březen 2019 - číslo 1
cena: zdarma
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STAROSTA
Vážení spoluobčané,
jarní období je pro obec jako pro mnohé z Vás impulsem pro přípravu naplánovaných
činností. Pro nás jsou to hlavně práce při údržbě obce a investiční akce. Samozřejmě jsou
připravovány i aktivity společenské, kulturní, vzdělávací, aj. Stručně Vám nastíním plánované
investiční záměry pro následující období:
a) Výměna potrubí kanalizační stoky D-1, od Zítkových směrem k Heinzelovým
(k Machovu). Předpokládaný termín zahájení prací – duben 2019. Součástí bude
uložení chrániček do výkopu kanalizace pro budoucí protažení el. vodičů plánované
rekonstrukce veřejného osvětlení. Akce bude hrazena a dodávána obcí. Hlavním
důvodem výměny je nevyhovující potrubí stoky a podmínka ÚS KHK (bývalá SÚS),
kde je tato stoka součástí odvodnění silnice na Machov. ÚS s touto podmínkou
provede a bude financovat oboustrannou silniční obrubu v rámci rekonstrukce silnice
Karlów-Machov-Bezděkov. Tato rekonstrukce silnice bude probíhat v naší obci od
měsíce dubna. O přesnějších údajích o této akci budeme informovat po plánovaném
jednání s investorem a dodavatelem stavby.
b) Chodníková tělesa související s rekonstrukcí silnice Karlów-Machov-Bezděkov.
Rekonstrukce silnice zcela změní uspořádání odstavných ploch pro osobní
automobily a autobusových zastávek v prostoru „Otáčky“. Rekonstruovaná silnice
bude ohraničena silniční obrubou. Za touto obrubou budou veškeré stavební úpravy
v režii obce. Z uvedeného vyplývají úkoly pro obec – zajistit odstavné a pochůzné
plochy mimo prostor stávající komunikace. Projektová dokumentace na parkoviště a
chodníky se dokončuje, následovat budou stavební řízení. Na povrchové úpravy
chodníků a parkoviště nemá z důvodu výše nákladů dostatek finančních prostředků.
Dokončení povrchů tak bude zaležet na možnosti dotací, které hlídáme.
c) Čistírna odpadních vod s čerpací stanicí II. – Jižní čtvrť. Vzhledem k rychlému
odprodeji stavebních pozemků 3.Etapy je nutné operativně řešit odkanalizování
nových RD, které by již nezvládla stávající ČOV na 50–60 obyvatel. Výstavbou
ČOV a ČS II bude zajištěno zvýšení kapacity čištění lokality Jižní čtvrť až o 100
obyvatel. Na akci je zpracována projektová dokumentace, připravuje se podání
žádosti o stavební povolení. Předpokládaný termín vlastní realizace – duben až
červen 2019. Hlavním dodavatelem bude obec.
d) Kanalizace a ČOV Bezděkov. Na tuto rozsáhlou a finančně náročnou stavební akci je
vydáno stavební povolení, následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby.
Případná realizace stavby připadá v úvahu nejdříve od letních měsíců 2019.
e) Hřbitov – Opěrná zeď s kolumbáriem. Na dodělání této akce máme podánou žádost o
dotaci v rámci POV KHK. Práce budou zahájeny tento týden a předpokládáme
s dokončením v měsíci červnu až červenci.
f) Hřbitov – Obnova cihelné hřbitovní zdi – východní strana. Na tuto akce máme též
zažádáno o dotaci v rámci MMR. Bourání stávající cihelné zdi již bylo zahájeno.
Následovat budou nové základy, zdivo. O pokračování v dodávce kamenných prvků
bude rozhodnuto na základě přidělení (nepřidělení) dotace – kamenné prvky jsou
finančně velmi náročné.
g) Obnova fasády kostela. Obec se připravuje na obnovení stavebních prací firmou Vše
pro stavby. Účast na této akci obec zakládá na spolupráci s investorem
(Římskokatolická církev), a to hlavně v oblasti zúřadování přidělené dotace a
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technické výpomoci (spolupráci). Pokud vše půjde dle harmonogramu, dočkáme se
předání hotového díla do konce června 2019.
h) Technická infrastruktura Jižní čtvrť-3.Etapa. Všech 17 stavebních parcel je prodáno –
zaplaceno. Ze strany obce je nutné dodělat zbývající části infrastruktury:
komunikace, VO, plynofikace, kanalizace, terénní úpravy. Práce již byly zahájeny.
S ukončením se počítá do dvou měsíců.
i) Budova školy – výměna a doplnění střešních oken. Střešní okna učeben školy
(osazená v roce 1996) již zcela dožila. Proběhlo výběrové řízení na dodávku oken
jako takových. Dále byly dohodnuty další související práce: osazení oken včetně
nového oplechování do původních otvorů, osazení oken do nově zřízených otvorů,
dále zhotovení nových vnitřních sádrokartonových obkladů okolo oken a malířské
práce. Vše proběhne od 1. do 3. týdne v měsíci červenci. Jedná se celkově o 30 oken
značky VELUX (poplastované, trojsklo), včetně slunečních žaluzií. Předpokládané
náklady jsou 500.000, -Kč. Vzhledem k charakteru dodávky nebylo možné vyhledat
příslušnou dotaci.
Přeji Vám Všem příjemné jarní dny a pěkné prožití velikonočních svátků.
Miroslav Maroul
starosta obce
********************************************************************************

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ze dne 7. února 2019
Usnesení č. 03/01/2019
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
12.921.043,00 Kč, financováním ve výši
4.618.161,29 Kč, celkovými výdaji rozpočtu
ve výši 16.616.164,29 Kč a splátkami úvěru
ve
výši
923.040,00
Kč.
Současně
Zastupitelstvo obce schvaluje paragrafy jako
závazné ukazatele rozpočtu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

