Červenec 2018 Číslo 2
cena: zdarma

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ze dne 31. května 2018
Usnesení č. 03/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou účetní
závěrku za rok 2017.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 04/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh
Závěrečného účtu obce za rok 2017 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením obce
„s výhradou“ a zároveň přijímá systémové
opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných
při přezkoumání hospodaření za rok 2017, tzn.
aby položky rozpočtu 41.. a 42.. byly vždy k 31.
12. daného roku vyrovnány na 100 %.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 05/02/2018
Zastupitelstvo obce jmenuje komisi pro otevírání
a hodnocení nabídek předložených v rámci
veřejné zakázky „Výběr dodavatele stavby –
Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace a
ČOV“ a to v následujícím složení:
Jméno
Mgr.
Miroslav
Maroul
Martin Jirmann
Eva Gennertová
Pavel Jansa
Jindra Kosinková

Funkce
předseda
místopředseda
člen
člen
člen

Pro: 7
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Náhradníci
Ing.
Monika
Kohlová
Martin Moravec
Jana Tošovská
Lukáš Petříček
Ing. Věra Bílková

Zdržel se: 0

Usnesení č. 06/02/2018
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
vypořádáním námitek vlastníka sousední
nemovitosti formou uzavření adekvátního
právního aktu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 07/02/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční
podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
projekt „Technická a dopravní infrastruktura – 3.
etapa obytné zóny Jižní čtvrť“.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 08/02/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s přípravou úkonů
pro případné podání žádosti o dotaci na 2. etapu
výstavby bytů pro osoby v seniorském věku.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 09/02/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním
Studie „Stavební úpravy budovy MŠ a ZŠ“ tak,
aby obec byla připravena na předpokládaný
nárůst žádostí o umístění dítěte do MŠ, a tímto
úkolem pověřuje starostu obce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ze dne 28. června 2018
Usnesení č. 03/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investičního
úvěru od České spořitelny a. s. až do výše
3.500.000,- Kč (slovy tři miliony pět set tisíc
korun českých) na financování projektu
„Technické infrastruktury pro 17 RD – Jižní
čtvrť, 3. etapa“ a zápůjčky společnosti Vodovody
a kanalizace Náchod, a. s., IČ 48172928, se
splatností do 31. 12. 2019.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
sjednáním podmínek úvěru a podpisem úvěrové
dokumentace.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 04/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy
o zápůjčce finančních prostředků ve výši
776.357,- Kč se společností Vodovody a
kanalizace Náchod a. s.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 05/03/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí pořadí
uchazečů veřejné zakázky „Výběr dodavatele

stavby – Bezděkov nad Metují – splašková
kanalizace a ČOV“.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 06/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje společnost Vodní
zdroje Ekomonitor spol. s r. o., IČ 15053695, se
sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, jako
vítěze veřejné zakázky „Výběr dodavatele stavby
– Bezděkov nad Metují – splašková kanalizace a
ČOV“ s nabídkovou cenou 61.980.000,- Kč bez
DPH, s podmínkou, že ve stanovené lhůtě doloží
originál či úředně ověřené kopie dokladů a
objasnění své nabídky, ke kterému byl vyzván.
Zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo po
uplynutí zákonných lhůt a jejím podpisem
pověřuje starostu obce.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 07/03/2018
Zastupitelstvo obce odmítá námitku uchazeče
MBR STAV s. r. o. v celém rozsahu a zároveň
nevyhovuje stěžovateli ve věci zrušení
zadávacího řízení.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 08/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci na projekt „Výstavba podporovaných bytů
– 2. etapa“ v rámci 79. výzvy (Zkvalitnění
veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů – cíl: Zvýšení kvality a
dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi)
v rámci MMR ČR.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 09/03/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s odstraněním
současné přerostlé zeleně vedle schodiště a
současně pověřuje starostu obce přípravou
záměru řešení nového ozelenění.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 10/03/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje pro volební období
2018-2022 celkem 9 členů zastupitelstva.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

**********************************************************************
Vážení spoluobčané,
i když je období dovolených, pro naši obec tato letní doba znamená nejvíce požadavků na
pracovní činnosti. Snažíme se i přes nedostatek zaměstnanců přes Úřad práce zajistit nezbytnou
údržbu a zároveň i plnění rozpracovaných a plánovaných stavebních akcí. Samozřejmě pro nedostatek
pracovních sil jsme si vědomi určitého zdržení údržby zeleně nebo například plánované vysprávky
místních komunikací, ...

Splašková kanalizace a ČOV
Již dříve jsem Vás informoval o stavu přípravy významné stavební akce obce „Splašková
kanalizace a ČOV“. Na akci je „vysoutěžený“ dodavatel, je podána žádost o dotaci a čeká se na
rozhodnutí o jejím přidělení. Poslední neoficiální informace říkají, že naše žádost bude zařazena do
tzv. „zásobníku“. To znamená, že dotace bude pravděpodobně podpořena, ale stávající objem
uvolněných finančních prostředků na dotaci nestačí vykrýt i tu naši potřebu. Předpokládá se, že dojde
k doplnění těchto prostředků ze státních nebo evropských rezerv a naše žádost bude finančně pokryta.
Více se dozvíme pravděpodobně v měsíci září. Už dnes můžeme říci, že začátek stavebních prací by
byl nejdříve v roce 2019.

