říjen 2019 - číslo 3
cena: zdarma
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Vážení spoluobčané,
v letních měsících se obec snažila naplnit plánované činnosti na letošní sezónu. Můžu konstatovat,
že pokud bude přát počasí, budou akce (do konce roku) z většiny provedeny. I když počasí velmi přálo,
velkým problémem byl a je ubývající počet zaměstnanců obce a přetíženost živnostníků i firem. Čerpání
řádných dovolených v tomto období se též podílelo na akceschopnosti obce.
Na začátku roku měla obec k dispozici 2 stálé zaměstnance a 8 zaměstnanců na veřejně prospěšné
práce v rámci programu úřadu práce. Do tohoto počtu negativně zasáhly zdravotní okolnosti u některých
zaměstnanců a nejvíce nedostatek vhodných uchazečů od úřadu práce (velmi nízká nezaměstnanost).
V současné době máme 3 stálé zaměstnance, z toho jeden je dlouhodobě v pracovní neschopnosti, 3
zaměstnance na VPP (2 muže,1 ženu), z toho 1 dlouhodobě v pracovní neschopnosti. K dnešnímu dni tak
má obec na veškeré činnosti – investiční akce i údržbu obce 4 zaměstnance (z toho 1 ženu). To je o 6
zaměstnanců méně než na začátku roku, kdy jsme připravovali plán činnosti na celý rok. Tato situace je
pro zajištění činností obce neutěšená a nezbývá než vynaložit úsilí na zjednání nápravy.
O jaké rozpracované akce jde (jen stěžejní):
✓ hřbitov – dostavba opěrné zdi s kolumbáriem a východní cihelné zdi do 26.10., kdy obec
plánuje oslavu při příležitosti ukončení rekonstrukce fasády kostela a hřbitovních zdí,
✓ Jižní čtvrť – ČOV-II – dostavba s kolaudací v měsíci listopadu, rozdělení a zprovoznění
čistíren tak, aby měla ČOV-I normovaný nátok od 52 obyvatel a normovaný nátok na
ČOV-II od 108 obyvatel Jižní čtvrti,
✓ Jižní čtvrť - 3. Etapa – dostavba komunikace, kanalizace a veřejného osvětlení s kolaudací
do konce tohoto měsíce,
✓ obnova silnice – urovnání krajnic v místech budoucích chodníků s dočasnou povrchovou
úpravou, provést do začátku zimního období.
„Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace a ČOV“
S tímto názvem stěžejní stavební akce obce se budeme v následujícím období setkávat téměř
denně. Po patnácti letech od prvních verzí stavebních dokumentací na toto dílo nastala doba skutečného
provedení.
Základní údaje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

zpracovatelé stavebních dokumentací: Jindřich Řezníček, Ing. Vladislav Kališ
generální dodavatel stavby: Broumovské stavební sdružení s. r. o. (BSS),
uzavření Smlouvy o dílo: 7. října.2019
uzavření Úvěrové smlouvy: 11. října 2019 (Česká spořitelna)
cena stavby: 64.482.750,46 Kč bez DPH
dotace OPŽP (63,75 %): 41.374.598,88 Kč
předání staveniště: 14. října 2019
termín ukončení: 31. prosince 2021

Na základě zkušeností s podobnými akcemi v jiných obcích můžu jen konstatovat, že ani my se
nevyhneme množství problémů, které bude nutné operativně řešit. Žádám všechny občany, kterých se
akce bude dotýkat (většinou negativně), aby měly dostatek trpělivosti a taktu při řešení nastalých situací.
Že to nebude v žádném případě jednoduché jsem si zcela vědom.
Z dalších příspěvků tohoto zpravodaje se snad dozvíte vlídnější informace.
Přeji všem pěkné podzimní dny.
Miroslav Maroul
starosta obce
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ze dne 27. června 2019
Usnesení č. 03/03/2019
Zastupitelstvo obce r e v o k u j e usnesení č.
12/02/2019 týkající se podání žádosti o dotaci
v rámci výzvy MAS Stolové hory na projekt lesní
cesty a propustku.
Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 04/03/2019
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s mapováním
katastrálního území Bezděkov nad Metují.
Zároveň zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e starostu
obce podáním žádosti o bezplatné mapování
katastrálního území obce Bezděkov nad Metují.