řád, v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. x)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- s e s e z n á m i l o s předloženým návrhem
ÚP Bezděkov nad Metují a jeho
odůvodněním,
- s o u h l a s í s vyhodnocením výsledků
projednávání ÚP a bere na vědomí
stanovisko krajského úřadu,
- ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona
o v ě ř i l o , že návrh ÚP Bezděkov nad
Metují
není
v rozporu
s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, s výsledkem
řešení rozporů, se stanovisky dotčených
orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,
- r o z h o d l o o námitkách tak, jak vyplývá
z textové části odůvodnění ÚP Bezděkov
nad Metují,
- v y d á v á Územní plán Bezděkov nad
Metují formou opatření obecné povahy,
- r u š í územní plán obce Bezděkov nad
Metují (nabytí účinnosti 15. 7. 2001)
včetně jeho Změny č. 1 (nabytí účinnosti
24. 7. 2010).
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 04/01/2019
Zastupitelstvo obce Bezděkov nad Metují,
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 54
odst. 2 stavebního zákona, za použití § 43
odst. 4 stavebního zákona v souladu s § 13
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, za použití § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní
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Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10/01/2019
Zastupitelstvo obce r e v o k u j e usnesení č.
09/06/2018 týkající se podání žádosti o dotaci
na akci „Obnova hřbitovní zdi – východní
část“ v rámci programu Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků v krajině
MZE ČR.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 05/01/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e záměr
pronájmu
Pohostinství
čp.
32
dle
předložených podmínek.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 06/01/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vyhlášení
výběrového
řízení
na
provozovatele
Pohostinství
čp. 32
dle
předložených
podmínek.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11/01/2019
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 hřbitovního kříže, sousoší a soch
v okolí kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad
Metují“.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 07/01/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e předložené
podmínky pronájmu nebytových prostor.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12/01/2019
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s uzavřením
Dohody o změně umístění zemního filtru
s panem Radkem Machulou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 08/01/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e výběrové
řízení na výměnu střešních oken školy dle
předložených podmínek.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13/01/2019
Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e starostu
obce jednáním o výkupu pozemků dle
předložených dokumentací.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 08/01/2019
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s podáním
žádosti na projekt „Dětské hřiště obce
Bezděkov nad Metují“ v rámci Programu
obnovy venkova MMR ČR.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14/01/2019
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s uzavřením
Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti
č. IE-12-2006446/VB/2
se
společností ČEZ Distribuce a. s.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 09/01/2019
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: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 15/01/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 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 6.446, - Kč.
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Pro: 8
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/01/2019
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s
protiplněním kmenových akcí na jméno
v zaknihované podobě společnosti ČSAD Ústí
nad Orlicí a. s. ve výši 6.642, - Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 16/01/2019
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
informaci o současném stavu destinačního
managementu na území Policka.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

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

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Statistika
Obec k 1. 1. 2019 eviduje celkem 586 obyvatel. V roce 2018 se přistěhovalo 18 občanů a
odstěhovalo 15 občanů. Narodilo se celkem 7 dětí (5 chlapců, 2 děvčata), zemřelo 7 občanů.
V letošním roce se narodily 4 děti (3 chlapci, 1 děvče), odstěhovali se 4 občané a 3 občané
se přistěhovali.

Poplatky za odpady a ze psů
Připomínáme, že je možné v kanceláři obecního úřadu hradit v hotovosti poplatky za
rok 2019 (případně za rok 2018, nejsou-li poplatky stále uhrazeny). Využijete-li úhrady bankovním
převodem, použijte účet č. 3352366309/0800 s variabilním symbolem ve znění „ČP2019“, kde ČP
= číslo popisné Vašeho domu.
Děkujeme!

Svoz bioodpadu zahájen!
Informujeme občany obce, že od 29. 3. 2019 (pátek), bude opět zahájen svoz bioodpadu
z tzv. hnědých popelnic (kompostejnerů). Svoz bude probíhat společně se svozem ostatních odpadů,
obdobně jako v loňském roce. Prosíme občany, aby umísťovaly popelnice tak, aby nakládka
traktorem byla možná.
Zároveň stále nabízíme občanům možnost bezplatného pronájmu kompostejnerů o velikosti
120 l nebo 240 l. Více informací v kanceláři obecního úřadu.

Databáze podnikatelů
Aktualizujeme databázi podnikatelů obce na přístupnou na webových stránkách
www.bezdekov.org. V případě, že byste chtěli nějaké údaje doplnit, neváhejte se zastavit v kanceláři
úřadu nebo zaslat požadavky mailem na obec@bezdekov.org.
Radka Jaklová, Eva Gennertová
********************************************************************************

Poděkování
Ke konci minulého roku po 23 letech skončil v naší prodejně se smíšeným zbožím pan Eigl.
Za jeho služby mu můžeme jen poděkovat. Byli jsme spokojeni s pěkným jednáním, ochotou i
cenami. Pokud jsme něco potřebovali, vždy nám rychle a ochotně vyhověl. Děkujeme nejen jemu,
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ale i Markovi a Barušce, a všem prodavačkám, které během let v prodejně prodávaly. Děkujeme za
všechno a přejeme hodně zdraví a mnoho roků užívání zaslouženého volna.
občané obce
********************************************************************************

Masopust
Další poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě a uspořádání „Masopustu“
v obci dne 2. 3. 2019!

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

Oprava odvodnění komunikace
Před započetím prací na opravě komunikace ve směru Bezděkov nad Metují – Machov,
dojde k plánované opravě odvodnění kanalizace. Opravu bude provádět společnost Broumovské
stavební sdružení s. r. o. začátkem dubna 2019.
********************************************************************************

Pravidelný odčet elektroměrů
ČEZ Distribuce a. s. oznamuje, že ve dnech 5. – 18. dubna 2019 provede na území naší obce
pravidelný odečet elektroměrů na Vašich odběrných místech. Umožněte prosím pracovníkům volný
a bezpečný přístup k elektroměru.
********************************************************************************

POHOSTINSTVÍ
Jarní provoz
Výčep místního pohostinství i nadále zachová stávající
provoz. Otevírací doba je:
čtvrtek
18 – 22 hod
pátek
18 – 23 hod
neděle
18 – 21 hod
Ve čtvrtek 18. dubna 2019 budeme točit zelené pivo značky
Primátor! Přijďte ochutnat netradiční chuť místního piva!
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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.
********************************************************************************

BEZDĚKOVSKÁ FARNOST
Informace pro občany
Pan ThLic. Mgr. Jaroslaw Furtan, Ph.D. v říjnu oznámil, že každý měsíc, a to vždy čtvrtou
neděli při mši svaté, se uskuteční sbírka na opravu naších církevních nemovitostí (oprava kostela
sv. Prokopa) ve farnosti. Aby sbírka nebyla jen o penězích, rozhodly se naše ženy, že sbírku oživí
sponzorsky vlastními výrobky (drobné zákusky, koláče, sýry, mastné výrobky aj.), což v
následujících měsících vyneslo:
✓ listopad – 7.300, - Kč
✓ leden – 9.300, - Kč
✓ březen – 8.200, - Kč
Děkujeme všem za zakoupení našich výrobků a Vaši štědrost. Vybrané peníze se ukládají na
účet farnosti.