Rekonstrukce komunikace Machovská Lhota Bezděkov
3

Rekonstrukce silnice od Machovské Lhoty po bezděkovskou náves stále pokračuje. Prozatím
se jedná o úseky, které se vyhýbají zastavěné části naší obce. Je před vyřešením i sporná část budoucí
kanalizace obce, kterou jsme navrhli řešit v jiné trase a budoucí zásah pod rekonstruovanou
komunikací bude řešen „protlaky“. Budoucí protlaky jsou pro investora (SÚS) přípustné. Náhradní
trasa bude řešena ve většině po obecních pozemcích, část zasáhne soukromého vlastníka, se kterým je
nutné ještě jednat.
Investor dále řeší nepředpokládané náklady a výběr dodavatele částí kanalizace pro odvodnění
této komunikace. U nás se jedná o úsek od „Zítků“ po „Lva“
Další záležitostí je vlastní rekonstrukce této silnice se změnami, které pro občany i majitele
přilehlých nemovitostí přinesou:
✓ obcí požadované zmírnění zatáček u „Dubišarových“ neprošlo u investora –
v obdobných případech prý naopak řeší zpomalení dopravy těmito „šikanami“,
✓ od „Křížku“ u „Němcových“ ke hřišti bude položena oboustranná silniční obruba – po
pravé straně je počítáno s budoucím chodníkem,
✓ celý prostor „Otáčky“ dozná zásadních změn – pro zajištění dopravních požadavků stání
autobusů a bezpečnosti průjezdu bude zcela nemožné v tomto prostoru parkování
vozidel. Obec jedná s majitelem prodejny o spolupráci při vybudování náhradního
parkoviště pro osobní automobily na pozemku v jeho vlastnictví. V prostoru Otáčky je
nutné výhledově vybudovat nové chodníky pro pěší
✓ důležitým úsekem pro bezpečnost chodců je úsek mezi obchodem a obecním úřadem. I
zde obec prosadila osazení silničních obrub pro budoucí chodník.
Máme připravenou studii chodníků v uvedených úsecích. Důležité pro realizaci chodníků je
souhlas vlastníků pozemků, na kterých by se chodníky budovaly (nejlepší alternativou je odkoupení
nezbytné části těchto pozemků obcí) – bez nich nelze nic budovat. Obec zajistí stavební dokumentaci
a stavební povolení. Připomínám, že tuto akci není možné realizovat z prostředků obce. Jeví se
možnost dotace přes MAS Stolové hory – v tomto případě pak musíme přípravu této akce urychlit –
jinak ji propásneme.

Obnova hřbitovní cihelné zdi a schodiště (opěrná zeď)
Pro připomenutí je tato část hřbitovní zdi ve vlastnictví obce, tak jako i celý „spodní hřbitov“.
Práce na obnově budou dokončeny v měsíci září – tak jak nás úkoluje přidělená dotace. Stavbu
provádí po výběrovém řízení Jan Tošovský, subdodavatelem kamenných (pískovcových) prvků je
Granit – provozovna Teplice nad Metují s tím, že tyto prvky osazuje pan Tomáš Lanta.
Při koncepčním řešení této části – „spodního hřbitova“ a hlavně spojovacího schodiště je nutné
vyřešit problém s téměř dvoumetrovou strží mezi horním (původním) a spodním hřbitovem. Velký
vliv pro rozhodování o řešení mělo odstranění přerostlých dřevin z této části hřbitova (odstranění
doporučil Ing. Zobal).
S ohledem na to, že bylo nutné řešit tuto problematiku operativně, je navrženo řešení strže
opěrnou zdí, která bude vystavěna na obě strany od schodiště. Tento zásah by do budoucna (po opravě
schodiště) nebyl možný. Opěrná zeď bude provedena ze ztraceného bednění bez povrchové úpravy
(prozatím bez obkladů). Tato úprava rozšíří pochůzný prostor za hrobovými místy horního hřbitova
s možností umístění laviček. Co je ale podstatné, spodní rozšíření (na dolním hřbitově) umožní do
budoucna vznik „kolumbária“.

Obnova fasády kostela a kamenné hřbitovní zdi
Dodavatelská firma postupně rozebírá původní kamennou zeď a po provedení nových základů
vyzdívá kamenné zdivo pod dohledem památkářů. Následovat má stavba lešení okolo celého pláště

kostela a zahájení vlastní obnovy fasády. Součástí obnovy budou nové hromosvody a pravděpodobně i
revize a nátěr šindelových bání věží.

Jižní čtvrť – 3. Etapa – 17 stavebních parcel
Zásadním úkolem pro obec v této akci je připravit technickou infrastrukturu v této lokalitě do
října letošního roku. Jedná se o místní komunikaci, plynovod, vodovod, splaškovou kanalizaci,
dešťovou kanalizaci, rozvody elektřiny a veřejné osvětlení. Práce probíhají prozatím dle
harmonogramu (některé dodávky jsou prováděny dodavatelsky, některé dodává přímo obec).
Důležitost splnění termínu vyplývá z již uzavíraných smluv o budoucím prodeji parcel s novými
stavebníky (se zálohovou platbou), ze kterých vyplývají i případné sankce pro obec.
Obec zažádala na tuto nemalou investici o dotaci z KHK ve výši 1,5 miliónu Kč. Dotace byla
přidělena. K této částce musí obec doložit úhradu ve výši dalších 1,5 miliónu Kč ze svého rozpočtu.
Jelikož obec těmito prostředky v současné době nedisponuje byl odsouhlasen překlenovací úvěr od ČS
a.s. ve výši 3,5 milionu korun. Splacení této půjčky bude řešeno ze zdrojů z budoucího prodeje
stavebních parcel.
K dnešnímu dni je prodáno celkem 9 stavebních parcel a další 2 parcely jsou v rezervaci.

