavnost na návsi u pomníku padlých. Po proslovech zahrála hudba br. Hybše obě státní
hymny. Když začali hráti „Kde domov můj“, zdálo se, že se jednotlivé dechové nástroje nesejdou a že
páni muzikanti budou muset začíti znovu. A „Nad Tatrou se blýská“ nebylo k poznání. Snad myslíte, že
přeháním, ale věřte mně, milí čtenáři i čtenářky: to co tenkrát naši tatíci a Vaši pradědečkové spáchali
v Bezděkově na návsi 28. října 1923 asi o ½ 4 hodině odpolední, to prostě nebylo k poslouchání, to byl
smrtelný hřích, za který budou po smrti těžce odpovídati. Při tanečních zábavách se nám to hraní také
přestalo líbit. Ale pro ten návrh na novoměstskou hudbu bylo strašně zle. Bratři muzikanti a několik
jiných se urazilo, rozhněvalo, měli snad dojem, že se mladým nesluší takové návrhy podávati a opříti
se něčemu, co je jaksi vžito.
Mělo to dohru. Bylo hlasování, u kterého došlo k pochybnostem. Hovořilo se o zrušení bálu, o
potrestání rebelujících členů vyloučením z jednoty. Bál schválila valná hromada a výbor ho zrušil. Byl
napsán protest. Zavládla velká nevraživost, přestala chuť chodit do cvičení a někteří členové chtěli
vystoupit sami. Maminka domlouvala kronikáři, že to jsou obyčejné věci a že nemají se živobytím nic
společného, aby se pokusil protistrany smířit. Ples se nakonec konal. Těm, kteří přišli, se líbil.
Nakonec se usmířili, podali si ruce a zisk byl určen na zakoupení cvičebních úborů, nebo nářadí.
Předpokládám, že hrála hudba z N. Města.
Je tam ještě poznámka, že 28. října 1926 opět hrála hudba br. Hybše a snad ještě hůř a při
pochodu nestála také za nic. Bylo to 15 muzikantů, kteří v kapele hráli.
Dodatek.
Nikdo v mém okolí nevěděl, jaké poslání měl Dusíkův odboj. Obrátila jsem se na pracovníky
Regionálního muzea v Náchodě a přišla obsáhlá odpověď. Snad bude někoho z vás zajímat. Když už
nám věnovali čas, opíšu to celé.
Začátkem léta 1939 vznikla v Hronově odbojová organizace Mafie, která se soustředila kolem
učitele Václava Dusíka. Místem tajných schůzek se stala měšťanská škola na náměstí. V této
organizaci bychom dále nalezli: ředitele školy Bohumila Šindlera, ředitelku školy Albínu Novákovou,
četnického strážmistra Václava Brandejse, knihaře Františka Kotíka, vrchního elektromontéra
Bedřicha Světlíka, Jana Slánského, starostu města Josefa Jiráska, předsedu místní školní rady Hynka
Kohla a Květu Endlerovou. Už v půli roku 1939 se na tuto organizaci nakontaktoval plk. Josef
Nemasta z Náchoda, někdejší příslušník organizace Obrany národa. Dříve nežli se mohl s Václavem
Dusíkem setkat, byl zatčen a uvězněn gestapem. A tak k první oficiální schůzce s představiteli Obrany
národa došlo až na sv. Štěpána 29. prosince 1939. Spojení s Obranou národa v Hradci Králové poté