Finanční zpráva
Náklady na opravu kostela sv. Prokopa v Bezděkově nad Metují a hřbitovní zdi jsou ve výši
5.500.000, - Kč a finanční spoluúčast farnosti je 5 % z celkových nákladů. Částku 278.000, - Kč už
farnost zaplatila a na úroky z této půjčky jsme dostali 100.000, - Kč z fondu solidarity od
biskupství. Projekt opravy kostela je realizován prostřednictvím Místní akční skupiny Stolové hory.
V roce 2015 proběhla oprava a nátěry věží za 60.800, - Kč – podpora ze sbírek činila
36.300, - Kč a 24.500, - Kč. Dále proběhla oprava a restaurování oltářního obrazu 185.700, - Kč –
podpora ze sbírek činila 18.500, - Kč (rok 2015), 15.100, - Kč (rok 2016), 37.300, - Kč (rok 2017) a
40.000, - Kč (dar obce Bezděkov nad Metují). Přebytek 3.200, - Kč byl převeden na opravu kostela.
V roce jsme na účet připsali za pořádané koncerty dar 15.000, - Kč na opravy kostela.
Finanční informace poskytla farní účetní.
za farnost Jiří Krista
********************************************************************************

Z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Bruslení během tělocviku
Letos nám počasí opravdu přálo, tak jsme mohli několik hodin tělocviku strávit venku na
sněhu a užívat si zimy.
Krásně mrzlo, a tak jsme mohli 4 hodiny tělesné výchovy věnovat bruslení na místním
kluzišti. Měli jsme také možnost si vyzkoušet, jak se led stříká, celé kluziště jsme jednou společně
nastříkali a moc nás to bavilo. Byli jsme rádi, že můžeme také přiložit ruku k dílu a stříkat led jako
někteří naši tatínkové.
Led byl krásný, takže jsme opravdu mohli trénovat techniku, rychlost a obratnost. Někteří z
nás stáli na bruslích poprvé a díky pomocným brankám se brzy osmělili a začali pilovat techniku.
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Všem se nám na ledě moc líbilo, zahráli jsme si i hokej, závodili ve slalomu mezi kužely a
zahráli si hry na ledě. Během těchto hodin se všichni moc zlepšili, byli si čím dál tím jistější i
rychlejší. Doufáme, že nám příští rok počasí opět dovolí a budeme se moci zase o něco zlepšit.

Karnevalový týden v MŠ 25.2. – 1.3.2019
Již od pondělí jsme se s dětmi připravovali na čtvrteční karneval. Chystali jsme výzdobu
třídy, vyráběli jsme papírové kašpárkovské čepičky, na nástěnku jsme si nakreslili klauny,
nafukovali jsme balónky, a především jsme se snažili dětem navodit veselou karnevalovou
atmosféru.
Samotným karnevalem nás potom provázel trpaslík Prófa. Sněhurce se ztratili čtyři trpaslíci
a děti je během karnevalového veselí hledaly pomocí veršovaných indicií. Děti všechny trpaslíky
úspěšně našly, a nakonec objevily i trpasličí poklad. Závěrem karnevalu byly děti odměněny
sladkou tečkou. Z karnevalu si děti domů odnášely dřevěnou hračku z trpasličího pokladu a
nafukovací balónek.
Všem rodičům mnohokrát děkujeme za spolupráci, za úžasné masky a kostýmy pro své děti.

Divadelní představení
V pondělí 11. 3. nás navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové s Africkou pohádkou.
V ní jsme se seznámili s cestovatelem Emilem Holubem a zvířátky, která v daleké Africe vyléčil.
Viděli jsme nádherné velké loutky – žirafu, slona, opici, hada a lva. Příběh byl velice zajímavý a
humorný a my všichni se velmi nasmáli. Na konci bylo i poučení, že zvířátka musíme chránit a
starat se o ně. A také, že pokud se vypravíme do neznámé krajiny, měli bychom se předem o ní
informovat.
Hned druhý den k nám pak zavítalo Maňáskové divadlo ze Štemberka s trojicí pohádek –
O Šípkové Růžence, O pejskovi a kočičce, Zajíc, liška a kohout. Protože maňásci u nás moc dlouho
nebyly, byli jsme moc zvědaví, jak budou tyto loutky vypadat. Pohádky byly velmi zajímavě
podané, provázely je dětské písničky, které jsme si mohli zazpívat.
I toto divadelní představení se nám moc líbilo. Školákům tak, že si pohádku o Zajíci, lišce a
kohoutovi pak ještě jednou sami přehráli – ne s maňásky, ale sami sebe obsadili do jednotlivých
rolí.
Obě divadelní představení se nám moc líbila.
Mgr. Marie Vaisarová
********************************************************************************

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis dětí do 1. třídy se koná ve středu 10. dubna 2019
v budově 1. stupně ZŠ a MŠ Police nad Metují.
Mgr. Marie Vaisarová
********************************************************************************
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********************************************************************************

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Hasičský bál
Dne 9. 2. 2019 hasiči uspořádali tradiční „Hasičský bál“ na sále Vojtěchova pohostinství.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim sponzorům, kteří přispěli různorodými dary do
tomboly, či pomocí k uspořádání akce. Veliký dík pak obecnímu úřadu a zastupitelům obce
Bezděkov nad Metují, kteří nám pomohli zajistit prostory pohostinství pro již jediný ples v obci. V
neposlední řadě poděkováním všem členům SDH Bezděkov nad Metují, kteří se podíleli na zajištění
bálu, kapele BTK a také všem ze sto dvaceti návštěvníkům.
Doufáme, že hasičský bál se všem líbil a nezbude nám nic jiného něž se těšit na další ples v
příštím roce a to 8. 2. 2020 na stejném místě :-) (doufejme).

Mladí hasiči
Mladí hasiči nový rok 2019 začali již první pátek v lednu a velmi aktivně. Přes zimní měsíce
chodí cvičit a hrát florbal do tělocvičny, nebo trénovat na soutěže do obecní jídelny či „hasičárny“.
Letos se pravidelně využívalo i místní kluziště. První soutěží byla uzlová štafeta v České Metuji,
kde starší vybojovali 1. místo.
Mimo pravidelné schůzky si vedoucí a instruktoři doplňují znalosti na poradách vedoucích
kolektivů MH a povinná školení opravňující k vykonávání činnosti vedoucích a instruktorů
mladých hasičů.
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JPO Bezděkov nad Metují
Během zimních měsíců se také připravují a zdokonalují ve své činnosti členové výjezdové
jednotky obce (JPO) Sboru dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují.
Mimo naplánovaná školení plní odborné kurzy k výkonu svých funkcí. Letos úspěšně složili
zkoušky tři noví strojníci v kurzu Strojníku. Kurz byl pořádaný hasičskou školou Bílé Poličany v
Novém Městě n. Met. 25.-26.1.2019.

Orkán EBERHART
Silný vítr foukal i v naší obci, jeho následky především od nedělní noci likvidovali hasiči.
Nejprve profesionální jednotka HZS, která zasahovala na popadané stromy v „Kalabóňě pod
lomem“, kde popadané stromy uzavřely hlavní silnici, jeden strom zde spadl na projíždějící auto a
komunikace byla uzavřená až do pondělního rána. Dále pak JSDH Machov prořezávala cestu
z Nízké Srbské na Mýto.
I hasiči z Bezděkova nad Metují byli vysláni na první výjezd roku 2019: Jednalo se o
„technickou pomoc – odstranění nebezpečných stavů, nakloněné stromy nad komunikaci“ (zpráva
z operačního střediska), kde jednotka pomocí motorové pily tyto stromy odstranila. Místo události
opět v „Kalabóňě pod lomem“.