Školní zahrada
Obec podala 2 žádosti o dotaci na doplnění zahrady o hrací prvky. Prozatím můžeme
konstatovat, že první žádosti nebylo pro velký zájem vyhověno a s druhou to předběžně vypadá stejně.
Uvidíme příště, pokud bude dotační program vyhlášen, zažádáme.
Jako důležitější záležitost pro budoucnost rozvoje školní budovy a školního hřiště je jednání
s majiteli přilehlých pozemků o možnosti odkoupení nezbytně potřebných pozemků pro areál školy.
Tato záležitost bude v brzké době s majiteli projednávána. Studie tohoto záměru je zpracována a záleží
na vzájemném jednání a konečné dohodě s vlastníky.

Svoz bioopadů
Svoz bioodpadů v tzv. hnědých popelnicích bude zahájen v pátek 17. 8. 2018 a
následně bude pokračovat každý pátek od 8 do 15 hodin v lichý týden.
Předání kompostejnerů do bezplatné zápůjčky, těm, kteří si podali žádost, proběhne
v pondělí 13. srpna 2018 od 15 do 17 hodin v areálu sběrného dvora!!! Prosíme, abyste se
v daném termínu dostavili.
Občané, kteří mají o zápůjčku zájem, mohou vyplnit žádost v kanceláři OÚ.
K dalším činnostem a záměrům obce podám zprávy v příštím vydání zpravodaje.
Přeji všem občanům příjemné prožití času dovolených a pokud jste doma, užití pěkných
letních dnů.
Miroslav Maroul, starosta obce

**********************************************************************
Plánované přerušení dodávky elektřiny
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Jménem ČEZ Distribuce a. s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny ve Vaší obci, které se bude konat dne 7.8.2018 od 8:00 do 18:00 hodin.

Výzva k občanům
Důrazně připomínáme všem, kteří nesplnili základní povinnosti, a to zaplacení poplatku za
svoz komunálního odpadu, poplatku za psy a za pronájem hrobového místa, aby tak učinili
v nejkratší době.
Další připomínka a žádost. Přichází k nám stížnosti na rušení klidu ve dnech pracovního volna.
Chápeme, že někteří z vás ve všední dny chodí pozdě ze zaměstnání a práci kolem domu si nechávají
právě na tyto dny. Většina obyvatel se naopak těší na klid. Je třeba zvolit kompromis a ve volných
dnech nerušit okolí svým počínáním. Rovněž vás vyzýváme, abyste nerušili sousedy pouštěním
hlasité hudby. Také není potřeba dokazovat, že umíte rychle jezdit, hlavně po vedlejších cestách.
Jedna nepozornost vám může změnit celý život.
Děkujeme za pochopení.

Lávka přes Židovku
Během tohoto týdne byla dokončena obnova lávky přes Židovku, která navazuje na Bílkův
stezník ve směru ke Kozinku. Ještě je však nezbytné upravit nájezdy/sjezdy, proto upozorňujeme
občany, aby dbali zvýšené bezpečnosti!
Celkové náklady obnovy lávky činí cca 120.000,- Kč. Spojovací materiál dodala sponzorsky
firma Hašpl, a. s.

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují
Sbírka „Kolo pro Afriku“
Celkem 30 kusů „starých“ kol pro Afriku se během sbírky uspořádané hasiči v Bezděkově nad
Metují vybralo a odvezlo do sběrného místa v obci Dubenec. Další jejich cestu je možno sledovat na
internetových stránkách www.kolaproafriku.cz.