Zdržel se: 0

Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

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

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ze dne 27. června 2019
Usnesení č. 03/04/2019
Zastupitelstvo
obce
odmítá
námitky
stěžovatele „Sdružení Bezděkov“ se sídlem EVT
Stavby s. r. o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02
Svitavy, proti rozhodnutí o vyloučení účastníka
zadávacího řízení „Výběr dodavatele stavby –
Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace a
ČOV“.
Pro: 9
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 07/04/2019
Zastupitelstvo obce v y d á v á s t a n o v i s k o
k záměru případné budoucí výstavby vodní nádrže
Židovka:
✓ realizace vodního díla znemožní prostupnost
do sousední obce Vysoká Srbská,
✓ vzhledem
k zatopení
části
krajské
komunikace (Bezděkov nad Metují – Mýto –
Machov) dojde ke znemožnění využití této
komunikace jako alternativní v případě
nutnosti uzavřít jiné komunikace (objížďka) i
pro případ v době zimní kalamity, zároveň
dojde k nárůstu průjezdu obcí obyvateli obce
Machov,
✓ pro vlastníky převážně lesních pozemků bude
velmi
ztížen přístup potřebný pro
obhospodařování jejich lesů včetně těžby
dřeva (prudký sráz).
Zastupitelstvo obce se záměrem případné
budoucí výstavby vodní nádrže Židovka
souhlasí,
avšak budou-li v průběhu
výstavby řešeny a zohledněny výše uvedené
připomínky.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 04/04/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr směny
části pozemku p. č. 163/7 v k. ú. Bezděkov nad
Metují o celkové výměře 137 m2.
Pro: 9
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 05/04/2019
Zastupitelstvo obce s t a n o v u j e výkupní cenu
pozemků
dotčených
připravovanou
akcí
„Chodníky v Bezděkově nad Metují podél silnice
30317 do Machova“ ve výši 55 Kč/m2.
Pro: 9
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 06/04/2019
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s uzavíráním
Smluv o budoucích kupních smlouvách
s vlastníky pozemků dotčených přípravou akce
„Chodníky v Bezděkově nad Metují podél silnice
30317 do Machova“. Zastupitelstvo obce plněním
tohoto usnesení p o v ě ř u j e starostu obce.
Pro: 9
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 1

Usnesení č. 08/04/2019
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s uzavřením
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2017015/VB/1-Bezděkov N.M.-KNN
lokalita p. č. 400/9 Obec se společností ČEZ
Distribuce a. s.
Pro: 9
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

Zdržel se: 0

********************************************************************************
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ze dne 17. září 2019
Usnesení č. 03/05/2019
Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e Mgr. Miroslava
Maroula – starostu obce a Martina Jirmanna –
místostarostu obce přijmout svatební slib.
Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 06/05/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e
uzavření
Úvěrové smlouvy na dlouhodobý investiční úvěr
ve výši 28.608.151, - Kč s Českou spořitelnou.
Zastupitelstvo obce plněním tohoto usnesení
p o v ě ř u j e starostu obce.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 04/05/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e v bytech čp.
211 a 212 cenu nájmu ve výši 59,00 Kč/m2 a
zároveň r u š í položku nájemného kuchyňské
linky, a to s platností od 1. 1. 2020.
Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 07/05/2019
Zastupitelstvo
obce
přijímá
finanční
prostředky ze Státního fondu životního prostředí
ČR ve výši 41.374.598,88 Kč na projekt
„Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace a
ČOV, okres Náchod“.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 05/05/2019
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
výběr
dodavatele veřejné zakázky na stavební práce
zadané v otevřeném podlimitním řízení „Výběr
dodavatele stavby – Bezděkov nad Metují –
Splašková kanalizace a ČOV“, a to firmu
Broumovské stavební sdružení s. r. o., IČ
46504303, se sídlem U Horní brány 29, 550 01
Broumov, a to s nabídkovou cenou 64.482.750,46
Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce zároveň
s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo, a
p o v ě ř u j e plněním tohoto kroku starostu obce.

Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 08/05/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr obce
pronajmout, případně prodat objekt čp. 32.
Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

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

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Pravidelná údržba živých plotů
Prosíme občany, kteří mají své živé ploty v dosahu křižovatek či podobných rozhledových
ploch, aby provedli v následujících dnech zkrácení zeleně na maximální výšku 70 cm. Důvodem je
bezpečnost provozu v obci. Děkujeme za pochopení.

