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Veřejné zasedání ze dne 20. 2. 2020
Usnesení č. 02/01/2020 Zastupitelstvo obce
schvaluje navržený program zasedání.
Pro: 9

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 03/01/2020 Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e rozpočet obce Bezděkov nad
Metují jako schodkový, a to s celkovými příjmy
rozpočtu ve výši 30.945.023,00 Kč,
financováním ve výši 4.942.797,59 Kč,
celkovými
výdaji
rozpočtu
ve
výši
48.569.831,66 Kč a splátkami úvěru ve výši
923.040,00 Kč. Současně Zastupitelstvo obce
schvaluje paragrafy jako závazné ukazatele
rozpočtu.
Pro: 9

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
Usnesení č. 04/01/2020 Zastupitelstvo obce
s o u h l a s í s podáním žádosti o dotaci
z rozpočtu Královéhradeckého kraje – program
„Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování
pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
s požadavkem na podporu projektu ve výši 3
mil. Kč.
Pro: 9

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
Usnesení č. 05/01/2020 Zastupitelstvo obce
s o u h l a s í s podáním žádosti o dotaci v rámci
dotačního programu MZE ČR Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků v krajině na
projekt „Obnova sousoší a soch v okolí kostela
sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují“.
Pro: 9

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 06/01/2020 Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e uzavření Doplňku Smlouvy o
poskytnutí
finančního
příspěvku
(bez
vypořádání) na nákup knih do výměnného
fondu Knihovny města Police nad Metují
v rámci regionálních knihovnických služeb pro
rok 2020 ve výši 6.556, - Kč.
Pro: 9

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
Usnesení č. 07/01/2020 Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e uzavření Smlouvy č. 12781811 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky.
Pro: 9

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
Usnesení č. 08/01/2020 Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e záměr práva stavby – zatížení
obecní nemovitosti.
Pro: 9

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
Usnesení č. 09/01/2020 Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e záměr nájmu hmotné nemovité
věci.
Pro: 9

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
Usnesení č. 10/01/2020 Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e koupi:

-

části pozemku p. č. 287/7 o velikosti
53,32 m2 v ceně 3.380, - Kč vč. 21 %
DPH panu Mgr. Miroslavu Maroulovi
a panu MgA. Martinu Maroulovi;

______________________________________
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-

-

-

-

části pozemku p. č. 290/11 o velikosti
65,28 m2 v ceně 3.917, - Kč vč. 21 %
DPH manželům Heinzelovým;
části pozemku p. č. 290/12 o velikosti
33,35 m2 v ceně 2.001, - Kč vč. 21 %
DPH panu Luďkovi a Jaroslavu
Mitiskovi;
části pozemku p. č. 290/13 o velikosti
36,87 m2 v ceně 2.212, - Kč vč. 21 %
DPH panu Pavlovi Kohlovi;
části pozemku p. č. st. 254 o velikosti
26,68 m2 a pozemku p. č. 290/4 o
velikosti 7,58 m2, v ceně 2.056, - Kč vč.
21 % DPH panu Jiřímu Kristovi;
části pozemku p. č. st. 210 o velikosti
8,71 m2 a pozemku p. č. 290/1 o
velikosti 34,55 m2, v ceně 2.596, - Kč
vč. 21 % DPH panu Václavu
Vernerovi;
části pozemku p. č. 206/7 o velikosti
19,86 m2 v ceně 1.192, - Kč vč. 21 %
DPH panu Miloši Zítkovi;
části pozemku p. č. st. 6 o velikosti 5,40
m2 v ceně 324, - Kč vč. 21 % DPH panu
Janu Kynclovi;
části pozemku p. č. 169/2 o velikosti
30,55 m2, pozemku p. č. st. 261 o
velikosti 14,36 m2 a pozemku p. č.
169/3 o velikosti 6,10 m2, v ceně 3.061,
- Kč vč. 21 % DPH manželům
Sádovským;

Pro: 9

Usnesení č. 11/01/2020
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e směnu:

-

-

-

pozemku p. č. 163/13 o velikosti 84 m2,
který vznikl oddělením z pozemku p. č.
163/7 a je ve vlastnictví obce, za
pozemek p. č. 169/4 o velikosti 113 m2,
který vznikl oddělením z pozemku p. č.
169/1 a je ve vlastnictví Miloše Borny,
obec doplatí 1.740, - Kč vč. 21 % DPH;
pozemku p. č. 163/12 o velikosti 53 m2,
který vznikl oddělením z pozemku p. č.
163/7 a je ve vlastnictví obce, za
pozemky p. č. 163/11 o velikosti 6 m2 a
p. č. 163/10 o velikosti 81 m2, které
vznikly oddělením z pozemku p. č.
163/2, vše ve vlastnictví Václava
Borny, obec doplatí 2.040, - Kč vč. 21
% DPH;
pozemku p. č. 292/65 o velikosti 33 m2,
který je ve vlastnictví obce, za část
pozemku p. č. 290/3 o velikosti 40,04
m2, který bude oddělen po realizaci
stavby chodníků a je ve vlastnictví pana
Josefa Petříčka, pan Petříček doplatí
73,- Kč vč. 21 % DPH.