Sběr železného šrotu
Ještě jednou děkujeme za váš železný šrot :o). Hasiči po obci
nahromadili 1754 kg železného šrotu. Za výnos z prodeje do sběrných surovin
pořídíme 2 kusy savic 2,5 m dlouhých k využití na požární sport ale i požární
zásah.
Děkujeme také Obci Bezděkov nad Metují, firmě Hašpl a místním
statkářům.
Mladí hasiči zakončili letošní ročník soutěží hry Plamen 2018.
Kvalifikační pohárové soutěže Závod požární všestrannosti „braňák“:
✓ Memoriál J.K. v ZPV na Mezilesí 14.10.2017 - mladší 12. místo, starší 3. místo
✓ ZPV Nahořany 14.4.2018 - mladší 8. místo, starší 5. místo
pohárové soutěže v technických disciplínách:
✓ Pohár starosty SDH Nízká Srbská 6.5.2018 - mladší 2. místo, starší 3. místo
✓ Bohdašínský pohár 19.5.2018 - mladší 2. místo, starší 2. místo
pohárová soutěž v disciplínách CTIF:
✓ Memoriál J.B. v disciplínách CTIF 21.4.2018 - mladší 7. místo, starší 3. místo
V obou kategoriích mladí hasiči Bezděkov nad Metují postoupili na okresní kolo hry Plamen
konané v sobotu 2.6.2018 v areálu ZŠ Plhov-Náchod. Kde ve všech typech soutěží vybojovali mladší
2. místo a starší také 2. místo.
Pro družstvo starších sezóna úspěšným 2. místem neskončila a 9. – 10. 6.2018 reprezentovalo
spolu s družstvem Bohdašína na KRAJSKÉM KOLE PLAMEN 2018 konané v Náhodě na stadionu
Hamra a v okolí autokempu Brodský v Č. Kostelci. Mezi konkurencí výběru z celého
Královéhradeckého kraje po dvoudenní soutěži skončili na 7. místě.
Další soutěží mladých hasičů byl pohár Bohuslavic 16.6.2018 v požárním útoku, kde mladí
hasiči v kategorii starších obsadili 3. místo.
Domácí soutěž v běhu na 60 m s překážkami „bezděkovské šedesátky“ 23.6.2018 se konala na
Bezděkově již po desáté. Letos se této soutěže zúčastnilo přes 180 závodníků mladších, starších a
dorostů. Naše družstva opět využila domácího prostředí a vybojovala starší 1. místo a mladší 2. místo.
Jako nejrychlejší jednotlivce musíme vyzdvihnout Lucii Bornovou (1. místo) a Martinu Rotterovou
(2. místo), Tomáše Rottera (4. místo) v kategorii starších a Adélu Bornovou (1. místo) a Odřeje
Efenberka (5. místo) v kategorii mladších.
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Děkujeme všem za pomoc a podporu při realizování tak náročné soutěže. Nejvíce pak členům
SDH, kteří museli po odjezdu všech soutěžících během necelých dvou hodin vyklidit areál hřiště.
Další poděkování patří sponzorům, díky kterým jsme mohli všechny závodníky ocenit drobnými
cenami.
Mladí hasiči vyrazili ve dnech 4. - 8. 7. 2018 na soustředění pro děti za odměnu za celou
sezonu, za výborné výsledky a k utužování vztahů v rámci spolku. Letos se jelo na Skautský dům
Hostinné, kde jsme měli výborné ubytování a skvělé zázemí pro naši činnost. Ubytování bylo hrazeno
z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Počasí nám přálo, kuchaři vařili výborná jídla,
a tak se výlet vydařil. Ve čtvrtek jsme měli na návštěvě hasiče Ivana, který nám připravil orientační
běh po místním parku. V pátek jsme vyrazili na celodenní výlet do Mladých Buků, kde starší šli 10
km naučnou stezku a za odměnu se několikrát svezli na bobové dráze a mladší děti trávily volný čas
v Baldově světě, kde je spoustu vodních koryt, trampolín, naučná stezka a čertova stezka, bludiště,
houpačky, nafukovací housenka a letní tubing. V sobotu bylo krásně, tak jsme vyrazili k vodě do
kempu sv. Kateřiny, kde jsme se příjemně schladili ve vodě. Po návratu nás čekal na chatě pan starosta
s paní učitelkou a společně jsme opékali buřty a klobásky co nám dovezli. Celý výlet jsme v týmech
(Evropa, Afrika, Austrálie a Amerika) soutěžili a bojovali o nejlepší výsledky. V neděli nás čekal
závěrečný úklid domu a odjezd zpátky na Bezděkov. Výlet byl super, moc děkujeme všem za pomoc a
za příspěvky materiální i finanční.

Soutěže v požárním sportu dospělých
✓ Radešov 28.4.2018 s jednotnou mašinou na hřišti osady Radešov – 1. místo
✓ O pohár starosty obce Bezděkov nad Metují 12.5.2018 – 1. místo
✓ Žďár nad Metují 19.5.2018 „O Žďárskou proudnici“ - 1. místo
✓ Pavlišov 26.5. „sešup“ 1. ročník soutěže požárního útoku z kopce - 6. místo
✓ Žďárky 2.6.2018 „O Žďáreckou špičku“ mezi 14 družstvy SDH Bezděkov nad Metují 2. místo. Poslední soutěží před prázdninami se stal memoriál L. Kracíka v České
Metuji 24.6.2018. Hasiči z Bezděkova si odvezli 2. místo.
Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují ve spolupráci s Obcí Bezděkov nad Metují
uspořádal tradiční pouťové posezení Bezděkov nad Metují v neděli 1. 7. 2018 na hřišti. K tanci a
poslechu zahráli kluci z BTK, roztočil se kolotoč, nechyběl ani pouťový sortiment a hasičské
občerstvení.

„Když zvládnete kolotoč, tak vás
převelím na řízení dopravy na
kruhovém objezdu.“

Zprávy za Sokola
Informace:

Za pomoci dotace obce probíhá na hřišti modernizace a dostavba sociálního zařízení. V této
době se již akce nachází před doděláním. Místnosti byly obloženy obkladem a na podlahu položena
dlažba. Dále bylo osazeno WC, umývadla, bojler a sprchový kout. Po montáži osvětlení a připojení
elektřiny a následné kolaudování bude moci zařízení sloužit sportovcům i nájemcům na oslavy a
společenské akce.
Zpráva od správce:
Prosím chovejte se v budově slušně neničte nám zařízení a udržujte pořádek. Je smutné, když
najdu rozbitá světla, prokopnuté dveře, poškrábané, pomalované a jinák potřísněné zdi a ničitelé
jsou v anonymitě. Vyšetřování je nepříjemné a ke škodě se nikdo nehlásí. Prosím, uklízejte po sobě
střepy, nedopalky, obaly od čehokoli a jiné.
"SPORTOVIŠTĚ JE PRO VŠECHNY = CHCE SLOUŽIT VŠEM"
správce Krista Jiří