Kancelář uzavřena
Kancelář obecního úřadu bude ve dnech 29. října – 1. listopadu 2019 uzavřena z důvodu
čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.
Eva Gennertová
********************************************************************************

POHOSTINSTVÍ
Neděle 27. října 2019
Mimořádně bude v neděli 27. října 2019 z důvodu sobotních vepřových hodů výčep
místního pohostinství uzavřen. Otevírací doba pro nadcházející podzimní dny zůstává zachovaná –
ČT 18-22 hodin, PÁ 18–23 hodin, NE 18–21 hodin.
Děkujeme za pochopení.
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Dlouhodobý pronájem pohostinství
Obec Bezděkov nad Metují nadále nabízí Pohostinství čp. 32 do dlouhodobého nájmu, a to
včetně veškerého vybavení. Podrobnosti zájemcům sdělíme osobně nebo na telefonním čísle
724 187 501 nebo 601 169 057.
********************************************************************************

Z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Beseda se spisovatelkou
V pondělí 2. září 2019 jsme společně s panem starostou Bezděkova nad Metují Maroulem
přivítali všechny žáky naší školy a popřáli jim úspěšný start do nového školního roku. Pan starosta
všem prvňáčkům předal krásné knížky, dostali také batůžky s dárky od Královéhradeckého kraje.
Letos budeme mít opět tři ročníky. Do 1.třídy – nastoupilo 11 žáků, ve druhé třídě – máme
4 žáky, a ve 3.třídě jsou dvě žákyně.
Hned první den jsme měli velmi milou návštěvu z Police nad Metují. Navštívil nás pan
ředitel Karel Nývlt, starosta města Police nad Metují Jiří Beran, místostarosta města Police nad
Metují Jiří Škop a matrikářka Dagmar Hambálková. Všichni popřáli všem hodně úspěchů, a aby se
jim školní práce po celý rok dařila.
Druhý den – v úterý 3.září – nám pak začal kurz plavání. Po dobu 10 týdnů budeme každý
týden všichni jezdit do Broumova, kde se budeme učit plavat.
Na konci prvního týdne jsme se seznámili s písmenkem A.
Mgr. Marie Vaisarová
********************************************************************************

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči
Krajské kolo hry plamen
Jak už jsme vás informovali v minulém zpravodaji, družstvo starších, které vyhrálo okresní
kolo hry Plamen se zúčastnilo ve dnech 15. – 16. 6. 2019 KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN
2019 konané v Trutnově. Letos to bylo již potřetí, co jsme reprezentovali náš okres na kraji. Naše
družstvo se skládalo z 10 členů starších. Ubytováni jsme byli ve stanech v Malých Svatoňovicích,
kde se běžel i závod požární všestrannosti a požární útok CTIF. Ostatní disciplíny se konaly na
stadionu v Trutnově. Bezděkov nad Metují vybojoval 8. místo. Děkujeme obci Bezděkov nad
Metují za zakoupení modrých triček celému týmu, vedoucím a instruktorům s logem SDH a
s potiskem na památku na krajské kolo.
Bezděkovské šedesátky
Nejvíce se těšíme a trénujeme na naši soutěž na Bezděkově a tou jsou Bezděkovské
šedesátky, možná i proto, že nám přijde fandit spoustu známých, rodinných příslušníků ale i
obyvatelů Bezděkova. Letos se tato soutěž konala 8. 6. 2019 a Bezděkov se opět ukázal, že mu
místní prostředí svědčí. Družstvo mladších skončilo na 1. místě, družstvo starších na 4. místě. Na
bedně skončili i někteří jednotlivci, a to za mladší: Ondřej Efenberk (17,65 s) 3. místo a za starší:
Tomáš Rotter (14.42 s) 1. místo a Monika Efenberková (15.01 s) 1. místo a za dorost Martina
Rotterová (16.18 s) 3. místo. Tato soutěž je velice náročná s přípravami, se sháněním sponzorů a
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pomoci s organizací jak občerstvení, tak závody. Proto moc děkujeme všem, kteří jsou ochotni
pomoci. Jen pro představu na této soutěži závodilo okolo 150 závodníků.