zajišťovala Albína Nováková s Květou Endlerovou. Někdy v polovině roku 1940 dochází k úzkému
propojení odbojových organizací na Hronovsku, Červenokostelecku, Úpicku a Náchodsku. Smyslem
bylo nejenom získávání důležitých informací, ale rovněž i přípravu k sabotážím. Po rozsáhlém
zatýkání v řadách Obrany národa ve Východních Čechách, navázali hronovští odbojáři kontakt
s představitelem národa Albínem Sládkem, kterému se podařilo zatčení uniknout a až do února 1943
se ukrýval. Také Mafie byla zatýkáním dotčena. Dne 28. října 1941 byl královéhradeckým gestapem
zajištěn Václav Dusík. Na počátku roku 1943 se gestapo dostalo na stopu Albína Sládka a po zatčení
jeho spolupracovníků byla prozrazena také skupina v Hronově. Z hronovské organizace byl nejprve
zatčen Hynek Kohl, neboť u něj se Albín Sládek během návštěv Hronově skrýval. Hned na to byl
zadržen také Josef Jirásek, František Kotík, Václav Brandejs a Albína Nováková. Tím byla odbojová
organizace založená Václavem Dusíkem téměř zlikvidována.
Pod touto informací je podepsán Richard Švanda Muzeum Náchod.
Uvědomme si, jaké jsme měli štěstí, že jsme nežili v této době, že jsme byli ušetřeni hrůz
války. Ti lidé tenkrát neměli jiné přání než prožít normální život, pracovat, vychovat děti, radovat se
z krás kolem a nebylo jim to dopřáno.
Hana Benešová
**********************************************************************************

A LÉTA BĚŽÍ VÁŽENÍ – VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ
Zimní čas je časem dlouhých zimních večerů, časem vzpomínání na příhody, zážitky z
uplynulých let „našeho bezstarostného mládí,“ přikryté sněhovou peřinou.
Úvodem těchto vzpomínek nejprve pozdrav všem Bezděkovákům a mé rodné obci, ve které se
všechny příběhy odvíjely a mohou být vzpomenuty na stránkách Bezděkovského zpravodaje, pro nás
dříve narozené a snad s trošku zajímavostí pro mladší generaci.
Stává se nepsaným pravidlem a není to nic výjimečného, kdy prožitá léta svého mládí věnujete
pozornosti současné době. No, a jelikož jsem pravidelným čtenářem tohoto zmíněného zpravodaje, je
slušností poděkovat všem, kteří se na tomto vydávání podílejí. Organizacím za jejich aktivní činnost
v obci, jež je uváděna na stránkách této publikace, a také představeným obce. Všem právem patří dík.
Ze všeho nového nebo opraveného mám radost společně s vámi.
A nyní již k těm vzpomínkám, vedeným zimní stopou minulosti, jež nás zavádí v místa
sportovního vyžití – lyžování, bruslení, hokeje a vzrušujících sáňkových jízd bezděkovským údolím –
Kalabónem.
Jedním z míst, kde se lyžovalo, byla stráň Charbark. Tato stráň nad údolím byla dějištěm
našeho lyžařského umění, často zklamání z mnoha pádů do sněhové peřiny. Kde nebylo hodnocení
vítězů ani poražených, ale silná vůle něco dokázat.
Posuneme se dál k samému okraji lesa Borovince za Kubečkovým dvorem, kde tento svah je
nejprudším místem, jež pro nás byl v této době „Olympijskou sjezdovkou“, jehož pokoření lyžařským
názvem „Šusem“ byla velkou zkouška odvahy, zmiňovaného pokoření.
Kolik času bylo věnováno přípravám zhotovení sněhových skokanských můstků na různých
místech bezděkovských strání, přiblížit se trénováním skoků našim borcům této doby. Jedním z těchto
můstků býval naproti bydlišti Pepíka Plného, kdy prováděné skoky, jejíchž dojezd přes hlavní silnici
přímo do jejich dvora, jsou v současné době neskutečné. Posledním pohledem do tohoto údolí
Kalabónu. Vracíme se unaveni, v kapsách pár panenských jablíček k zahnání žízně, abychom v teple
domova vzpomínali na prožité zážitky pod „nebeskou klenbou“ mrazivého dne této zimy.