Netradiční neděle v našem kostele sv. Prokopa na Bezděkově nad Metují
Nestává se často, že náš kostel sv. Prokopa navštíví církevní představitelé a slouží zde mši
svatou. Tentokrát zaskočili za nemocného mons. Mariana Lewického dva biskupové – mons. Thlic.
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský a mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královehradecký a zastupující
generální vikář. Mši zpestřoval krásný sólový zpěv Pavly Vítové a chrámového sboru za doprovodu
Marie Gennertové na varhany. Při této příležitosti nám mons. Vojtěch Cikrle posvětil zrestaurovaný
oltářní obraz sv. Prokopa, který znázorňuje sv. Prokopa jako řeholníka v mnišském oděvu při setkání s
knížetem Oldřichem, který se ztratil v hlubokých lesích při lovu.
Na poděkování byl předán pamětní zvonek sv. Prokopa a květina. Poděkování patří všem, kdo
přispěl ke slavnostnímu dni: kostelničení, ministranti, květinová výzdoba a po mši koláčové
pohoštění.

Za farnost Krista Jiří

Základní škola
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Balet a poezie
V úterý 5.6. jsme navštívili divadlo v Polici nad Metují, kde jsme shlédli vystoupení místní
ZUŠ – Spící krasavice. Představení se nám velmi líbilo a byl to pro nás obrovský zážitek.
Hned po představení jsme se rychle přesunuli k nám na Bezděkov, kde již na nás čekala paní
Kubínová s představením non-sensové poezie – Ostrov. Básně byly proloženy písničkami a
dramatickým ztvárněním příběhu malého Míši. I toto představení se nám velmi líbilo.
V úterý jsme si opravdu velmi pěkně kulturně užili.

Výlet – Krkonoše – Dolní Dvůr
V úterý 19.6. jsme vyrazili na školní výlet. Cestou z Bezděkova jsme navštívili měděný důl
Bohumír v Jívce. Zde jsme viděli, jak se kdysi v dolech těžila měď a jak bylo povolání horníků
náročné. Po prohlídce jsme již jeli přímo do Krkonoš – Dolního Dvora k Loveckému zámečku, kde
jsme měli ubytování.
Zde jsme se nejprve naobědvali z vlastních zásob. Pak jsme si společně prohlédli chatu a její
zázemí, rozdělili se do pokojů. Chata byla nádherná a nabídla nám 4 pokoje, 2 společenské místnosti a
kuchyni, kde se vařilo v kamnech. Po ubytování jsme šli prozkoumat nejbližší okolí a vrátili se na
svačinu. K té jsme měli buchty, které nám napekly naše maminky. Po svačině jsme si zahráli na louce
před chatou hry a zasoutěžili jsme si. Pak následovala večeře, kdy jsme se snažili sníst zásoby, které
nám maminky nabalily. Po večeři jsme využili společenskou místnost k společenským hrám a
malování obrázků. V 21 hodin jsme ulehli do postelí.
Druhý den jsme hned po snídani vyrazili na celodenní výlet na Hnědý vrch. Cestou jsme si
zahráli šipkovanou, zkoumali dalekohledem Černou horu. Z rozhledny na Hnědém vrchu jsme viděli
Pec pod Sněžkou, Sněžku, Studniční horu a blízké okolní kopce. Výhled byl krásný – viděli jsme i
Hejšovinu, a tak jsme poslali domů několik pozdravů. Cestou zpět jsme se stavili na dětském hřišti u
Lyžařské boudy. Po příchodu k zámečku jsme se nejprve nasvačili a pak se vydali do okolí chaty pro
roští na táborák. Během chvilky jsme topivo měli nachystané, a tak nám zbyl čas na stavění domečků
v lese. Nejtěžším úkolem dnešního dne se ukázalo zapálení táboráku bez použití papíru. Když se nám
to po několika nevydařených pokusech podařilo, zahráli jsme si hru „Kdo jsem“. Pak jsme si opekli
vuřty. Po večeři jsme si zazpívali za doprovodu kytar. Spát jsme šli skoro ve 22 hodin. Jen jsme
usnuli, již nás dospělí budili na stezku odvahy. Vedla lesem a blízkým okolím chaty. Cesta byla
označená svítícími svíčkami a balonky a zvládli jsme ji úplně všichni.
Třetí den byl posledním dnem našeho výletu. Dopoledne jsme si ještě chvíli pohráli v lese,
někdo sbíral borůvky. Před polednem jsme si zabalili věci a uklidili pokoje. Po obědě, kdy jsme měli
polévku a špagety, jsme douklidili chatu, rozloučili se s ní a vydali se na cestu domů. Po celý výlet
jsme měli nádherné počasí. Jen jsme opustili chatu, začalo pršet a cestou nás chytila velká průtrž.
Zpáteční cestou jsme zastavili v Jánských Lázních a ve Svobodě nad Úpou, protože jsme si jako
odměnu, chtěli dát zmrzlinu. Bohužel v Lázních ji již neměli a ve Svobodě po bouřce nešel proud. Tak
jsme jeli domů a na zmrzlinu se stavíme až příští týden v Polici.
Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo a nám se na horách velmi líbilo. Domů jsme všichni
přijeli nadšeni a spokojeni. K zdaru celé naší výpravy přispěly i maminky, které nám napekly a pan
Klimeš, který byl ochoten nám převézt všechna zavazadla. Tímto jim všem chceme moc poděkovat.
Mgr. Marie Vaisarová