Plánované akce SDH na rok 2019
Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují se pořádá nebo se podílí na spoustě akcích
a pro rok 2019 připravujeme:
30. 4. 2019

-

Čarodějnice

11. 5. 2019

-

Domácí soutěž v požárním sportu
„O pohár starosty obce Bezděkov nad Metují“

květen

-

Sběr železného šrotu

8. 6. 2019

-

Bezděkovské 60ky mladých hasičů

29. 6. 2019

-

Bezděkov IS NOT DEAD – výpomoc s akcí

7. 7. 2019

-

Bezděkovská pouť – výpomoc TJ se zajištěním

30. 11. 2019

-

Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů

Zároveň již nyní víme, že Hasičský bál se bude konat 8. 2. 2020.

Podpora z Nadace Agrofert
Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují získal pro jednotku hasičů obce Bezděkov
nad Metují z prostředků dotačních hasičských fondů Nadace AGROFERT dotaci ve výši 50 000
korun českých na pořízení ochranných pomůcek hasičů jednotky požární ochrany obce (JPO)
Bezděkov nad Metují. Prostředky uhradí nákup 10-ti párů zásahové obuvi pro členy JPO, dva kusy
pracovních polohovacích opasků a další nezbytně nutný nákup pracovních stejnokrojů PS II, které
bude dofinancováno z rozpočtu obce vyhrazeného na JPO v obci.
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Jan Týfa
********************************************************************************

TJ SOKOL
Zimní sporty se dají těžko dopředu organizovat a spíš je potřeba improvizovat. Jediné, co se
dá udělat s předstihem, je postavení mantinelů na hokejové hřiště. Protože letošní zima alespoň na
krátkou dobu přála zimním sportům, bruslili jsme od 23. ledna 2019.

Biatlon
První sportovní akcí byl 2. ročník biatlonu. Uskutečnil se 19. ledna. Tratě byly upraveny jak
na klasické lyžování, tak i bruslení. Závodili dospělí i děti, v několika případech závodila celá
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rodina. Zúčastnilo se celkem 37 závodníků. Malé děti házely na cíl pukem, dorost a dospělí stříleli
ze vzduchovky. Za nesestřelené terče závodníci absolvovali trestná kola. V každé kategorii bylo
vyhodnoceno šest nejlepších závodníků a byli odměněni cenami, které nám věnovali tito sponzoři –
Obec Bezděkov nad Metují, Primátor a.s. Náchod, Pivovar Broumov, Koloniál Renata Police, Hotel
na Mýtě, Farmet a.s. Česká Skalice, Saar Gummi Czech a.s., Hašpl a.s. Velké Poříčí, Pinguin sport
Náchod, Broušení a prodej skla – Jaromír Beran, Truhlář Petr Jirmann, Monika Vaňková PROTEC
plus s.r.o., MANMAT s.r.o. Police nad Metují, Blue Fly-Police nad Metují.
Poděkování patří také BKL Machov za zapůjčení techniky na úpravu tratí. Všem sponzorům
děkujeme za podporu a vážíme si jejich přízně. Poděkování si zaslouží pořadatelé, závodníci i
diváci, ale především dvojice organizátorů Lukáš Petříček a Jaromír Beran. Těšíme se na setkání
příští rok, na 3. ročníku závodu.
Video z 2. ročníku Biatlonu je dostupné na
https://www.youtube.com/watch?v=t6qv34YrdH4&feature=youtu.be.

Lední hokej
Od 23. ledna jsme bruslili prakticky každý den po celý měsíc. Vybrané večery byly využity
pro trénink na nejdůležitější zápasy: ženatí proti svobodným. První utkání se konalo v sobotu 26.
ledna od 17.00 hod. za bouřlivého povzbuzování diváků. První zápas 3 x 20 minut vyhráli ženatí.
Odveta byla v sobotu 2. února za nepříznivého počasí (+2stupně Celsia, 3 x 15 min.). Výsledek 2:3
ve prospěch svobodných. Celkové skóre Bezděkovské hokejové ligy je vyrovnané 2:2 (na vstřelené
branky vedou svobodní 24 : 23)
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Sáňkování a pekáčování na Bubnu
Nesmí se zaváhat a zima se musí využít. Podle hesla: „my se poradíme, my něco vymyslíme
a my to uděláme“.
Po hokeji 26. ledna jsme přišli na nápad a hned druhý den v neděli jsme ho uskutečnili
V novější historii se konalo první společné sáňkování na Bubnu. Ve 13,30 byl sraz u Petříčkových.
Jára Beran nastartoval traktůrek, za něj bylo navázáno několik pekáčů, na které se vešlo asi 15 dětí
a za doprovodu rodičů, dědečků a babiček dojeli do Dvora, kde čekal Miloš Zítka s koňským
povozem a se saněmi a pokračovalo se na Buben, kde začal ten pravý rej. A TADY TO ŽILO – kdo
měl jakýkoliv prostředek, sjížděl dolů. Všichni se povozili, ať na saních za koňmi, nebo na svých
dopravních prostředcích.
Počasí přálo, slunce svítilo, sněhu bylo dost, nechybělo ani občerstvení a nikomu se nic
nestalo a výbor děkuje za dobrý nápad.
Jiří Krista
********************************************************************************