Pro: 9

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Veřejné zasedání ze dne 21. 5. 2020
Usnesení č. 02/02/2020 Zastupitelstvo obce
schvaluje navržený program zasedání.
Pro: 5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 03/02/2020 Zastupitelstvo obce
schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019
s vyjádřením
souhlasu
s celoročním
hospodařením „bez výhrad“.
Pro: 5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
Usnesení č. 04/02/2020 Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí neinvestičního účelového
příspěvku z rozpočtu obce Bezděkov nad
Metují na rok 2020 TJ Sokol Bezděkov nad
Metují, a to ve výši 40.000,- Kč.
Pro: 5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
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Usnesení č. 05/02/2020 Zastupitelstvo obce
schvaluje
předložený
Řád
veřejného
pohřebiště v Bezděkově nad Metují.
Pro: 5

Usnesení č. 10/01/2020 Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr odkoupit tyto části pozemků
„Za školou“:

1. p.č.
223/2
s
velikostí
navrhované části záměru 268
m2, vlastník - Dušánková
Marcela
a
Machulová
Jaroslava;
2. p.č.
223/8
s
velikostí
navrhované části záměru 992
m2, vlastník - Dušánková
Marcela
a
Machulová
Jaroslava;
3. p.č.
223/3
s
velikostí
navrhované části záměru 539
m2, vlastník - Benešová
Marie;
4. p.č.
223/4
s velikostí
navrhované části záměru 520
m2, vlastník – Hornychová
Milena;
5. p.č.
223/5
s
velikostí
navrhované části záměru 275
m2, vlastník - Mayovi Petr a
Lucie;
6. p.č.
223/6
s
velikostí
navrhované části záměru 14
m2, vlastník - Rydlo René.

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
Usnesení č. 06/02/2020 Zastupitelstvo obce
schvaluje Směrnici obce č. 1/2020 o stanovení
cen za pronájem hrobového místa a služby
související.
Pro: 5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
Usnesení č. 07/02/2020 Zastupitelstvo obce
Bezděkov nad Metují souhlasí se zařazením
území obce do územní působnosti Místní akční
skupiny Stolové hory, z. s. na programové
období 2021 – 2027 a pověřuje starostu obce
podpisem příslušného souhlasu.
Pro: 5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
Usnesení č. 08/02/2020 Zastupitelstvo obce
schvaluje realizaci výsprav a nového nátěru
plechového
střešního
pláště
budovy
pohostinství č.p. 32.
Pro: 5

Pro: 5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
Usnesení č. 09/01/2020 Zastupitelstvo obce
schvaluje Směrnici obce č. 2/2020 o stanovení
cen pro nákup pozemků do vlastnictví obce
Bezděkov nad Metují.
Pro: 5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
______________________________________
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Vážení spoluobčané,
omlouvám se za nezvykle dlouhou dobu,
která uběhla od vydání posledního
zpravodaje. Nechci probírat situace kolem
nečekané pandemie viru covid 19. Byli jsme
nuceni se této situaci přizpůsobovat a plnit
rozhodnutí mimořádného stavu.

budově hospodářské budovy – 3. etapa,
splašková kanalizace a ČOV, obnova
sakrálních staveb kolem kostela, výkup
pozemků pro rozvojové plány obce a další.
Vše záleží na vývoji ekonomiky státu a s tím
i možnosti naší obce.

Zaměřil bych se proto na stávající a budoucí
období, samozřejmě s přihlédnutím na
důsledky, které nám předešlá krize dala do
vínku pro následující období.

Obec je v tomto období nucená řešit
obsazení pracovních míst na důležitých
pozicích pro správu obce. Jedná se o funkci
asistentky starosty a projektového
manažera. Ing. Eva Gennertová odešla na
mateřskou dovolenou. Na její místo byla
přijata na dobu určitou paní Jana Košová.
Pracovnice na funkci hlavní účetní obce
paní Radka Jaklová končí na vlastní žádost.
Na její pozici byla přijata paní Kateřina
Jarošová. Obě nové zaměstnankyně
dojíždějí
z Červeného
Kostelce.
Zapracování na tyto zodpovědné pracovní
pozice je vzhledem k rozsahu dílčích
pracovních povinností velmi náročné.

Máme k dispozici čísla o finančním propadu
v příjmech našeho rozpočtu obce pro rok
2020. Tato čísla jsou od seriózní banky a
státních institucí. Přesto není jasné, jak se
vše bude vyvíjet v příštích měsících.
Poslední údaje o propadu příjmů se tak
pohybují (v lepším případě) od 1,25 do 2,20
milionu korun do konce roku 2020. V obou
případech je to obrovský zásah do
plánovaného rozpočtu naší obce.
Obec tak musí počítat s uvedenými
finančními propady, sledovat avizovanou
podporu vlády a ministerstvech v oblasti
rozšíření nabídky dotačních programů.
Zásadní
tak
je
vypořádat
se
s rozpracovanými akcemi a akcemi u
kterých čekáme dotační podporu. Jedná se
v zásadě o chodníky na hřbitově, východní
hřbitovní zeď, fasádu a další dodělávky na

Závěrem se vracím k opatřením, které jsme
byli povinni dodržovat v souvislosti s virem
covid 19. Děkuji všem občanům naší obce i
zaměstnancům obce, že každý v rámci
svých možností dodržoval nová a nová
nařízení vlády. Doufám, že se nedočkáme
návratu této pandemie.