KULIČKIÁDA 2018 – nultý ročník

Nově zorganizovaného sportovního klání se zúčastnilo 32 soutěžících od žáků až po zdatné
důchodce! Počasí start soutěže sice oddálilo o jednu hodinu, ale tím, že bylo zajištěno občerstvení v
hojném množství, nikdo nestrádal! Po rozlosování se hrála čtyři-MIX utkání na dvě vítězná a dle
dosažených bodů se v PLAY – OFF soutěžilo, už ve třech kategoriích (děti, ženy a muži)! Tituly v
dětské a mužské kategorii zůstaly "doma", jen v ženské kategorii byl ukořistěn do Velkého Poříčí!
Dle ohlasů se všichni, bez rozdílů věku, dobře bavili.
Závěrem bych tímto chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a na zdárném
průběhu tohoto "nultého" ročníku!
Za realizační tým Lukáš Petříček

Kluci a holky, zdravím vás!
Mám to v sobě od mala – od rodičů a dalších příbuzných, ze školy... Zdravím! A je mi celkem
fuk, jestli ten, koho potkám, je mladší nebo starší. Mám prostě také rád, když mi někdo popřeje dobrý
den a v ideálním případě to obohatí o milý úsměv, tak proč bych podobnou radost nedopřál ostatním?
Bohužel – doba zdravení příliš nepřeje, a to ani tady, na Bezděkově.
Paní učitelky v mateřské škole se snaží, seč mohou, většina nás, rodičů, jim v tom napomáhá, a
tak s tou nejmenší drobotinou si zdravení dopřáváme většinou dosyta. Její zdravení je dostatečně
hlasité, radostné a někdy i neodbytné – když těm klukům a holčinám právě nevěnujeme pozornost,
klidně nás obíhají, dokud nenaváží oční kontakt a jejich pozdrav neopětujeme. I když – je pár hroších
kůží, na něž nefunguje nic a já pak musím čtyřleté Marcelce složitě vysvětlovat, proč jí ta paní nebo
pán na pozdrav neodpověděli a nevšímavě ji minuli...
Když dítka trochu povyrostou, začíná pro zdravení období nezdravé. Je to záhada – doma se
nic nezměnilo, škola se snaží, ale jinoši a princezny začínají mít pocit, že pozdravit je něco
hanbatého... Už z dálky je vidět, že by se setkání nejradši vyhnuli, přeskočili plot, vlezli do kanálu,
stali se neviditelnými nebo něco takového. Než říct ta dvě slova a jít dál, raději si upřeně prohlíží
kvalitu povrchu vozovky, hlavu se snaží zatáhnout do mikiny, případně si musí zády k vám naléhavě
převázat tkaničky. Moje znělé Dobrý den je pak dokonale rozhodí, zatváří se jako přistiženi při velké
vlakové loupeži, zčervenají, rychle něco zamumlají a přidají do kroku, aby už ten trapas měli z krku.
Pozor! - zdaleka ne všichni, pár bezvadných zdravičů a ještě víc zdraviček tu máme a rádi se
potkáváme. Aspoň z jejich úsměvu při vzájemném zdravení mám ten pocit. Těm vyjadřuji speciální
poděkování, protože mají na svědomí spoustu hodin mé dobré nálady. Ty ostatní pak prosím: dopřejte
nám totéž – fakt to vůbec nebolí, nic to nestojí, není to žádná ostuda, a i vám ta chvilka výměny
pozdravu a úsměvu zcela jistě bodne :-)
Pokud si totiž tohle kluci a holky včas neuvědomíte, může vám to zůstat! I takové případy tady
máme. Z dospěláků, kteří nezdraví na ulici, mlčky vklouznou do krámu, němě se k vám připlíží na
zastávce, přičemž jsou schovaní za svým naštvaným výrazem, netečným pohledem nebo očima
zabodnutýma do blba si ale fakt příklad neberte. Nevědí, o co přicházejí a jejich život je ochuzen o
spoustu příjemných chvilek.
Víte co? Zkusme udělat z Bezděkova nad Metují obec pozdravů a úsměvů. Je to zadarmo a
efekt bývá nejednou větší, než seberozsáhlejší investiční výstavba!
Hodně cestuji, a tak znám situaci na mnohých místech České republiky. Věřte, že když se nám
tohle dílo zadaří, budeme nejlepší!
Dobrý den vám přeje s úsměvem
Jindřich Honzík
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Zapomenutá a méně používaná slova z našeho okolí
Tato slova sepisoval pan učitel Baudyš z Police. S paní Evou Řehákovou jsme je doplnily a je
jich 9 stránek. Pokusím se je postupně psát do zpravodajů.
Nejdříve od pana učitele. Šikmo psaná slova jsem doplnila:
almara (jarmara)
bandory
bejzovat
blábola
blábolit
blind
bodejť
bréca
břečka
buclák bunclák
bunštyk
camprovat

camrat
camrda
cápala
cezák
cifrák
cimprlich
civět
cudry
cumploch
cvočky

skříň
brambory
hledat jen tak chodit
ten, kdo moc mluví (nesmysly)
mluvit z cesty
je tam jako . . – je tam šero
samozřejmě
protiva (žena)
sníh s vodou
hliněný hrnec
velký kámen
chodit, přecházet
používá se, když se malé dítě učí
chodit
hodně povídat
ukecaný člověk
šla
květináč
cedník
obličej
akorátní člověk
on civí – on kouká
vlasy
ušmudlaný malé dítě
připínačky