Stará kronika SOKOLA – 4. pokračování
(Šikmo psaný text je doslovným opisem kroniky)
Další pokračování z nalezené kroniky, kterou psal pan Hynek Kohl v letech 1926–1927.
Jsou tam i záznamy z dalších dvou let. Kronika má 234 stran. Mimo dění u nás, obsahuje mnoho
informací z okolních jednot i z politického dění a zajímavé úvahy, které bych ráda opsala.
První polovina listopadu 1926.
Před válkou a ve válce pojil a jako tvrdý brus nás bystřil cíl: osvobodit se z poddanství
habsburského a německého. Dosáhli jsme své a nevíme si s tím rady. Potom přistupuje jiný stín naší
povahy: lehkomyslnost. Našim neštěstím je štěstí, neboť tenkrát rádi odstrčíme Pánaboha i
s mravností, rádi se poveselíme a polenošíme si. Doufejme, že po uvědomění si vysokého cíle se
zase sjednotíme a vzpružíme k další práci, povznesené nad denní všednost. Kdo se nevzmůžeš na
náboženství, hledej mravnost! Na mravnost stačíme všichni!
14. 11. 1926
Už se nám vyklubala zase jedna ošklivá aféra. V Praze zatkli jakéhosi Šimůnka, invalidu,
zaměstnance v litografickém oddělení pražského posádkového velitelství, kde se rozmnožovaly také
materiály 1. pěší divize. Tento Šimůnek byl zatvrzelým komunistou a byl již několikráte v podezření,
že prodává kradené dokumenty. Podle některých známek pojaly úřady podezření, že rozkazy pro
případ poplachu byly (pro pražskou posádku) prozrazeny. Policejní ředitelství dalo Šimůnka
stopovat a zatklo ho při opětovné schůzce s úředníkem ruského sovětského vyslanectví právě
v okamžiku, kdy předal dokumenty, převzal Kč 1000 – a potvrzoval příjem peněz v zápisníku
sovětského úředníka. Zatčena je řada osob a noviny žádají potrestání velitele litografického ústavu.
Stopa vede také do zeměpisného ústavu naší armády. Byly prodávány různé náčrtky mající
důležitost v určitých případech.
4. 12. 1926
V sobotu t. m. měli jsme výborovou schůzi. Postavíme na návsi vánoční stromek pro nadílku
chudým dětem ve škole. Stromek nám darovala obec a bratři jej postavili před zahrádku br. Karla
Hubky na návsi. Byl asi 4 m vysoký, spíše málo větví měl, ale byl velice malebný. Bratři jej ozdobili
asi deseti barevnými žárovkami. Stromek obalen byl vysokými poduškami sněhu a vyjímal se večer
na venkovské návsi uprostřed chaloupek s doškovými střechami překrásně. Byl to skutečně vánoční
stromek, který krásou daleko předčil vánoční stromky ve městech. Ty byly žárovkami přeplněny a
prostředí – totiž – náměstí s auty, městským ruchem, činžáky, dlažba atd., se k nim mnoho nehodily.
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22. 1. 1927
Zase to uteklo, Vánoce jsou ty tam, sníh také a třebaže v Rusku jsou nebývale kruté mrazy a
ve Španělsku zmrzly pomeranče, u nás vůbec nemrzne. Všude řádí španělská chřipka – a bály. Jako
před rokem. V Polici měli 8. 1. 1926 pěkné šibřinky „Kvíčeráci na Marzu“ s půlnoční scénou „Na
nivách Marzu“. (Bylo to vystoupení dorostenek s prostmými, které nacvičovaly na VIII.
všesokolský slet)
Dne 9.1.1927 měli jsme valnou hromadu. Nemám chuti ji popisovati, cti nikomu nepřidala.
Byla to spíše takové odpolední scéna z Kocourkova.
Projednávala se kandidátka, způsob voleb, nebraní v úvahu návrhy cvičících členů,
vzájemné vyčítání.
Líbila se mně obhajoba člena výboru, o kterém je napsáno: - čemuž se jmenovaný ostře
bránil poukazem na bratry, kteří co chvíli odcházejí ze sálu do hostinské místnosti za pivem a
kouřením.
Nakonec byla volba provedena aklamací, ale není napsáno, jestli ke spokojenosti.
Pan Kohl pokračuje o Polici a rozepisuje se na 13 stránkách. Zdůvodňuje to takto:
Nerozepisoval bych se tolik o poměrech v Polici, kdyby nebylo u nás letos okrskové cvičení.
Dokud jsem býval jednatelem našeho X. okrsku, měl jsem sám příležitost pozorovati, že okrsek
vypadá tak, jaká je jeho vůdčí jednota. Podle toho také vypadnou i veřejná vystoupení.
Píše o poměrech v Polici.
Za týden po Bezděkovu měla valnou hromadu jednota Police nad Metují. Ta byla mnohem
povážlivější. Příčiny tkví příliš hluboko v polických poměrech a nedají se obvyklými prostředky
odstraniti. Neštěstím polické jednoty je restaurace v Sokolovně. Restaurace je semeništěm spousty
klepů, které kolují občas o jednotlivcích. Mimo to je používána místní národní demokracií za
spolkovou místnost.
Dále píše:
No a tenkrát to všechno prasklo. O všem jsem se dozvěděl tak rychle a náhle, že ani nebylo
možno příčinu a správnost jednotlivých detailů přesně porovnati se skutečností, a proto se omezím
na některé věci, které dnešní Polici nejvíce charakterizují.
Br. Pešek, ponocný v přádelně fy V. Pelly v Polici zaslal výboru dopis, v němž protestuje
proti tomu, že národní demokracie používá restauraci za spolkovou místnost. Výbor odložil vyřízení
dopisu na valnou hromadu.
Opis dopisu ještě před konáním valné hromady se dostal továrníkovi Pellymu. Právě pro ty
nehoráznosti, které se nedají obhájit, váhali číst celý dopis, aby nebyla odváděna pozornost od toho
zásadního, a to je používání restaurace. Jedna verze je, že dopis byl přečten, druhá, že ne. Co
následovalo.
Doslovný opis:
Druhý den, v pondělí po valné hromadě byl br. Pešek zbaven ponocenství a dána mu jiná
práce. Pokud vím, neobešlo se to ovšem bez ostrého výstupu v kanceláři. Br. Pešek napsal br.
továrníkovi Pellymu velmi ostrý dopis, kde mu doporučuje, aby si při svém vysokém stáří nenechal
ze sebe tropit blázny od svého disponenta br. Josefa Regnera. „Vyřízení“ bylo velmi bouřlivé, a to
ve středu dopoledne 19. 1. 27 v kanceláři přádelny. Výsledek mi není znám. Vyzdvihuji jen jeden
fakt: odlišný názor na sokolské záležitosti může přivést člověka o existenci.
Psáno 27. 1. 1927
Ostrý nátlak, správně řečeno pokus o nátlak byl učiněn u téže fy a to na okrskového starostu
br. Fr. Kincla, který má sklad bavlny v zastoupení pro nejbližší okolí od Pellyho. Co se stalo? Před
valnou hromadou byla členská schůze. Budiž výslovně konstatováno, že do této schůze přišel z
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„opozice“ pouze br. Linhart, předseda národní demokracie v Polici nad Metují, jinak sálmistr fy
Pelly mech. tkalcovna. Otevřeně řečeno, přišel tam na zvědy, kdo bude na kandidátce. Opozice,
kterou představuje, většinou maloměšťácká šosatá honorace, až na některé výjimky, tělocvičnou
neprošlá, skládající se většinou ze členstva dříve pouze přispívajícího, sestavovala tajně kandidátku
svou. Kryje se s národní demokracií. Neútočím tím na národní demokracii, chci jen říci, že značné
procento té opozice by nečinilo valnou čest žádné politické straně. „Dali dohromady“ kandidátku,
kterou kdosi neznámý rozmnožil na stroji a kolportovali ji po všech členech, o kterých věděli, že ty
mladé nemají rádi. Celá věc byla přesně organizována a agitovalo se od člena ke členu. Jak jsem se
z počátku zmínil, došlo k teroru. Jeho obětí byl br. Kincl, který se již delší dobu pro veliké nesnáze
s odpůrce straní všech funkcí v Sokole.
Bratři přemlouvali br. Kyncla, aby vzal funkci ve výboru, až nakonec slíbil, když viděl. že
v předsednictvu jsou členové horliví ve věci sokolské.
Hned druhý den byl volán telefonicky do přádelny fy V. Pellyho. Tam se odehrál ostrý výstup
s br. Regnerem a s továrníkem V. Pellym. Kinclovi bylo vytýkáno, že je na kandidátce a mezi lidmi,
kteří chtí národní demokracii ze sokolovny vyhodit. Nebylo vůle, aby byl připuštěn ke slovu, jeho
obhajoba, že na věci není ani zbla pravdy, byla briskně odmítnuta slovy samotného továrníka br.
Pellyho, že je informován dostatečně. Br. Kinclovi bylo otevřeně řečeno, že firma se k němu zachová
tak, jak on se zachová k národní demokracii. Br. Kyncl odpověděl, že vystoupí ze Sokola, aby měl
pokoj br. Pelly i on sám. Co řekl, také udělal. Měl doma onu kandidátku, kterou mu dali, aby ji
rozmnožil, vzal ji tedy i s legitimací a odevzdal vše br. jednateli Chvojkovi. Je zajímavé, br. Chvojka
ukázal se v té chvíli chameleonem: delší dobu táhne ostentativně s mladým cvičícím členstvem,
které také navrhlo za nového starostu br. Gottlieba Arnošta. Je nejobětavějším bratrem.
Vyjmenovává veškeré zásluhy, jimiž se zasloužil o jednotu i jednotlivce, kdy pomohl i
v občanském životě. Je spolumajitelem tkalcovny P. J. Gottlieb a členem místní školské rady. Je bez
vyznání, vystoupil z církve židovské. Br. Chvojka na oko jako jeho upřímný přítel. Br. Kinclovi
řekl, že je dobře, že kandidátku ještě nerozmnožil, že jsou na ní takoví lidí „jako Gottlieb“. Tato
obojakost ohromila br. Kincla, šel rozhněván ke Gottliebovi a všechno mu pověděl. Pak to vzalo
zase jiný směr. Br. Kincl na nátlak mladých své vystoupení odvolal. Za to br. Gotlieb vystoupil
z národní demokracie i z místní školní rady, kde národní demokracii zastupoval.
Dne 31.1.1927 došlo k volbám. Tajnou kandidátku údajně rozmnožil a kolportoval bývalý
člen, který musel vystoupit ze Sokola pro účastenství v orelském plese. Pilně se agitovalo
v hospodách, na ulicích. Přišlo mnoho lidí, kteří mají společnou jen tu valnou hromadu. Když přišly
volby, nikdo se o kandidátkách ani nezmínil, ani nebyla řeč o způsobu voleb. Kandidátky byly
rozdány a zvítězila ta nezákonná. Dále jsou vyjmenováni zvolení členové a funkce, kdo přijal a kdo
nepřijal a proč. Bylo řečeno, že cvičící členstvo navrhlo za starostu br. Gottlieba, poněvadž neznají
druhého bratra, který by se o Sokol staral, a tak obětoval. Valná hromada v ničem přání mladého
členstva nerespektovala. Členstvo, které si přálo br. Gottlieba odešlo a s nimi řada mladých, až na
děvčata a asi dva, kteří zůstali, poněvadž se báli osobní msty a propuštění z práce. Pan Kohl
(bezděkovský kronikář) odešel a neví co bylo dál. Jen byl pozván na čtvrtek do schůze, kde bylo
navrženo, že valná hromada bude v neděli nová, kde bude řešeno obsazení funkcí, které byly členy
odmítnuty převzít.
Mladí bratři chodí cvičit do Bukovice, ale snad je v Polici nálada na usmíření. I starší bratry
mrzí, že nepostupovali rozumněji a že nepostupovali podle stanov. Po další valné hromadě se věci
urovnaly, ovšem až po mnohých bolestech a trápení jeden druhého.
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Konečně co se dělo u nás.
Zápis z 18. 2. 1927
V sobotu dne 12. 2. jsme měli ples. Jako obyčejně vypadalo to do ¾ 9 večer kriticky. Dostali
jsme tenkrát nevídanou návštěvu z Police. Br. Gottlieb s paní, br Šesták, Havlíček s paní, br.
Janoušek, Kohl, Hybš, Vyčítal a Pohl. To jsme v sokolském plese ještě neviděli. Jsem tomu rád,
poněvadž i bezděkovští doposud na Polici stýskali, že si jich nevšímá, že se o vesnice nestará, že je
ignoruje, to že prý dříve, dokud byl ještě VII. okrsek nerozdělen, ukázal Hronov daleko větší
pochopení pro jednoty vesnické. Celkem byla návštěva slabá, ale všichni byli spokojeni.
Mnohdy se píše a mluví proti pořádání tanečních zábav. Myslím, že průměrná vesnická
jednota může ročně 1 ples pořádati. Je přece jisto, že to bývá jediná zábava opravdu slušná. Nebo
má snad Sokol ustupovati všem těm jiným spolkům a roztodivným společenstvem, které mají
každoročně několik zábav jen pro výdělek?
28.2.1927
Vzdělávací škola dne 23.2. nebyla, poněvadž z celé „školy“ byli přítomní pouze 2 dorostenci
a 1 dorostenka, nečítaje v to ovšem bratry, kteří byli náhodou právě v hostinci pí Linhartové.
Jednatel svolal schůzi členstva do 26 let na pátek dne 25. 2. Přišlo jich celkem 14 z toho 3 sestry.
Vyprávěl jsem o dějinách tělocviku a sokolstvu. Pak se trochu debatovalo. Zájem byl asi u 2–3
bratrů, kteří však uvědomovací práce potřebují nejméně.
Vyžaduje to určité sebezapření, či jakousi lhostejnost, vyprávět horlivě a přesně o sokolském
tématu, které však bratry a sestry vůbec nezajímají, třebaže nevědí (bez výjimky), kdy byl založen
Sokol a kdy zemřel Tyrš a Fügner.
Pokračování v příštím zpravodaji.
Hana Benešová
********************************************************************************