Miroslav Maroul, starosta obce
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Zprávy ze školky a školy
V dubnu proběhl zápis do 1.třídy. V naší
školce bylo 9 předškoláků. Všichni byli
ke školnímu vzdělávání přijati. 4 žáci budou
navštěvovat první třídu u nás na
Bezděkově, 4 byli přijati do základní školy
v Machově a jeden žák nastoupí do první
třídy v Polici nad Metují.
V květnu se pak konal zápis do mateřských
školek. Do té naší si podalo přihlášku 12
dětí. Protože budou od září u nás
vzdělávány dvě děti vyžadující zvýšenou
péči, snižuje se počet dětí v MŠ z 25 na 23.
Z podaných přihlášek jsme tedy mohli
přijmout jen 7 dětí.
Provoz byl po koronavirové krizi obnoven
od 25.května. Hygienická pravidla byla

přísná, ale zdárně jsme je zvládli. Ranní
měření teploty se stalo brzy denní rutinou,
stejně jako používání dezinfekcí na ruce.
Školku navštěvovalo zpočátku 11 dětí, v
červnu se počet zvedl na 13. Ostatní zůstaly
z preventivních důvodů s rodiči doma.
Do školy chodila podle nařízení vlády
skupina 15 žáků. Jeden žák byl vzděláván na
dálku. Procvičovali jsme učivo a upevňovali
znalosti, trénovali psaní. Čas jsme měli i na
hry a hlavně společné povídání.
Všichni se teď těšíme na léto. Vám všem
přejeme krásnou dovolenou a hodně
klidných dnů.

-------------------------------------------------------------------------------------------Sdělení knihovny
Upozorňujeme čtenáře,
že knihovna bude v době prázdnin od 1.7. do 31.8.2020

UZAVŘENA
Opět otevřena bude od úterý 1.září 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------TJ SOKOL
Vážení občané,
dovolte mi v této zvláštní době popřát Vám
hlavně zdraví a doufejme už i klidný život,
na který jsme byli do nedávna zvyklí. Sotva
jsme se vzpamatovali ze všech těch

epidemiologických nařízení, čekají nás,
doufejme, příjemnější letní měsíce. V této
souvislosti se velice omlouvám za
následující informaci – tradiční pouťové
posezení se letos nebude konat v termínu
konání bezděkovské pouti.
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Právě vzhledem k této ještě trvající situaci
a spoustě hygienických nařízení s ní
souvisejících se výbor TJ rozhodl přesunout
na dobu, kdy bude možné takové akce
pořádat bez různých omezení. Doufejme,
že se vše podaří uskutečnit už ke konci
prázdnin. V uplynulém období jsme museli
zrušit dvě akce – biatlon kvůli nedostatku
sněhu, a turnaj v „člověče, nezlob se“ nám
zhatila nařízená karanténa. Stejně tak i
oblíbená kuličkiáda se bude konat
v pozdějším termínu.
A teď už k současnosti … V těchto dnech
dokončujeme renovaci vnitřních prostor
budovy TJ. Jak si jistě pamatujete, začali
jsme před lety rekonstrukcí tělocvičny a
pokračovali vybudováním toalety se
sprchou. Letos jsme dokončili přestavbu
kuchyňky, kterou jsme vybavili nábytkem
s kuchyňským pultem, dvěma lednicemi a
novým bojlerem na teplou vodu. Dále je
budova vybavena hasicími přístroji podle
příslušných
norem.
Z místnosti

s kulečníkem vznikne malá klubovna, ve
které si budeme připomínat historii Sokola
a později TJ v naší obci.
Celá tato přestavba nás stála okolo 200 000
Kč, které jsme získali pořádáním různých
akcí, z dostupných grantů, ze sponzorských
darů a jako podporu od naší obce. Dnes
máme tedy k dispozici zmodernizovanou
budovu, která může sloužit potřebám TJ a
bezděkovských spolků další desítky let.
Prostory je možné pronajmout k rodinným
i firemním oslavám nebo k rozsáhlejším
akcím za využití celého areálu. Výbor TJ
rozhodl o navýšení pronájmu na 600 Kč /
den (1 100 Kč / víkend). V případě
rozsáhlejších komerčních akcí bude cena
sjednávána individuálně.
Letos v zimě ukončil působení ve výboru TJ
pan Jiří Krista. Zároveň již nebude působit
ani jako správce. Všechny požadavky na
pronájmy nebo na opravy proto směřujte
na mě.

Zdeněk Borna, předseda TJ SOKOL, správce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují
V době pandemie čínské chřipky byly
veškeré aktivity sboru dobrovolných hasičů
zastaveny, zrušeny či přeloženy.
Během „covidu“ byl použit materiál hasičů
k tradičnímu stavění máje, který se přes
veškerá vládní nařízení podařilo postavit.
Májka vydržela i silný vítr a po narovnání

značného náklonu vydržela až do konce
května.
Dne 18. 6. 2020 uspořádali hasiči sběr
železného šrotu. Děkujeme za váš kovový
odpad. Rádi bychom také poděkovali obci
Bezděkov nad Metují za zapůjčení
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komunální techniky a kanceláři obce za
propagaci této akce. V neposlední řadě
děkujeme obsluze obecního traktoru a
všem přítomným členům SDH.
V závěru června se pak členové SDH
Bezděkov nad Metují věnují další fázi
rekonstrukce staré hasičské zbrojnice na
Drahách. V této obecní budově probíhá
vybudování WC a napojení celého objektu
na budoucí splaškovou kanalizaci. Na tento
projekt byla zažádána finanční dotace
z Královéhradeckého kraje z dotačního
titulu: „Rekonstrukce a modernizace
objektů a zařízení využívaných pro volný
čas dětí a mládeže“.
Dotace vyhověla všem parametrům a byla
přidělena skoro v 70 % výši celkového
rozpočtu, celkem 38 000 Kč. Zbylou část

nákladů uhradí Sbor dobrovolných hasičů.
Z další dotace, tentokráte z dotačních titulů
Ministerstvo
školství,
mládeže
a
tělovýchovy se po úspěšné žádosti podařilo
obnovit vybavení mladých hasičů. Sadu
hadic pro požární sport mládeže (10m – 4x
hadice C, 2x hadice B) v celkové hodnotě
9 580 Kč, dále laminátovou nádrž 1000 l za
11 000 Kč a kalové čerpadlo v hodnotě
11 000 Kč.
Rádi bychom tímto poděkovali našim
grantovým odbornicím a to z členské
základny Simoně Klimešové a odbornému
dohledu Evě Gennertové, které stojí za
administrativou všech projektů SDH
Bezděkov nad Metují.
Přejeme všem našim spoluobčanů krásné
letní měsíce.
Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují.