Tajný výlet
K závěru naší sezony neodmyslitelně patří i tajný výlet mladých hasičů. Letos jsme se ve
dnech 3. až 6. 7. 2019 vydali do chaty Strážné u Vrchlabí. Jako každoročně jsme se rozdělili do
týmů, letos na výletě byly „Lamy“, „Oheň a voda“, „Melouni“ a „Svíčková na smetaně“. V těchto
týmech jsme celý výlet soutěžili, hledali poklad, procházeli stezku odvahy, malovali týmové vlajky
a výletovali. Celodenní výlet byl na Herlíkovice a lanovou dráhou na rozhlednu Žalý. Na výletě se
nám o stravu opět výborně starali naši šéfkuchaři, za co jim moc děkujeme. Jeden večer jsme
opékali buřty a klobásky, které nám dovezl pan starosta a paní učitelka. Výlet se vydařil, počasí nám
přálo a už se těšíme zase na další rok. Děkujeme všem za pomoc s přípravou, finanční dary a buchty
od maminek :o)
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Prevence – Bezpečnostní desatero

Jan Týfa
********************************************************************************

BEZDĚKOVSKÉ DÝŇOVÁNÍ

-7-

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Pravidelné cvičení v Sokolovně

Stará kronika SOKOLA – 7. (poslední) pokračování
(Šikmo psaný text je doslovným opisem ze staré sokolské kroniky. Šikmo psaný text je přesný
opis kroniky psané Hynkem Kohlem)
Zápis z 12. 8. 1927
A v naší jednotě oslavy Husovy. Účast (350–400 osob, včetně mládeže) byla v Bezděkově
nevídaná a také nečekaná. O zdar a vypravení slavnosti přičinil se br. Karel Novák ml. Pokrokáři
se pozastavili nad neúčastí řídícího učitele Frýbla, který byl po dvě léta u nás vzdělavatelem (r.
1924 a 1925). Na škole nebyl vyvěšen prapor a v průvodě také ze školy nikoho nebylo vidět. Zaslali
jsme proto místní správě místní obecné školy dopis, který jsem sestavil společně s. br. Karlem
Novákem. Dostali jsme nečekanou odpověď, na níž posíláme repliku, kterou jsem sepsal a dal
schválit výboru ve schůzi.
Pro ty, kteří budou čísti kroniku po dlouhé řadě let, činím několik poznámek. První řádná
oslava Husovy památky po převratě byla v roce 1919 za vedení řídícího učitele br. Bedřicha Ježka.
Při oslavě u hranice, která byla zapálena „U lipky“ kříž a lípa severozápadně od kvóty 552 mezi
Bezděkovem a Bělým), rozdávaly se brožurky, tištěné nákladem americké vlády, kde byly uveřejněny
dokumenty, dokazující souvislost s Němci. Br. Ježek přečetl delší příležitostnou báseň, kterou pro
oslavu složil. Po několika letech zapálili bratři hranici „V kamení“. Oficielního to nic nebylo. Ve
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městech se konaly oslavy řádné, ale v Bezděkově byl klid a ticho. Až letos jsme způsobili změnu a
vynasnažíme se všemožně, abychom oslavy každoročně dodrželi, zvláště, když si je lid chválí.
Neznáme, jak tato tradice tehdy pokračovala. Ze zpovídání pamětníků víme, že po 2.
světové válce na počest upálení Mistra Jana Husa, nejméně jednou byla pálena hranice v Kamení a
byla zpívána píseň „Hranice vzplála“. Nikdo z pamětníků si nevzpomíná, jestli se to opakovalo
víckrát, jestli se šlo průvodem, nebo jednotlivě.
Zápis ze 17.8.1927
Ke korespondenci se školou. Nutno také podotknouti, že naše replika není snad jen
advokátskou „chytrystikou“, ale že důvody p. řídícího učitele musely každého přivésti do
nechutných rozpaků tím, že jsou směšné a bezpodstatné. U drobného rolníka, neb chudého horského
tkalce, který všechnu životní energii i celý svůj zájem musí věnovati několika korcům pole, jedné,
neb dvěma kravám a kusu kanafasu na ručním stavě, aby se jakž takž probil životem a uživil svou
rodinu – nebylo by nepochopitelno, kdyby o oslavě nevěděl a kdyby se o ni ani valně nezajímal.