4. pokračování zapomenutých a málo používaných slov z našeho okolí
ufruňk
uklohnit
uklochtit
urousaní (byli jsme)
uřícený
vačka
vachrlatý
varhulec
vejlupek
vejtřaska
vidrblůza
vidrholec
vizitýrovat
vobejda
vobejduje
vobšourník
vokounět
vonaká zpráva
voplendovat
vopovaž se
vošpicovat
voštíraný chléb

velký spěch
uvařit
uvařit
byli jsme mokří
vyčerpaný během
rozbředlý sníh
špatný, nemocný
pomačkaná látka
vychytralý človíček
neposedné dítě duševně
nevyrovnaný člověk
hubená holka
povětrno větrná otevřená krajina
hledat
omrza
omrzuje
dotěrný muž
okukovat
pěkná zpráva
bloumat
ne, aby tě napadlo
ořezat tužku
okoralý chléb

vyčuhovat
vypelentit
vyprončat
vyprubovat
vystrnadit
vyštrapicírovat
zámora
zapšklo
zapšklý

vyčnívat
vyhodit
vycákat vodu
vyzkoušet
vyhodit, dělat nátlak
vyhodit, donutit odejít
hubená
pod mrakem
nijaký rozmrzelý

zašantročit

ztratit

zblajznout
zevlovat
zimrlík
zkaňhané
zmerčit
zpackané
zpajtit
zpantrochtělý
zplundrovat
žbrunda
žbrundat
žouberna