DOBROČINNÝ FOND PRO POZŮSTALÉ, POLICE NAD METUJÍ

Zpráva jednatele o činnosti DFP za rok 2019.
Ke konci roku 2019 měl náš fond 821 členů.
Přijali jsme 13 nových členů a s politováním
musíme konstatovat, že 26 našich členů
zemřelo. Členů je o 13 méně, než na konci
roku 2018.
V roce 2019 se uskutečnilo 5 schůzí výboru
a výběrčích, Valná hromada, Mikulášská
zábava, výlet do Kladska, 2 brigády na
hřbitově, zájezd do karlínského divadla
v Praze a výjezdní zasedání pro výběrčí. Na
schůzích bývala dobrá účast. Scházeli jsme
se v Hotelu Ostaš na náměstí v Polici nad
Metují. Práce výboru a výběrčích je
dobrovolná, náročná a zodpovědná. Je pro
nás velice důležité, abychom se sešli aspoň

jednou za 2 měsíce a vyřešili problémy,
které nám přináší život.
Velkým a nesnadným úkolem, v této době,
je získání nových členů, abychom měli
pokračovatele a DFP mohl nadále fungovat.
DFP má funkci charitativní a humanistickou
/p. Kulhánek/. Je jediná, která pozůstalým
pomůže díky financím, které rodina obdrží.
První schůze byla 13. 1. v Hasičárně za
účasti 23 členů. Hodnotila se Mikulášská
zábava. Hodnocení bylo dobré po stránce
organizační, finanční i programu. Další akcí
byla Valná hromada konaná 9. března,
poprvé v Pohostinství Kačáma v Suchém
Dole.
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Schůze výboru a výběrčích 7. dubna 2019
se již konala v Restauraci Ostaš za účasti 26
členů. Hodnotila se Valná hromada po
stránce finanční i organizační, vše bez
připomínek. V dubnu byla uskutečněna
první brigáda v počtu 3 dobrovolnic na
hřbitově z důvodů poděkování Městu
Police nad Metují za poskytnutí dotace.
Byla dokončena administrativa ohledně
ochrany osobních dat. Také se zabývala
přípravou oslav 95 let spolku.

z Hlavňova a manželé Milada a Josef
Vackovi 60 let. Všem bylo poděkováno za
jejich práci, vytrvalost a mnohým za
aktivitu v různých funkcích ve prospěch
fondu. Můžeme vzpomenout na manžele
Ceralovi, kteří obětavě žili pro fond. Paní
Hedviková, pan K. Berka společník a cukrář,
paní Raková se svými trubičkami, pan Josef
Čížek
mnohaletý
muzikant
se
zpěvačkou paní Zdenou Krtičkovu, která
bohužel již není mezi námi.

Dne 8.6. se uskutečnily oslavy devadesáti
pěti let od založení spolku za přítomnosti
94 členů a 6 hostů. Čestnými hosty byl pan
starosta Městského úřadu v Polici nad
Metují Ing. Jiří Beran, bývalá starostka paní
Mgr. Ida Jenková, paní Radka Dubišarová,
předsedkyně Dobrovolných hasičů Žďáru
nad Metují, paní předsedkyně DFP
z Broumova Naďa Frömelová s členkou
paní Syolovou a paní Marie Chaloupková –
bývalá jednatelka.

Paní Radce Rubáčkové, která byla
v Chovatelských potřebách léta spojkou
k předávání administrativy pro fond, byla
předána kytička s poděkováním a přáním
užívání si důchodu ve zdraví a spokojenosti.
Bylo poděkováno paní Součkové vedoucí Chovatelských potřeb a jejich
personálu, že nadále budou ochotni spolku
vypomáhat. Pro činnost spolku je
spolupráce velice praktická. Výběrčí,
pokladní a jednatelka mají spolehnutí, že
administrativa a kontakt se členy funguje.

Založení fondu se uskutečnilo 24. června
1924 a vedla k němu šlechetná myšlenka o
mezilidské pomoci pozůstalým po členech
fondu a přispět jim k důstojnému
rozloučení se se svými nejbližšími. Fond
vznikl nedlouho po skončení 1. světové
války, která zanechala neblahé stopy snad
v každé rodině, a jistě k němu vedla i
nepříliš dobrá ekonomická situace
obyvatelstva.
Dnes můžeme považovat za logické, že
fondy vznikaly právě v nejsilnějších
veřejných organizacích, kterými byly sbory
dobrovolných hasičů, jež silně a příznivě
ovlivňovaly společenský a kulturní život na
vesnicích i ve městech.
Pro zajímavost byly uvedeny některé
skutečnosti. Nejstarší členkou je paní
Božena Švorčíková a Jiřina Velcová, žijící
v Domově důchodců v Polici nad Metují.
Nejdelší členství 61 let má pan Antonín Rotr