Dalším zastavením vzpomínek, by mělo patřit historii hokeje, bruslení a ostatních zážitků na
této ledové ploše našeho rybníku „Paňáku“. Protože bylo vše o této historii vzpomenuto na úspěšné
besedě uskutečněné Ferdou Benešem, za účasti našich bývalých hráčů a ostatních pamětníků, bylo by
zbytečné jeho opakování. Snad na doplnění k udržování této plochy, jež bylo velmi náročné. Kdy
dnešním moderním rolbám předcházely doma zhotovené škrabky a košťata, jež bývaly jedinou
technickou pomůckou k úpravě tohoto našeho „stadionu“, jehož rozměry a rozloha sloužily možnosti
hokejových soutěží i k nácviku krasobruslařských prvků, někdy i dvojic tohoto vznešeného sportu,
kdy ruku v ruce, věřte nevěřte vznikaly nevinné školní lásky, a to bylo na tom to pěkné.
Každé období zimy mající své výhody i nevýhody. Jedna z těchto výhod pro nás mladší býval
vypluhovaný kopec „Kalabónu“, který se nám přímo nabízel k sáňkovým jízdám po tak zvané
„sanici“, jejíž název a využití v současné hustotě silniční dopravy není možné a pozbývá své platnosti.
Přesto tyto jízdy měly mnoho prožitých zážitků, kterých se zúčastňovala i děvčata, jejíchž křik z velké
rychlosti nemilého možného vyklopení, býval ozvěnou údolím celého bezděkovského Kalabónu.
Nejrychlejší jízdou tímto údolím bývala na těžkém mohutném bobu bratrů Beranových, ovládaný
volantem a párem železných pák na každé straně, k případnému zabrzdění. Jízda na tomto bobu
obsazeném pětičlennou posádkou dosahovala „adrenalinové“ rychlosti, s možností dojetí po rovném
terénu pomalu až ke kozínskému mlýnu. Kde tento matador rychlosti skončil, nevíme. Zasloužil by si
čestné místo pro vzpomínky jízd bezděkovským kaňonem.
V údolí Kalabónu vzpomínky začaly u naší školy končí. Končí otázkou s velkým otazníkem
nakonec – PROČ NÁM TA LÉTA TAK RYCHLE UBĚHLA?
Pohledem na majestátný Bor, svědka historických událostí všedních i svátečních dnů lidí pod
horami. Svědka jejich stárnutí a přicházení nového života.
Čas plyne, doba zimního chladu ustupuje slunečním paprskům, tvůrcům těchto zázrakům
obnovy přírody.
Přeji vám všem, aby kousek těchto zázraků byl provoněn zdravím, štěstím, abychom
očekávání období jara, užívali co nejdéle, mnoho a mnoho let.
S úctou a pokorou k mé rodné obci, vzpomínkám, které se ve stejné podobě odvátého mládí
opakovat nikdy nebudou. Mějte se všichni pěkně.
Čtenář „Bezděkovských zpravodajů“

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý!
Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý!
(Lucius Seneca)
Dlouho jsem přesvědčovala našeho bývalého občana, který nechce být jmenován a pravidelně
čte zpravodaje, aby nám také něco napsal, až se to podařilo. Při hovoru jsme ještě vzpomněli na
pluhování. K tomu sloužil pluh, tažený párem koní a s ním také chodil cestář pan Lidman. Když bylo
založena zemědělské družstvo, tak pluh připřáhli za traktor. Projížděny byly jen hlavní cesty, vedlejší
si občané vyhazovali sami. Pokud ne, tak chodili ve sněhu. Když byly na cestě do Machova nebo do
Police závěje, byla vyhlášena pracovní povinnost, nastoupili chlapi s lopatami a vyhazovalo se.
Jak to bylo s bobem jsem se zeptala Vráti Berana, který bydlí v Hronově. Říkal, že pocházel od
Karla Hubky, který tragicky zemřel a nepamatuje si, jak došlo, že byl u nich. Pravděpodobně jim ho
dali rodiče Karla, protože u nich už další děti nebyly. Ještě vzpomněl na událost, která se přihodila. Při
jedné rychlé jízdě se jim to nepodařilo ukočírovat a vletěli pod Cochrovými do struhy a jeden z kluků