sníst
mít dlouhou chvíli
bledý a hubený
pokažené
spatřit
špatně udělané
nalézt
pokažený
zanedbat, zničit
slabá kráva
cákat
toulavá holka
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voťapera

pokrývka hlavy, baret

žoubrovat

chodit sem a tam

Tady končí slova sepsaná panem učitelem Baudyšem z Police nad Metují.
Sepsala jsem ještě další slova, která v seznamu pana učitele nebyla:
apetlítlich
bamník
brejlit
brepty
cápek
culindovat
cverna
čmolouhat
drčna
fajrot
furt
furverk

bylo to chutné
kastrol
dívat se
nepravdy
nedospělý
okounět, dělat pomalu
nitě
pobíhat
rychle mluvící osoba
konec práce
pořád
naložený vůz

prouřisla
přišmrncnout se
pucmašina
pušvanc
rozkatit se
rožnout
syrůčka
smáčka
spraťák
šanda
šlajf
šlajfovat

haksny

nohy

šlajfky

hemzy
hňácat
hňápat
hopsafrak
hudlovat
chloudí
jarmara
jupka
klopota
koráby

zbytečné řeči
tvořit (z mokré hlíny)
rychle chodit
lehčí kabát
když se nedaří
bolí
skříň
halenka (sukně)
těžká práce
kůra ze stromů

šlichta
šmajdat
šmak (má to…)
šmakovat
šmaňhat
šňápat
šnítek (koláče)
šourat se
šplechty
špůra

krapet

trochu

štandrle

krdy
kunýrovat
kvandá
meldovat
nadivajna
ňahňat se
neparáda
nístěj
ňouma
páprda
polundovat
poudal
požer (to byl…)
prask
prošlup

brepty
vytrapovat, poroučet
povídá
mluvit, nutit
bublanina
rýpat se (např. v jídle)
nepěkná
rošt v kamnech
vybíravý v jídle
starší člověk bez zájmu
nic nedělat, okounět
povídal
dobré jídlo
suché jehličí
u textilního stavu

šteník
štokrdle
štyft
šukat
troštovat se
tumlovat se
utamtat se
útrum
vardulce
vint
voršouf
vostouzet
vykoumat
zelvák
zmerčit

povřísla
nevkusně se ustrojit
čistička obilí
ruční pilka
rozlobit se
rozsvítit
voda na kyselém zelí
omáčka
velký hrnek na pití
popruh u trakaře
brzda
brzdit
brusle, které se přidělávaly na
boty kličkou
nepovedené jídlo
špatně chodit
je to dobré
chutnat
špatně chodit
rychle chodit
kousek koláče
chodit pomalu
nepravdy
mokrá stopa
při oslavě svátku chodili
gratulanti a tloukli pokličkami
přadeno
sedadlo bez opěradla
závit
chodit, hledat, uklízet po domě
chystat se
spěchat
unavit se
konec
tukové faldy
závit
nádoba na nabírání močůvky
pomlouvat
vymyslet
velký kámen
všimnout si

džbánek
průjem
pomalý tanec
cíchy
mokrý sníh
nohy v mokrých botách

lítá jako čamrda
na huntě
nabrknout si
nacamrat se
nimrat se v jídle
okoštovat

rychle běhá
prodělat
namluvit si
opít se
být vybíravý
ochutnat

zdřímnout si

pozichrovat

zajistit

děvče
málo peří v peřině

rejdovat i korejdovat
rozhajdaný/á

řídit sáňky
neupravený/á

Máme ještě další slova
bandaska
břinkačka
cajdák
cejchy
čvachta
čvachtat
dát si šlofíka,
chrupku
ďouče, ďouka
držka, chudá peřina
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dyndat se
hačaperk
hambatý/á

loudat se
kopec
nahatý/á

handlovat, čachrovat

měnit (spíš u toho podvádět)

hastroš
hudlovat, (hudle)

neupravený
když něco nejde

huntovat

něco ničit

chcípák
jančit, jankovat
jít dousi
jít toulat
klempírovat
lajntuch

nemocný
rychle nerozvážně něco dělat
jít do vsi (něco zařídit)
jít na návštěvu
nemoct se uzdravit
prostěradlo

skoč (na půdu…)
šizuňk, potměpich
štráfek chleba
štramák, štramanda,
šťabajzna
štycholec něčeho
trdlovat
udělat cajmrsk,
rambajs
udělat najust
v síni
vochcapky (masa)
vochmelka, vejpitka
vošoust, vobšourník
zindule

běž
podvodník
kousek
pěkně uperavený/á, nápadná,
vyzývavá
kus něčeho
tancovat
udělat rámus
udělat naschvál
v chodbě
kousky k ničemu
opilec
dotěrný muž
bledá

Také tady používáme koncovku -ima 7. pád mn. čísla, mužského rodu – klucima, pánima,
žácima.
Tím končíme dlouhý soupis starých výrazů. Některé ještě používáme a některé jsme ani
neznali. Pokud si někdo z Vás vzpomene na další, rádi je uveřejníme.
Hana Benešová
********************************************************************************

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ
S KAPELOU HF BAND
V sobotu 27. dubna 2019 se od 14 hodin na sále Pohostinství čp. 32
uskuteční hudební odpoledne s kapelou HF Band.
Drobné občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast!
Obec Bezděkov nad Metují
********************************************************************************

RÁJ PSOVITÝCH ŠELEM?
Určitě také sledujete zprávy, a tak víte, že jen v poslední době:
✓ Pes překonal chatrný plot a zabil invalidní seniorku (Pihel)
✓ Pes zabil roční dítě (Přerov)
✓ Smečka vlků zdecimovala stádo muflonů (Machov)
Ano, nikde tam v závorce naštěstí není Bezděkov nad Metují. Zatím...
Zatím píšu proto, že Machov je od nás kousek a psy, o něž se majitelé starají tak, že jen
zázrakem nikomu vážně neublížili, tady také máme.
Nevím o tom, že by v naší obci žila Karkulka, a tak co se vlků týká, omezím se na
konstatování, že si v souvislosti s nedalekým výskytem vlků budou muset přijmout potřebná
opatření hlavně majitelé hospodářských zvířat a my ostatní holt budeme počítat s tím, že při
vycházkách do přírody nebo při houbaření se kromě divočáků můžeme setkat i s jiným živočichem,
kterého není radno hladit či dokonce dráždit. Odborníci sice tvrdí, že vlk je velice plachý a člověku