Uskutečnili jsme výjezdní zasedání pro
výběrčí a jejich blízké do Machovské Lhoty,
přes vesnice v okolí Police. O pěkný
program se postarala skupina Hašlerky
z Hronova.
Srpnová schůze 4. 8. 2019 byla opět
v Hotelu Ostaš za účasti 21 členů. Byly
zhodnoceny oslavy 95 let výročí spolku,
které byly vydařené. Velice milé bylo
předání
upomínkových
předmětů,
pamětních listů a dárkových zápalek
členům, výběrčím a hostům. Tyto
pozornosti byly předány i letitým členům.
Také jsme naplánovali výlet do Kladska pro
členy a jejich protějšky. Bylo vyzvednuto a
poděkováno výběrčím za jejich nelehkou,
takřka mravenčí práci v terénu.
V počtu 32 lidí jsme se vypravili za kulturou
do Prahy, do Karlína, na operetu Polská
krev. Navštívili jsme překrásný kostel Cyrila
a Metoděje v Karlíně. Chutně jsme
poobědvali v pěkném prostředí Restaurace
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v karlínském divadle. Cestu jsme
absolvovali linkovými autobusy, protože
objednaná autobusová doprava pro naše
účastníky – seniory - je velice
neekonomická.
Dne 7. října jsme uskutečnili výlet do
Kladska. I přes uplakané počasí jsme jeli s
obsazením většího autobusu v počtu 53
lidí. Pan Jakub Gruss, který dobře vládne
polštinu a je skvělým historikem nás
provázel. Na pevnosti se nás ujal český
průvodce pan Jakub Petráš. Provedl nás i
podzemními chodbami. Výklad byl
profesionální a bylo vidět nadšení
průvodce, který se podílí na zpřístupňování
a
rozšiřování
prohlídek.
Půdorys
připomínající hvězdu, není náhodný,
systém bastionů dával možnost křížové
palby, kdy byl nepřítel ostřelován ze dvou
stran, nezávisle na směru útoku. Na konci
18. století dostala pevnost současnou
podobu. Bylo postaveno kolem 40 budov
kasáren, čímž se stalo Kladsko posádkovým
městem. Ke konci 19. století zástupci města
odsouhlasili zrušení městského opevnění a
rozšíření zástavby Kladska.
Kasematy
sloužily jako efektivní obrana, ale zároveň
jako skladiště i obytné prostory a z oken se
dalo střílet z ručních zbraní.
Naše další cesta v Kladsku vedla za mírného
poprchávání na prohlídku malé Prahy.
Obdivovali
jsme
kamenný
most
s barokními sochami, kde stojí socha
patrona Čech, svatého Jana Nepomuckého,
Františka Xavarského.. Gotický kostel
Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie,
jehož základy položili johanité, k nimž
Arnošt z Pardubic údajně chodil do školy.
Když v roce 1364 zemřel, byly jeho ostatky
převezeny do tohoto kostela. Obdivovali
jsme františkánský klášter a radnici.
Po prohlídce Kladska jsme jeli do
lázeňského města Polanice, kde jsme si

prohlédli park, lázně, ochutnali léčivou
vodu a každý se dle svého občerstvil. Lázně
jsou asi 200 let staré. Hosté přijíždějí nejen
kvůli blahodárnému účinku, ale kvůli
překrásnému prostředí a mírnému
horskému klimatu. Sanatorium Wielka
Pienawa ve středu lázeňského parku je
krásná historická budova - synonym luxusu
a elegance.
Lázeňské město Dušníky bylo naším dalším
plánovaným místem. Nachází se zde
zajímavé Muzeum papíru, které si účastníci
výletu prohlédli jen zvenku a asi se na
prohlídku vrátí. Čekalo nás velké
překvapení od našeho průvodce pana
Jakuba Grusse. Umožnil nám prohlídku
překrásného kostela s výkladem pana
faráře. Nacházejí se zde veliké skvosty,
např. kazatelna ve tvaru velryby, zajímavě
řešené ukřižování pána Ježíše s hrobem,
obraz Panny Čenstochovské. Kostel je
udržován panem farářem a farníky, aby
bylo v něm všechno dobře uchováno. Jako
poděkování jsme mu předali dárek a na
zvelebení kostela pár drobných penízků.
Lázně proslavily nejen léčivé prameny a
nadmíru příznivé klima, ale také skladatel
Fryderyk Chopin. Dnes jej připomíná
budova divadla, dřívější lázeňský dům,
vybudovaný v letech 1802 – 1805, který byl
určený ke společenské zábavě. Roku 1826
v něm koncertoval tehdy šestnáctiletý,
budoucí slavný skladatel. Chopina tu
připomínají dva pomníky. Jeden je sochou
v nadživotní velikosti, druhý zdobí
skladatelova busta. Skladatelovo jméno
nese i alej v lázeňském parku, která tvoří
jeho hlavní osu. Atrakcí je tu tzv. Barevná
fontána. V Pavilonu minerálních pramenů,
který stojí zhruba uprostřed parku, můžete
ochutnat pramen Fryderyk Chopin a
Kazimír Veliký v teplé i chladné verzi.
Chopin je tu skloňován ve všech pádech a
není se čemu divit, že v Dušníkách
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každoročně
probíhá
populární
Mezinárodní Chopinův festival.
Poslední zastávkou byla Chudoba, kde jsme
se rozloučili s naším průvodcem panem
Jakubem Grussem poděkováním a malým
dárkem. Prošli jsme již za hezkého počasí
parkem a nastoupili do autobusu v Malé
Čermné. Vyjížděli jsme k domovu,
spokojeni, plni dojmů, zážitků a pěkně
ucaprcaní. Velký obdiv zaslouží všichni
účastníci výletu, protože byl na chůzi i
podmínky velice náročný. Všechny
výletníky bezpečně vezl pan Hubert Patzelt.
Poslední schůze byla 13. 10. v počtu 18
členů. Hodnotil se výlet, který se vydařil.
Zároveň se naplánovala Mikulášská zábava.
Bohužel pan Karel Macoun – předseda informoval, že bude rezignovat k 31. 12.
2019 na funkci předsedy a člena výboru
spolku. Nadále zůstane pouze členem.
Přítomné to velice zaskočilo a nastaly
starosti.
Mikulášská zábava se uskutečnila opět
v Suchodolské restauraci Kačáma v počtu
79 lidí a 13 účinkujících. Po uvítání a sdělení
organizačních záležitostí všech přítomných
zazněla hudba manželů Langrových
z Hronova. Velký potlesk si zasloužily