Avšak řídící učitel, který je v obecní osvětové komusi, nelze prominouti výmluvu, že k němu nikdo
nepřišel a o oslavě ho nevyrozuměl (- rozuměj také, že ho nikdo o vyvěšení praporu nepoprosil).
Výmluva je tím slabší, že 4. 7. t.r. byla pí Frýblová v hostinci pí Linhartové a radila br. Karlu
Novákovi, který právě chystal a opravoval lampiony pro průvod, aby použil slabších a kratších
svíček, že průvod i oba proslovy nebudou déle trvati, než hodinu a že by tedy velkými svíčkami
zbytečně lampiony zatěžoval. Hovořili jsme s ní o oslavě asi hodinu.
Ze stanoviska čistě lidského je neúčast řídícího učitele Frýbla zcela pochopitelná. Podléhá
plně vlivu své choti a kdo zná poměr obou těchto lidí k místnímu faráři Lelkovi, nediví se, že se
rodina řídících pro pokrokové věci nerada exponuje. Sám se domnívám, že vina leží více na pí
Frýblové, než na faráři Lelkovi, který – ač katolík je člověk vlídný a snášenlivý. Mimochodem
podotýkám, že nám letos poslal farář Lelek jako vstupné Kč 10,- do sokolského plesu a dar provázel
přátelským dopisem. Je katolíkem, ale klerikálem ne. Minulá léta, jak jsem již podotkl, oslav nebylo
a prapory se nevyvěšovaly. Škola se o nic nestarala, a tak všechno spalo. Ovšem, že až do vydání
zákona o svátcích se alespoň v českých továrnách (letos např. i v německých v Broumově)
nepracuje. Význam Husových oslav nabývá částečně zabarvení politické a mezinárodní. Papežský
nuncius odejel z Prahy, poněvadž se president Masaryk se zástupci vlády účastnil oficielně
Husových oslav, což se vloni v létě opakovalo. Každý tudíž s napětím očekával průběh oslav, neboť
katolíci jsou ve vládě zastoupeni. Ve městech jsou každoročně průvody, tábory atd. pálí se hranice.
Oslavy se vžívají, a právě odpor Říma je sílí. Letos vůbec byl vůči předchozím letům patrný značný
pokrok. Ovšem tyhle věci je těžko vykládati dnešní zprávě školy. Sám řídící učitel nejeví pro tyto
věci naprosto žádné iniciativy, ke všemu také podotknouti, že by byl jako řečník prostě nemožný a
pak – jak jsem již podotkl: spalo se v předešlých letech, i když on byl naším vzdělavatelem a bylo
ticho. Nemůže tedy asi pochopiti, proč zrovna letos si vzpomenou u Sokola s budíčkem. Vystoupil.
S nikým z nás si ani netykal (!) a proto jsme si oddechli.
Zápis z 19. 8.1927
Až půjdete po dlouhých letech do Police, nezapomeňte, že do r. 1927 bylo vydlážděno jenom
náměstí a ulička, která vede v rohu náměstí kolem hotelu „Hvězda“ na silnici Police – Hronov.
Ovšem, že dláždění toto – které doposud existuje, přesahuje všechnu představu o špatném dláždění,
poněvadž to prostě „dlážděním“ nazvat nelze. Letos, totiž 16. t. m. začalo se pracovati na dláždění.
0kres koupil auto, které pilně vozí malé kostky z nádraží, dne 16. t. m. k večeru přijel parní válec
z Náchoda, který rozrýpal příštího dne ulici od továrny E. Katschner kolem Pelly-ho přádelny. A
dnes objevila se na Bezděkově novinka – drtič kamene, vypůjčený od náchodského okresu.
Zápis z 27. 3. 1928
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Ujímám se pera pro přestávce sedmiměsíční. Byl bych mohl vyplniti mnoho stránek
drobnými událostmi, ale radostného by bylo málo. Bude lépe, zmíním-li se jen stručně o tom, co se
vše stalo.
Výborové schůze začaly se koncem roku 1927 účastníkům se více zamlouvali. Naráželi jsme
na rozdílnost názorů v měsících letních, kdy polemika některých bratří byla pravidelně hrubá.
Bratři začali zas přemýšleti o plánech do budoucnosti a mnohdy jsme si pěkně pohovořili.
Pozoroval jsem zvláště, že br. starosta Josef Jirman začíná se s novou chutí zajímati o další práci.
Po dřívějších hrozbách abdikací ani památky.