- 18 -

se raději vyhne. Ale znáte to – hulákat, jak na lesy se v lese nemá, takže se slušný člověk snaží být
tichý, což je ideální situace ke vzájemnému překvapení s jinak obezřetnou zvěří...
Jednou z nevýhod u vlků je, že nemají adresu, a tak nikdy nevíme, kde se právě nacházejí. U
psů je to jiné – ti mají většinou svého majitele a ten má na domě číslo popisné. Je to výhoda? No,
jak se to vezme...
V každém případě se máme čeho chytit, když si měníme informace. Třeba: u toho a toho
domu je uňafaný oříšek, který se marně snaží každého kolemjdoucího zastrašit svojí fistulkou, tam a
tam je zase takový dobrácký hafan, který vás důstojným zabafáním víceméně pozdraví a dá vám
najevo, kdo je za plotem pánem, jinde zase vidíme mohutného flegmatika, který se ani neobtěžuje
zaštěkat, protože si je vědom své převahy.
U chalupy s číslem popisným 93 ale bacha! Začátečník si tam bezstarostně kráčí po
chodníku kolem hradby tují za chatrným plotem, když vtom se živý plot rozrazí a pletivo se prohne
pod zběsilým výpadem krvelačné bestie, jejíž výraz svědčí o tom, že by vás s největší chutí
roztrhala na kusy. Leknete se ukrutně a bez rozmyšlení se jedním skokem ocitáte na vozovce, kde v
té chvíli v nejlepším případě nic nejede, v horším zakvílí brzdy, v nejhorším... Ujišťuji vás, že od
příště už budete stejně jako my, zkušení, chodit po druhé straně silnice, kde sice není chodník, ale
paradoxně je tam bezpečněji. Lidé z horní části obce už se naučili chodit domů nejrůznějšími
oklikami, jen aby došli ve zdraví. Jen jeden jediný člověk je navzdory několika stížnostem v klidu –
pan majitel...
I další psí výlupek má své číslo popisné: 112. Ale tam ho zastihnete málokdy. Zato ve
vesnici nebo v jejím okolí na něj narazíte každou chvíli. Usoudil jsem, že je slabý v matematice a
pletou se mu čísla, protože každé ráno vypouští jednu jedničku a je doma u čísla popisného 12.
Tady vykoná hned několikrát svoji potřebu, přičemž s první várkou nedoběhne dál, než k
domovním dveřím, pak v klidu označkuje dětské pískoviště, pár stromů a sloupků, a teprve pak
vyráží na další toulky po obci. Jede-li náhodou po zdejší cyklostezce někdo na kole, jedním skokem
ho sundá z bicyklu a dotyčný pak se svými odřeninami rozhořčeně buší logicky na nás, protože
psisko se vyřítilo z naší zahrady... Těch vylekaných, rozhořčených i odřených už byla celá řada –
pravda, těžce zraněný a mrtvý zatím nikdo, což je zřejmě ten hlavní důvod, proč i v tomto případě
majitel navzdory stížnostem nedělá pro nápravu nic...
A do třetice – tady budou konkrétní čísla popisná chybět, protože je z exkrementů nevyčtete
– zdaleka ne všichni se ještě naučili chodit ven nejen s pejskem, ale i se sáčkem. A tak si nosíme
domů na botách nechtěný suvenýr, peskujeme děti, že si nedávají
pozor, píšeme na ploty zoufalé cedule, vybízející k nápravě, ale
skutek (spolu s pánem kadícího pejska) utek´.
Je pravda, že už jsem tu na tohle téma jednou psal a že
článek sklidil značný ohlas – bohužel ne mezi těmi, jichž se týkal.
Ale tak už to bývá. Třeba to bude napodruhé lepší...
Jindřich Honzík, č.p. 12
Foto:
pes1: Náš pohled z okna 5. 3. 2019 v 9.25 (dnes se opozdil...)
********************************************************************************
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PODPOŘÍME VAŠE PROJEKTY I V ROCE 2019
Místní akční skupina (MAS) Stolové hory vyhlásila na počátku roku několik výzev a další
plánujeme vyhlásit na jaře. O tom, že jsou zaměřeny na zlepšení kvality života na venkově, což je
poslání MAS, svědčí následující řádky.
Budeme vybírat nejlepší žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Jistě
mnohé z vás v souvislosti s touto zkratkou napadne pouze zemědělství, ovšem PRV zahrnuje i
dotační tituly určené pro lesníky (či majitele lesů o minimální výměře 3 ha) a také pro živnostníky a
malé firmy. Místní zemědělci mohou žádat o podporu na investice do staveb, strojů a technologií v
živočišné i rostlinné výrobě. V oblasti lesnictví můžete přes MAS žádat finanční prostředky ve výši
50 % na nákup stroje ke zpracování potěžebních zbytků, pořízení stroje pro sortimentaci a pořez
dříví nebo na investice do výstavby či modernizace dřevozpracujícího provozu. Dotaci nabízíme i
podnikatelům a malým firmám v různých oblastech, jako jsou elektoinstalační 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 vám. Pro ilustraci
uvádíme i projekty, které jsme již podpořili: pořízení IT vybavení a specializovaného softwaru do
firmy zpracovávající energetické audity a posudky, nákup automatické olepovačky do truhlářské
dílny nebo dovybavení rodinného penzionu průmyslovou pračkou.
Na výsadbu dřevin na území MAS a současně na území CHKO Broumovsko nabízíme více
než 1, 3 mil. Kč. Konktrétně se jedná o výsadbu stromořadí, remízů, založení nebo obnovu
krajinného prvku, založení a zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES. Nově v této
výzvě mohou žádat i fyzické osoby nepodnikající.
Další dvě výzvy se týkají hasičů. Finanční prostředky nabízíme na výstavbu, stavební
úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic jednotek požární ochrany. Zároveň
podpoříme pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků
nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz a pro výkon činností spojených s extrémním
suchem. Obě výzvy jsou zaměřené na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie II a
III.
Kontakt a bližší informace najdete na webu www.mas-stolovehory.cz nebo na FB MAS
Stolové hory.
Mirka Soldánová
********************************************************************************

Prodej jarní výsadby
Firma JUKKA bude prodávat v pátek 29. 3. 2019 v čase 12,15 – 12,45 hodin před obchodem
v Bezděkově nad Metují 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.
********************************************************************************
Bezděkovský zpravodaj – vydává obec Bezděkov nad Metují, IČ 65 36 91. Vychází v nákladu 250 ks jako občasník. Evidenční číslo „MK ČR E
14480. Adresa redakce“ OÚ Bezděkov nad Metují č.p. 164, tel: 491 541 130: obec@bezdekov.org, www.bezdekov.org.
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www.e
elektrowin.ccz

TŘIĎME TAKÉ ELEKTRO

TURNAJ

V ČLOVĚČE NEZLOB SE !!!

30. BŘEZNA - sobota
RESTAURACE A POHOSTINSTVÍ
BEZDĚKOV NAD METUJÍ
Prezentace 13-13,30
Závod od 13:30 HOD, pro účastníky hry zajištěny ceny

ZÁPISNÉ: 20 KČ
Občerstvení a něco k zakousnutí zajištěno
Sudové pivo – krakonoš 11°, spirálky, bramboráky, párek
v rohlíku, chléb se škvarky

UKAŽ, CO V TOBĚ JE !!!
KLASICKÁ HRA PRO CELOU RODINU !!!
Soutěž pod záštitou – TJ Sokol Bezděkov nad Metují a Obce Bezděkov nad Metují