Rozpustilé bábinky se svým vystoupením,
které vede pod svou taktovkou paní Jana
Ševců, která je nejstarší členkou a hybnou
silou spolku.
Krásné melodie doprovázely tanečníky,
personál kuchyně připravil chutné jídlo. Nu
a nadešel čas příchodu Mikuláše, andělů a
čerta. V rámci losování bohaté tomboly
Mikuláš a andělé rozdávali dárky. Přítomní
měli radost a těšili se z výher. Potom se sál
opět roztančil. Všem hostům bylo na závěr
popřáno pěkné prožití adventního času,
Vánoc v pospolitosti a zdraví a šťastný rok
2020.
Na závěr bych ráda poděkovala všem
členům výboru, výběrčím, členům za
poctivou práci pro fond. Práce pro fond je
smysluplná a bylo by dobře, aby fond
fungoval co nejdéle.
Chtěla bych také poděkovat Městskému
úřadu v Polici n. M. panu starostovi Jiřímu
Beranovi za zájem a trvalou podporu
v podobě pololetních dotací na činnost
našeho spolku.
V.K.
Zprávu předal pan Jaroslav Heinzl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za poklady Broumovska
Jubilejní 15. ročník proběhne online i živě pro
veřejnost. V sobotu 27. července bude
zahájení. Srpnové koncerty se vrátí ke
klasickému scénáři, tedy k živým koncertům.
První pro veřejnost se bude konat 1. srpna
v našem kostele. Vystoupí loňský vítěz soutěže
Pražské jaro, hobojista Martin Daněk
s cembalistkou Monikou Knoblochovou a

violoncellistkou a hráčkou na violu da gamba
Mélusine de Pas. Všechny se konají o sobotách,
začátky v 18 hodin, vstupné je dobrovolné.
Záštitu nad 15. ročníkem převzali ministr
kultury ČR Lubomír Zaorálek, kardinál Dominik
Duka OP a víceletou záštitu převzal
Královéhradecký kraj.
Všichni jste srdečně zváni.
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Výňatek z programu festivalu Za poklady Broumovska 2020
1. 8. 2020 18.00 hodin
Martin Daněk, hoboj – vítěz Pražského Jara 2019
Monika Knoblochová, cembalo
Mélusine de Pas, violoncello/viola da gamba (Francie)
místo: Bezděkov, kostel sv. Prokopa
Dlouhodobá spolupráce s mezinárodními domácími soutěžemi ukazuje, že festival podporou
mladých zvolil správný směr. Sledujme začátky profesionální kariéry mladých interpretů a
těšme se na jejich návraty na festival po letech uměleckého zrání.
Francois Couperin: Les Goûts-réunis, ou Nouveaux concerts: Concert XIV.
Jean Philippe Rameau: Piecès de clavecin en concert: Concert č. 5
Georg Friedrich Händel: Sonáta F dur pro hoboj a basso continuo HWV 363a
Giuseppe Sammartini: Sonáta G dur pro hoboj a basso continuo
Celé znění na stránkách: www.bezdekov.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tři králové k nám rok co rok zavítají v den, kdy slavíme narozeniny těžce nemocného otce.
Moc děkujeme - zpěv královské koledy je pro něj vždycky velký zážitek stejně jako pro
početné osazenstvo narozeninového setkání. A tak bezděkovskou Tříkrálovou sbírku
pravidelně obohacují i korunky z Náchoda, Úpice nebo Meziměstí.
Marcela Schejbalová
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Podpora živnostníkům v regionu MAS Stolové hory
Nakupujete od sousedů?
Poslední měsíce nás naučily, že je rozumné
spoléhat v některých ohledech sami na sebe.
Nakupujme od sousedů pečivo, mléčné
výrobky nebo med. Choďme do místních
restaurací. Navštěvujme regionální muzea.
Nakupujme dárky od lokálních výrobců,
řemeslníků, zemědělců nebo poskytovatelů
služeb. Pozvěme známé k nám do regionu na
letní dovolenou.
Místní akční skupina Stolové hory se zapojila do
celorepublikové kampaně na podporu malých
živnostníků na venkově. Přehledné webové
stránky poskytují prostor pro prezentaci
kvalitních výrobků a služeb. Můžete je využít
nejen při každodenních nákupech v okolí
vašeho bydliště, ale i pokud se chystáte na