si kousl do jazyku. Krve bylo jako při zabijačce, všichni z toho byli vylekaní. Ale protože doktoři už
tenkrát byli machři, dobře to dopadlo.
A ještě vzpomněl, že jednu zimu bylo tolik ledu dole na loukách, že mohli bruslit od Mýta také
až ke Kozínku. To letošní zima byla trošku nepřející zimním radovánkám. Mantinely osiřele stály
celou zimu na hřišti. Ke konci února bylo nastříkáno alespoň volejbalové hřiště
Za vzpomínky bývalému občanovi děkujeme a byli bychom rádi, kdyby se přidali další.
Nemusí to být události z dávné minulosti. Uvítáme, když to bude jakýkoliv příběh, postřeh, cokoliv,
co by zajímalo nebo poučilo ostatní.
Hana Benešová
**********************************************************************************

PRODEJ STROMKŮ K JARNÍ VÝSADBĚ
V pátek 30. března 2018 v čase 1215–1245 hodin bude firma JUKKA před obchodem
v Bezděkově nad Metují prodávat následující stromky k jarní výsadbě – jabloně, hrušně, meruňky,
nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovišně,
oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu,
kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice
jahod, a jiné.
**********************************************************************************

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Ve čtvrtek 29. března 2018 v 1700 hodin bude zahájena výstava u příležitosti 150. výročí
narození pátera Sigismunda Boušky.
Je to pro nás vzácná příležitost a věříme, že si ji ne necháte ujít. Páter Sigismund Bouška byl
velmi vzdělaným knězem. Mimo svých kněžských povinností se věnoval literatuře a umění. Umělce,
se kterými se seznámil v Praze při studiích, zval právě k nám do Bezděkova, kde měl první
samostatnou faru. S jeho životem a desetiletým působením u nás se budeme mít příležitost seznámit
na této výstavě.

Nový systém sběru bioodpadů!
Již několik měsíců připravujeme nový systém svozu
biologicky rozložitelných odpadů z jednotlivých domácností,
který by měl být zahájen v průběhu května letošního roku.
Obec tak nabídne občanům k bezplatné výpůjčce
celkem 140 ks kompostejnéru, tzv. „hnědé popelnice“ – 100x
o objemu 240 litrů a 40x o objemu 120 litrů. Sběr a odvoz
odpadu z kompostejnerů a jeho následné uložení bude hrazeno
z poplatku za provoz systému svozu komunálních odpadů,
proto tyto služby nebudou navíc nijak zpoplatněny. Prozatím
svoz bioopadu bude probíhat souběžně se svozem
komunálního odpadu – tedy v liché týdny v pátek dopoledne.
Průběžně může dojít ke změně četnosti svozu, v závislosti na
vytíženosti kompostejnerů.

!!! VÝZVA !!!
Občani, kteří mají zájem o bezplatnou výpůjčku kompostejnerů, žádáme, aby vyplnili žádost
níže, odstřihli ji a vhodili do schránky obecního úřadu, případně donesli osobně do kanceláře OÚ
v době úředních hodin. Žádosti vyhodnotíme a připravíme Smlouvy o výpůjčce. Následně budete
vyrozuměni o dalším postupu. Děkujeme za pochopení.
✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŽÁDOST
o bezplatnou výpůjčku kompostejneru
Jméno:

…………………………………………………………………………………

Příjmení:

…………………………………………………………………………………

Telefonní číslo:

…………………………………………………………………………………

Umístění u čp.:

…………………………………………………………………………………

Žádám tímto o výpůjčku kompostejneru o objemu:

☐ 120 litrů
☐ 240 litrů

Datum:
………………………………………
podpis žadatele
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