Zápis z 23. 10. 1928
V březnu jsem začal a v říjnu pokračuji. Mám psáti o událostech od valné hromady až do
října. Je snad dobře, že jsem nepsal. Budu alespoň psáti klidně i stručněji, maje náležitý odstup ode
všeho, co se kdy stalo.
Pan Kohl rozepisuje svoje úvahy, jak nejlépe vše zařídit a bez zbytečných hádek. Stále trvají
nesrovnalosti mezi staršími a mladšími členy. Před valnou hromadou a volbami byl pan Kohl
požádán, aby vzal funkci starosty. Funkci slíbil přijmout, pokud nebude postaven jako protikandidát
proti dosavadnímu starostovi Josefu Jirmanovi. Valnou hromadou byl zvolen br. Jirman, který při
volbě přešel do ostrého a velmi trapného konfliktu s dalšími členy a volby se vzdal. Za těchto
nevalných okolností byl jsem zvolen starostou – píše pan Kohl. Pro výbor nastala další nemilá
záležitost. Pokladník br. Pavel Škop nepředložil pokladní zprávu ani doklady a budil pozornost hrou
v karty a pitím. Revizory nebyly po celý rok konány kontroly. Pan Kohl mu navrhl, aby vše do
týdne dal do pořádku a předal pokladní knihu, doklady a vkladní knížku. Nestalo se tak, za to přišla
upomínka o zaplacení letní konstrukce. Marně se snažili pokladníka donutit přinést doklady.
V záložně zjistili, že na knížce byl zůstatek Kč 5,-. Celková částka, která tam měla být, nebyla
doplněna. V období, kdy byl zápis psán, nebylo částka známa a pak nedošlo k doplnění. Pana Kohla
požádal pokladník Škop o soukromé setkání, chtěl se vyhnout nepříjemným útokům, zatím co
ostatní by ho rádi po zásluze potrápili, a ještě nakonec podezřívali pana Kohla, že ho kryje. Po
upomínání doklady předal ve velkém nepořádku. Způsobenou škodu slíbil vyrovnat Pavel Škop st,
otec bývalého pokladníka, ale zase se nic nedělo. V žádném případě nechtěli a na tom se shodli
všichni, že nesmí dojít k žádnému úřednímu jednání, aby to veřejně poškodilo jméno jednoty.
Zápis z 1.5. 1929
Zavolal jsem proto do hostince pí Anči Škopovou, ženu Pavlovu a po krátkém jednání
obdržel jsem slib, že sama vše zaplatí ze svých úspor. Ubohá paní! Bývala dobrou kamarádkou,
hodná, přičinlivá. Nevěděla o ničem a trvalo chvíli, než jsem jí vše řekl. Byla zdrcena. Slíbil jsem jí
bez vybídnutí, že se přičiním, aby věc nebyla projednána před soudem. Pí Anči Škopová, dámská
krejčová, z větší části živila a šatila svou prací sebe, muže a dítě. Vzpomínala, co by se tak asi stalo,
kdyby onemocněla. Zaplacením zpronevěřené částky vydala se téměř úplně z peněz. Šila ve dne
v noci, je nevalného zdraví, ale přece jen hanbu na rodině nenechala.
Chopila se toho četnická stanice ve Velkém Dřevíči. Byli jsme zváni k výslechu, nový
pokladník do Police, já do Náchoda. Prohlásil jsem, že jsme škody neutrpěli a že se k trestnímu
řízení nepřipojujeme. K soudu tedy nedošlo.
Zápis z 28. 10. 1929
Tím byla nechutná aféra odklizena. Pavel Škop ml. nemá ovšem do společnosti slušných lidí
na Bezděkově přístupu. Vyúčtování celého případu jsem sestavil a napsal na stroji a předal
jednateli Břetislavu Kubečkovi.
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Nyní po roce stal se daleko horší případ v Hronově, kde bylo zpronevěřeno cca Kč 65.000, -!
Vše se dostalo do novin a působí nám to všude obtíže. I tam šlo o určitou nedbalost u ostatních
činovníků. Říkám proto, že něco podobného je také hanbou jednoty a sokolstva vůbec.
O tomto případu je naspáno mnoho stránek i to, že mezi funkcionáři byly různé dohady.
Neznámo, jak k tomu došlo, dopis a vyúčtování k novému pokladníkovi došlo rozmačkané a on i
další ho odmítli podepsat a nikdo nebyl ochoten ho opsat i když jednatel měl psací stroj. Jednatel