Pomáháme malým živnostníkům i dotacemi
MAS Stolové hory nabízí drobným
podnikatelům v regionu nejen propagaci jejich
činnosti, ale také dotační podporu pro jejich
rozvoj.
Můžeme podpořit podnikání v různých
oblastech, jako jsou elektroinstalační a
instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů,
potravinářských a cukrářských výrobků,
stavebnictví, velkoobchod a maloobchod,
opravy a údržba motorových vozidel,
ubytování, stravování a pohostinství, činnosti
cestovních kanceláří a agentur, administrativní
a kancelářské činnosti nebo opravy počítačů.
Pokud chcete rozvíjet své podnikání například
formou modernizace provozovny, kanceláře
nebo malého penzionu či si pořídit stroje nebo
technologie, tak je tato nabídka určená právě

dovolenou v tuzemsku. Zapojené živnostníky
nebo
firmy
najdete
na
adrese:
www.regionysobe.cz/mas-stolovehory,
prostor pro propagaci jsme jim také rádi
poskytli na facebooku MAS Stolové hory nebo
webu www.mas-stolovehory.cz. Pokud si
myslíte, že by na mapě měl být někdo z vašeho
okolí, kdo vyrábí kvalitní výrobky nebo
poskytuje kvalitní služby, napište nám prosím
na
adresu:
hauschke.masstolovehory@gmail.com. Stejně
tak, pokud byste chtěli prezentovat vaše
podnikání.
Věříme, že společně s vámi podpoříme
lokální ekonomiku a tím posílíme soběstačnost
a stabilitu našeho regionu. I malými kroky tomu
můžeme jít společně naproti.

vám. Dotace pro vaše projekty činí 45 % z ceny
celého projektu.
Zároveň
vybereme
nejlepší
projektové
záměry
z oblasti
zemědělství a lesnictví.
Výzva pro předkládání projektových záměrů,
která zahrnuje jak podnikání, tak lesnictví a
zemědělství bude ukončena v polovině srpna.
V rámci této výzvy přerozdělíme téměř 4
miliony korun. Pokud máte zájem o bližší
informace podívejte se na www.masstolovéhory.cz, kde v sekci Dotace pro žadatele
- PRV naleznete více. Nebo kontaktujte Mirku
Soldánovou
(soldanova.masstolovehory@gmail.com),
která vám poskytne pomocnou ruku při
konzultaci záměru i samotném podávání
žádosti.
Mirka Soldánová
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O kůrovci.
Mnozí z nás ještě mají v paměti kalamitu ze
70. let minulého století, která vyvrcholila
v letech 1982 – 83 vytěžením značné části
stromů z několika oblastí Broumovských stěn.
Byla
způsobena
drobným
broučkem
lýkožroutem smrkový a dalšími příbuznými
druhy. Stromy oslabené emisemi elektráren
nebyly schopné čelit náletům nových a nových
generací brouků a uschly. Po jejich vytěžení na
některých partiích Broumovských stěn zbyly
jen obnažené skály. Uplynulo sotva 50 let, naše
stěny se sice vzpamatovaly z tohoto zážitku, a
už se vzhled naší krajiny bude měnit znovu.
Zmizí zalesněné plochy a přibydou holá místa.
Už pouhým pohledem z kraje Bezděkova
směrem na Machov vidíme vytěžená místa na
Boru. Jistě se i k vám doneslo, že majitelé
budou muset vytěžit náš oblíbený Lesejček – po
těžbě v minulém roce jsem tam nedávno našel
dalších pár napadených stromů, nemluvě o
polámaných stromech v místech, kde se může
prudký vítr prohnat středem lesa. Nedávno
Český rozhlas odvysílal reportáž o nutnosti
kácení po úbočích a vykácení i vrcholových
partií Ostaše. Prakticky není v našem okolí les,
který by nebyl kůrovcem zasažený.
Kdo tedy za to může? Jak to, že ten
malý brouček dnes působí tak velké škody?
Především lýkožrout smrkový, jak se správně
kůrovec nazývá, spolu s ostatními „bratranci“
v našich lesích dlouhodobě žije, aniž bychom o
něm věděli. Je součástí přirozených procesů
odumírání dřevní hmoty a následné přirozené
obnovy lesa. Tedy pokud to podle přírodních
zákonitostí v lese funguje. Tento asi půl
centimetru velký brouk vyžírá v části stromu,
které botanici říkají lýko, chodbičky dlouhé 6 –
12 cm rovné nebo typicky větvené až do tří
ramen. Narušuje tím cévy a sítkovice, kterými
proudí živiny z kořenů do koruny a obráceně.
Za normálního stavu se strom dokáže bránit.