čáčora
čárovna
čečetka
černava

černo
čučákovat
čuhajda
čurbes
čvachta
dadat

bystrá, cácorka roztomilá
poběhlice
vychytralá
bystrá holka
všudybylka
je černo, zataženo
předbouřkové mraky
je hodná
malé děti jsou činané
pěkně, ale chladno mrazivo
budu se rozhlížet
nedbalá žena neupravená
nepořádek
rozbředlý sníh
spinkat

desátek
diblík
divnit
ďoučata
ďouky
drandit
drapák
drčolík
drejlí na všechno
dreml

svačina
hubený člověk dítě
být nepříjemný smutný, nešťastný
děvčata, holky
dívky, spíš nadávka
rychle jet
březové koště
upovídaný člověk
dívá se brejlí
shon, hluk

činaná

Hana Benešová

Pokračování výpisů z kroniky Sokola z r. 1926
Na začátek omluva.
Pan Hynek Kohl bydlel v nádražním domku na Mýtě, který byl nedávno zbourán. Proti
Kozínku nikdy žádný domek nestál. Za chybu se omlouváme.
V březnovém zpravodaji byla v jednom odstavci zmínka o pořízení železné konstrukce na
cvičení. Bylo kolem toho víc jednání. Pan Kohl v zápise z 29.3.1926 píše:
Právě jsem dopsal žádost na ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy o
peněžitou podporu. Pozadí této žádosti nebylo by z písemných dokladů dosti zřejmo a rozepisuji se o
něm snad, že by to bylo důležité, nebo hezké, ale pro posouzení mravní úrovně i kázně dnešního
našeho členstva.
Cvičící členstvo by rádo vidělo, kdyby se na našem letním cvičišti postavily kruhy, tyče a lano
ke šplhu. Tato žádost však naráží na značný odpor u br. starosty, který zároveň s jinými staršími
poukazuje na malou návštěvu při cvičení a říká, že nebude míti proti kruhům atd. naprosto ničeho,
jakmile uvidí, že cvičení jsou pilně navštěvována. Obává se, že při dnešní lhostejnosti a liknavosti byl
by značný náklad na nové nářadí zbytečným luxusem. Br. náčelník namítá, že by právě postavením
nového nářadí návštěva i úroveň cvičení stoupla. Peníze, které zbyly z onoho plesu, naprosto nestačí a
mladší výboři se přece jen nechtí peněz na nářadí domáhati bezohledně. A tak nám to nářadí má
zaplatit republika.