byl toho názoru, že není zapotřebí tak choulostivě trvati na formalitách u člověka, který se svým
ošklivým činem sám zbavil relativního práva kritizovati, ale br. pokladník trval na svém a tvrdil, že
by bylo hanbou a špatným vysvědčením činovníků a jednoty, kdyby tak znešvařený dopis byl
odeslán. Nakonec se ten rozmačkaný originál ztratil. Nastaly hádky, kdo má dopis doma, až se za
dlouho našel v lejstrech jednatelských. Mezi tím se vzdal funkce jednatele Břetislav Kubeček a
nový jednatel Cyril Ticháček dopis opsal a poslal Pavlu Škopovi. Aféra se odehrála v desátém roce
naší státní samostatnosti.
Rodina Škopových nemá v Bezděkově žádného pokračovatele. Měli tři děti a všechny se
odstěhovaly. Pokud by tady někdo z nich bydlel, tak bych tento nemilý případ vynechala.
Mezi dlouhým rozepisováním „trapných kocourkovštin“, jak ta jednání nazývá kronikář,
bylo napsáno, že br. Karel Novák přišel s návrhem, aby byla u „Lípy svobody“ postavena na paměť
desátého výročí naší samostatnosti, soška presidentova. Schůze, v níž se o návrhu jednalo, byla
nejhorší, jakou jsem na Bezděkově prožil. Návrh šťastně padl.
Desáté výročí samostatnosti našeho státu bylo důstojně oslaveno celým národem.
V Bezděkově zřídila obec z našeho podnětu betonovou podezdívku u lípy svobody, poněvadž místo
bylo značně zanedbané, struha u silnice neupravená. Do podezdívky zasazena byla černá deska
s letopočtem „1918–1928“. Členstvo i mládež naší jednoty v krojích fotografoval br. Šrůtek
z Police. U lípy svobody konána byla slavnost na paměť 10. výročí samostatnosti z podnětu a pod
protektorátem místní osvětové komise. Starosta obce br. Celestýn Kubeček nebyl přítomen,
poněvadž odešel s rodinou na pohřeb. Za obec byl tedy oficielně přítomen br. Pavel Škop starší.
Byly dva alegorické vozy, jeden vypravili ochotníci, druhý my. Po uvítání panem Pavlem Škopem,
přednesla dceruška Anči Škopové příležitostnou básničku, pak promluvil dřívější řídící učitel br.
Bedřich Ježek ve verších. Můj proslov je přiložen. Bratr učitel Ptáček nacvičil „Modlitbu na Řípu“,
pro smíšený sbor,vystoupil mužský sbor a zpívaly se hymny. Velice se to lidem zamlouvalo. Jinak
bylo hodně znáti, že slavnost nebyla řízena jednou osobou, nebyla vlastně řízena nikým. Po
ukončení slavnosti u lípy, demonstrovali hasiči cvičením s požárního hydrantu. Bylo to prvé cvičení
toho druhu na polickém okrese. Protože však bylo potrubí v Machově vypojeno, bylo hned po
cvičení. Z hadice vytryskla na několik vteřin kalná voda, avšak tlaku rychle ubývalo a hasiči proto
cvičení skončili. Na sokolském cvičišti byl potom koncert. Počasí bylo slunečné a teplé.
„Lípa svobody“ stála na rohu Beranovy zahrady u silnice. Při rozšiřování komunikace byla
poražena a v té době možná i k radosti některých občanů.
Na poslední stránce je psáno.
Okrskové cvičení bylo v Petrovicích. Při závodech jsme to (muži) hanebně prohráli, zůstali
jsme na sedmém místě. Den byl velice chladný. Projev jsem za okrsek činil já.
A tím končí kronika. Pokud bylo pokračování, tak se pravděpodobně muselo odevzdat na
četnickou stanice ve Velkém Dřevíči, na začátku 2. světové války, jak bylo přikázáno a nesplnění
bylo trestné. Zachránila se jen tato část a toho si velice vážíme.
Na psacím stroji je ještě dopsáno.
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Kroniku napsal Hynek Kohl – předseda místní školní rady v Hronově. Narozen byl 4. 4.
1899 ve strážním domku ČSD Bezděkov nad Metují čís. 121. Zemřel 12.5.1943 v Osvětimi. Byl
členem Dusíkova odbojového okrsku. 24.2.1943 spolu s dalšími členy byl zatčen.
Hana Benešová
********************************************************************************