Je-li napaden, může se s brouky pod kůrou
vypořádat tak, že je zalije pryskyřicí. Tím
znemožní nalákat následné vlny samiček.
Lýkožrout mívá ve studených horských
polohách jen jednu generaci ročně, v teplých
oblastech však to bývají až generace tři. Rojení
začíná v závislosti na teplotě v dubnu, další
rojení je pak v červnu a červenci, a je-li stále
teplo, poslední rojení bývá v září. Na jednom
stromě tak může být okolo 5 000 brouků, kteří
se spáří, a jejich potomstvo si hledá další obživu
v bezprostředním okolí. A každá další generace
je početnější než předchozí. Napadá stromy
staré přes 60 let. V případě nedostatku
takových stromů napadá i porosty mladší.
V posledních suchých letech však stromy
dostatek vláhy nemají, a proto výše popsanou
obranu nedokáží účinně použít. Dalším
faktorem je složení dnešních lesů samotné.
Ještě před 200 – 300 lety by v našem okolí
rostly lesy smíšené, s podílem smrku okolo 10
%. V naší hornatině bychom našli buk, břízu,
habr, z jehličnanů více jedlí a sem tam nějaký
smrk. Přirozené smrčiny pak rostly od
nadmořské výšky asi 800 m. Smrk je totiž
milovník chladu a velkých srážek. Bohužel
v historii byly smíšené lesy vykáceny nebo
žďářeny a byly nahrazeny monokulturou
smrku, který poměrně rychle roste a je snadno
použitelný pro účely stavebnictví, tesařství i
truhlářství. Dnešní lesy bývají přirovnány ke
kukuřici, plodině, která se pěstuje v dlouhých
lánech setá v řadách jedna vedle druhé.
Jak vlastně poznáme napadený strom?
Dlouho napadený strom je zcela suchý, zbytky
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jehličí jsou žluté a odpadává z něj kůra ve
velkých plátech. Takový strom je již zpravidla
bez kůrovců. Snažíme se proto včas
diagnostikovat další možné napadené stromy.
Všímáme si zvýšeného výronu pryskyřice,
otvůrků v kůře, kudy lýkožrout vnikl dovnitř, a
u paty stromů můžeme pozorovat drobné
rezaté drtinky vzniklé žírem. Přemnožení
kůrovců a dalšímu napadání stromů zabráníme
v malých lesních hospodářstvích včasným
poražením a odvozem napadených stromů.
Můžeme také instalovat feromonové lapače,
které mohou počet jedinců omezit. Další
metody jsou pro majitele malých rozloh
problematické – například lze brouky otrávit
plynem ve speciálně instalovaných vacích.
V souvislosti s přebytkem smrkového dřeva po
kůrovcových a jiných kalamitách je cena dřeva
značně pod jeho výrobními náklady. Pro
majitele lesů jsou připravené dotační programy
sloužící k dorovnání ceny dřeva nebo

k vytvoření podmínek zabraňující dalšímu
šíření.
Dotace je vyplácena z fondů
Ministerstva zemědělství. Bližší informace
můžete získat u oprávněných lesních
hospodářů
–
Ing.
Dušana
Sedláčka
(724 524 354) nebo u pana Luboše Binara
(605 150 117). Oba zmínění odborníci Vám i
poradí, jak získat dotace na zalesňování a
oplocení ploch do 50 ha. Na výsadbu buků a
jedle bělokoré, a taktéž na adekvátní ochranu
mladých stromků proti okusu lze čerpat dotace
na podporu z programu Péče o krajinu (PPK)
nebo z programu Podpora obnovy přirozených
funkcí krajiny (POPFK). Tyto akce jsou primárně
zaměřené na I. a II. zónu CHKO.
Bližší informace Vám poskytnou pracovníci
CHKO
Broumovsko
Ing.
Petr
Kuna
(728 714 309), případně se obraťte na Mgr.
Lucii Berkovcovou.
Zdeněk Borna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beseda o podzemních štolách
Ve středu 19. února jsme se sešli v jídelně
obecního úřadu, abychom si poslechli povídání
o podzemních štolách. Je to koníček pana
Jaroslava Faltyse z Náchoda a přijel nám o nich
něco povědět. Jedná se o podzemní chodby,
které jsou až 700 let staré a spojovaly tvrze,
kostely s farami, chodby, které vedly z
opevněných měst, aby obyvatelé v případě
obležení měli zajištěné zásobování a přístup
k vodě. Podařilo se mu objevit štolu spojující už
neexistující tvrz ve Veselici, do Šestajovic, o
které se traduje pověst. Zkoušel hledat i u nás

mezi kostelem a farou, ale není. Říkal, že náš
kostel je moc „mladý.“ Tyto štoly pocházejí ze
starší doby. Měl sebou knížku, kde byla mapa
s vyznačenými, dohledanými podzemními
chodbami. Pro většinu z nás to je nové poznání.
Hovořil ještě o různých záhadách, ale to už bylo
nad naše chápání a také to tak uvedl. Máme
s ním dohodnuto, že přijede ještě jednou až
bude déle světlo a půjdeme na místa, kde je
předpoklad, že by mohlo něco být. Informace o
konání bude na plakátkách s upřesněním data
konání, hodiny a místa.
Hana Benešová
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Od 1. 7. 2020 - Změna úředních hodin na obci
PO: 13:00 – 17:00
ÚT:
Zavřeno
ST: 14:00 – 17:00
ČT:
Zavřeno
PÁ:
Zavřeno

Při osobní návštěvě ,prosím, respektujte stanovené úřední hodiny.
V případě nutnosti se objednejte na tel. 601 169 057
Děkujeme za pochopení a přejeme vám hezké prázdniny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senioři – internetoví / počítačoví začátečníci
Ráda bych Vám touto cestou nabídla možnost
naučit se pracovat s počítačem od samého
začátku, až po zřízení e-mailové adresy či
zaslání
e-mailu.
Případně
bychom
mohli
společně
zahnat Vaše největší počítačové obavy.

Zájemci, vyplňte mi, prosím, tabulku níže a
vhoďte mi tento lístek do schránky Obce
Bezděkov
nad
Metují.
V případě, že se tato nabídka shledá s kladnou
odezvou a bude Vás potřebný počet, zavolám
Vám a domluvíme se na setkání.

Setkání by se uskutečnilo v budově školy
v rodinném kruhu, určitě se nemusíte bát…

Těšíme se na Vás

Jana Košová

Měl/a bych zájem o bezplatnou výuku s počítačem
Jméno a příjmení:

…...................................................................

Adresa:

…...................................................................

Věk:

…...................................................................

Telefonní číslo:

…...................................................................

Počítač doma:

mám

X

nemám

Internet:

mám

X

nemám

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: 491 541 130: obec@bezdekov.org, www.bezdekov.org.
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