Snad nám tuhle logiku budou za 50 let míti za zlé, snad nám budou vyčítati, že jsme byli také
jedni z těch, kteří stát nešetřili, ale ono to je milí bratři a sestry, úplně správné. Když byl zřízen u
ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy fond pro podporu tělesné výchovy, vrhl se na
něj kde kdo. Ministrem byl klerikál Šrámek, starosta „Orla“ a tak se žádosti o podporu v Praze jen
kupily. Mělo snad Sokolstvo nečinně přihlížeti k tomu, jak se peníze ocitají v rukách organizací
tělocvičně-politických?
Pan Kohl byl jednatelem 10. okrsku a psal žádosti i za další jednoty např. Suchodol, Bělý,
Žďár, Bukovici. Ministerstvo žádost pro Suchodol vyřídilo za jeden a půl roku, jak dopadly ostatní,
nevěděl.
Dále píše:
Že by naše žádost mohla míti příznivý výsledek, předem pochybuji, poněvadž na postavení
nářadí peníze máme a jednotlivé žádosti jsou vyšetřovány četnictvem.
V zápisech jsou časté zmínky o sporech starších členů s mladšími. Snad ještě častější byly
spory politické. V Polici vznikl konflikt, je psáno pravá bouře, když polická jednota požádala
zpěvácký spolek „Hvězdu“, aby vyklidil sborovnu. Byl to ostrý konflikt mladých se starými, zároveň
boj přívrženců a odpůrců strany národně demokratické (bývalé státoprávní), podřízených s
nadřízenými, kupujících s prodávajícími. Při tom se také jednalo o čtyřech bratrech, kteří
z obchodních důvodů vyhověli polickým „Orlům“ a vyvěsili plakáty, zvoucí na veřejné cvičení.
Citováno ze zápisu:
Ale ani jinde to nevypadá líp. Tak jsem se náhodou doslechl bolesti až z České Skalice, (kde je
Sokol na vysokém stupni), že cvičící členstvo podléhá úplně libovůli starších necvičících, kteří
dokonce rádi holdují alkoholu.
K tomu musím podotknouti pro vysvětlení těm čtenářům a čtenářkám, kteří ještě nejsou na
světě.
V naší bezděkovské jednotě bývaly před válkou takové „přátelské večírky“, jak se o tom
zmiňuje kdesi jednací protokol. Takové schůzky jsou ovšem velmi dobré, jenž tenkrát byly vždy
v hostinci, kde se při nich vesele pilo, kouřilo, zpívalo. Dnes to není možné, neboť z mladšího členstva
je přece jen mnoho bratří proti alkoholu. Mnozí starší bratři na ony večírky vzpomínají, mnohdy by je
i rádi obnovili, ale přece nedovedou u nás mladších vzbudit zájem, zdá se nám, že takové hospodské
schůzky nemají se sokolskou ideou nic společného. Jak se lidé mění za pouhých 20 let! Jisté je, že před
světovou válkou si lidé mnoho potrpěli na krásná slova, na „fangličkování“. Nechci ovšem říci, že by
to byli lidé nedobří, zlí, právě naopak, ale na to co činili, nehleděli právě kriticky.
Jiný příběh:
Polická jednota má svůj prapor z České Skalice. Když byl hotov, jela pro něj z Police malá
výprava na voze. Vrátili se však za týden. Snad se tomu dnes zasmějeme. Ceníme pohostinství
skalických bratří, ale dnes by něco takového prostě nebylo možné. Byli bychom vláčeni novinami a ani
vlastní členstvo by nebylo spokojeno. Ale jak jsem již naznačil, dřívější naši romantičtí vlastenci snesli
vždycky s národní slavností také lekce trochu veselého hodování, které se bez alkoholu neobešlo. Jisté
je, že byli veselejší než my, my se teď po světové válce pro samé kyselosti nedovedeme ani upřímně
zasmáti.
Je také napsáno, že v polické sokolovně se téměř každého dne v poledne hrají karty, pije a
kouří. Večer mnohdy dlouho do noci. Sklenice piva se střídají se sklínkami rumu, vidět není z kouta
do koutu. Mezi nimi je velké procento bratrů, převážně starších.
V zájmu pravdy pan Kohl doznává, že se poměry stále lepší. Slyší-li vyprávěti lidi staré, jak to
bývalo dříve, rád přiznává značný pokrok. Mládež bývala prý dřív nepoměrně obhroublejší. nebyla
jedna taneční zábava, aby se nepoprali. Na otázku, jaký že to tam bylo, byla odpověď: „Ale slabý, jen
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si považ, dyť se tam ani nezeprali!“ Při zábavách bylo vždy dost opilých, zpívali se ošklivé písničky,
bylo také velmi mnoho neslušných řečí.
Když jsem porovnal při různých příležitostech vzájemný poměr mladých a starých, viděl jsem,
že nejostřejší konflikty jsou tam, kde vůči cvičícím stojí necvičící, kteří neprošli tělocvičnou a kteří
nečtou, málo se zúčastní života v Sokole, takže ztrácejí potřebnou spojitost. Ti staří bratři, kteří
v mládí cvičili, kteří čtou sokolský tisk, zúčastní se činně sokolského života, stýkají se často s mladým
členstvem a snaží se pochopiti jeho tužby a přání, ti nikdy na obtíže nenarazí a jsou vždy u mladých
pro sokolské zkušenosti váženi.
Další postřeh ze řádné výborové schůze, konané v květnu 1926.
Před zahájením projednali bratři konflikt náčelníka br, Jirouta s dorostencem Svobodou, který
přišel se svým otcem. Ilustruji velmi případně dnešní mentalitu dorostu. Jmenovaný dorostenec během
jednání poukazoval na dřívějšího vedoucího, který prý vycházel s dorostenci dobře, protože nebyl
přísný, ale víc jako kamarád, neporoučel, ale spíše poprosil: „Prosím vás, dorosti, tohle nedělejte“
atp. Br. náčelním si má prý uvědomit, že s dorostenci, kteří jsou přeci téměř všichni ze školy ven, musí
jednat jinak, ohleduplněji. Prohlásil také, že by byl ochoten choditi dále do cvičení, ale jen s tou
podmínkou, když br. náčelník přestane být vedoucím dorostu, Tím výrokem byla věc ukončena.
Takovým dorostům působí největší radost, mohou-li rozhněvat někoho staršího. Na povel „nastoupit“
se nikdo ani nehne, při výtkách hrubě odmlouvají. Jak se někteří bratři vyjádřili, vypadá to někdy tak,
že by málem vyhodili ze sálu svého cvičitele. Ovšem dnešního br. Jirouta ne, protože mají před jeho
nezvykle vyvinutými svaly náležitý respekt.
Otec dorostence jednal taktně, a nakonec všechno obrátil v humor. A aby se o dorostencích
nemluvila jen špatně uvedeme výrok br. náčelníka, který je vedl na závody do Police.
Neposlouchají a zlobí, že to s nimi není k vydržení, ale když jsem viděl cvičit dorosty
z ostatních jednot, poznal jsem, že veliké procento se jich nedá k našim – co se tělocviku týče – ani
přirovnat.“
Pokračování příště
Hana Benešová

Za poklady Broumovska 2018
V letošním roce se koná už 13. ročník koncertů konaných v kostelích patřících do tak zvané
Broumovské skupiny. Výtěžek je věnován na jejich opravu. V našem kostele sv. Prokopa se koncert
uskuteční 4. srpna 2018, začátek v 18 hodin. Vstupné je dobrovolné. Na všech těchto koncertech
bývá velká účast, proto je třeba přijít včas.
Všichni jste srdečně zváni.
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