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Co říká zákon?
Chovatel, který chová jednoho a více psů, je povinen od 1.1.2020 zajistit platné očkování
proti vzteklině.
Dle zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb. A jeho souvisejících novel je očkování psa
proti vzteklině platné, pouze pokud pes splňuje podmínky pro označení zvířat v zájmovém
chovu stanovené čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách. Výjimkou je
pouze pes, který byl označen čitelným tetováním provedeným PŘED 3.7.2011.
Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo
zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem se rozumí alfanumerický kód
zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa. Aplikace čipu je zcela
jednoduchá, jedná o podkožní injekci do levé strany krku.

Registrace čipu
Vlastní registrace čipu není povinná, ale doporučuje se majitelům psů se zaregistrovat
v dostupném registru. Teprve potom plní mikročip funkci prostředku k vyhledání a nalezení psa
v případě zaběhnutí.
Poznámka:
Obec Bezděkov nad Metují plánuje uskutečnění hromadného čipování psů přímo v obci –
v prostorech sběrného dvora. Termín bude upřesněn v průběhu listopadu.
********************************************************************************

ZA POKLADY BROUMOVSKA
Všichni, kdo jste se zúčastnili koncertu, který se konal u nás 10. srpna, jste určitě nelitovali.
Vedle skladeb klasických autorů, zazněly skladby portugalského hornisty Ricarda Matosinhose,
účastníka letních hornových kurzů v Broumově. Tento hornista studoval u českých profesorů.
Posluchači odměnili účinkující mohutným aplausem. Přišlo 372 účastníků a na dobrovolném
vstupném se vybralo 27.156, - Kč. Výtěžek ze všech koncertů je soustředěn a dle uvážení věnován
na opravu toho kostela, kde je to nejvíc potřeba.
Nás místní těšilo, že přicházejícím se líbila nová fasáda na kostele a pochvalně hodnotili
práce na úpravě hřbitovní zdi. Líbila se i květinová výzdoba uvnitř kostela. Sympatickým
překvapením bylo občerstvení ve stánku před kostelem. Čekání na začátek zpříjemnil podávaný čaj
a káva a zákusky si nemohli vynachválit, prý ještě nic tak dobrého nejedli. Tímto děkujeme všem,
kteří se podíleli na všem, co bylo potřeba zařídit. Ať už to byla příprava v kostele samotném, řízení
dopravy před začátkem, a hlavně za upečení dobrot.
********************************************************************************
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POZVÁNKA Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY V HRONOVĚ
Byla nám doručena pozvánka na besedu o knize autorek Heleny Rezkové a Pavlíny
Špatenkové – Nebylo jim souzeno žít. Beseda se koná ve čtvrtek 31. října 2019 v 17,30 hod.
v knihovně Egona Hostovského, Komenského náměstí č. 8. V knize ožívají osudy 160 sokolů a
sokolek vězněných, popravených nebo umučených během 2. světové války. Pro nás to je důležité
především proto, že byl mezi nimi náš kronikář Hynek Kohl, z jehož zápisů jsme na pokračování
uváděli úryvky ve zpravodaji.
Autorky vydáním knihy splácejí po více než 70 letech dluh těmto hrdinům, kteří již nejsou
odsouzeni k zapomnění.
Hana Benešová
********************************************************************************

SVĚCENÍ FASÁDY KOSTELA SV. PROKOPA
Kostel sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují je nejkrásnější a nejucelenější barokní
památkou na Policku. Zároveň je kostel součástí souboru kostelů stavitelů Kryštofa Dientzenhofera
a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V roce 2017-2019 se kostel a jeho okolí podařilo
obnovit za podpory MZE ČR, IROP a rozpočtu Královéhradeckého kraje, a to za téměř 8 mil. Kč!
Zachování kulturního dědictví pro následující generace je nezbytné. I proto si jako občané
velmi vážíme obnovy areálu kostela v takovém rozsahu. U příležitosti těchto oprav obec připravila
Slavnostní svěcení fasády kostela se mší svatou, kterou bude sloužit generální vikář
královéhradecké diecéze Mons. Mgr. Jan Paseka. Zároveň budou moci občané a další hosté využít
komentovaných prohlídek kostela, případně se zúčastnit varhanního koncertu za doprovodu
trumpetisty. Tento slavnostní den bude zakončen na sále Pohostinství čp. 32, kde budou připraveny
vepřové hody. K tanci a poslechu zahraje kapela Slaveňáci.
Věříme, že si takto významnou akci nenecháte ujít!
zastupitelé obce
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