červen 2019 - číslo 2
cena: zdarma
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STAROSTA
Vážení spoluobčané,
letní měsíce nám začínají ve znamení různých výkopových prací a objížděk. Nejvíce se nás
dotýká rekonstrukce komunikace od Nízké Srbské po křižovatku U Lva. Objížďka bude trvat do
konce tohoto září. Buďme prosím trpěliví. Objízdné trasy vedoucí vedlejšími cestami uvnitř obce
jsou na mnoha místech úzké a nepřehledné. Dbejte prosím na bezpečný průjezd obcí.
V minulém týdnu v obci započala pasportizace místních komunikací a veřejného osvětlení.
Mnozí z Vás jistě zaznamenali terénní pracovníky, kteří tyto technické dokumenty zpracovávají a
data získávají přímo z terénu. Navazujícími dokumenty bude pasportizace dopravního značení,
hřbitova, mobiliáře, zeleně a obecních ploch, ale především pasportizace kanalizací. Pasportizace
má pro obce velký význam. Definuje stávající stav, ze kterého je možné vycházet pro plánování
budoucích oprav či budování nových infrastruktur. Zároveň bude pasportizace sloužit k ucelení
jednotlivých systémů a prvků v rámci celé obce. Všechny tyto výstupy jsou financovány Operačním
programem Zaměstnanost v rámci projektu „Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO
Policko“, CZ.03.4.74/0.0/0.0/.16_058/0007403, který realizuje Dobrovolný svazek obcí Policka,
jehož jsme členy. Součástí těchto technických dokumentů jsou také strategické plány obcí. Ty
naopak definují, jakým směrem rozvoj obce vést. Jelikož jste právě Vy občany naší obce, přijměte
naše pozvání na veřejné projednání na toto téma, které se uskuteční ve čtvrtek 27. června 2019 od
18,30 hodin na sále v Pohostinství čp. 32 (viz Pozvánka na str. 15).
Přeji za sebe i zastupitele obce klidné a pohodové dny prázdnin a dovolených!
Miroslav Maroul
starosta obce
********************************************************************************

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ze dne 16. května 2019
Usnesení č. 03/02/2019
Zastupitelstvo
obce
schvaluje
předloženou účetní závěrku za rok 2018.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

v k. ú. Bezděkov nad Metují, které jsou ve
vlastnictví obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 06/02/2019
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e prodej
pozemku p. č. 493/5 v k. ú. Bezděkov nad
Metují, které je ve vlastnictví obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 04/02/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e předložený
návrh Závěrečného účtu obce za rok 2018
s vyjádřením
souhlasu
s celoročním
hospodařením obce „bez výhrady“ a zároveň
souhlasí s nápravou méně závažných chyb a
nedostatků zjištěných při přezkoumání
hospodaření za rok 2018.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 07/02/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e uzavření
Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení
č. 9418003037/4000219948 se společností
GasNet, s. r. o.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 05/02/2019
Zastupitelstvo obce n e s c h v a l u j e prodej
pozemků p. č. 493/5, 493/1 a 493/3 vše
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Usnesení č. 08/02/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e směrnici č.
1/2019 – Pokyny pro poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11/02/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e přijetí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na
projekt „Opěrná zeď s kolumbáriem na
obecním hřbitově v Bezděkově nad Metují“
ve výši 421.000, - Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 09/02/2019
Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í
informaci o postupu přípravy stavby „ČOV –
3. etapa lokality Jižní Čtvrť“.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12/02/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e podání
žádosti o dotaci v rámci výzvy MAS Stolové
hory na projekt opravy lesní cesty a
propustku.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10/02/2019
Zastupitelstvo obce p o v ě ř u j e starostu
obce přípravou směny pozemků dle
předloženého návrhu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

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

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky za odpady a ze psů
Stále je možné v kanceláři účetní obecního úřadu hradit v hotovosti poplatky za rok 2019
(případně za rok 2018, nejsou-li poplatky stále uhrazeny). Využít ale můžete i úhrady bankovním
převodem – použijte účet č. 3352366309/0800 s variabilním symbolem ve znění „ČP2019“, kde ČP
= číslo popisné Vašeho domu.
Děkujeme!

Třídění odpadu v obci
Odpadů a systémů třídění stále přibývá. A my věříme, že třídění má smysl! I proto obec
podporuje třídění odpadu svozy přímo z domácností. Množství vytříděného odpadu stoupá, což je
důkazem toho, že i nám občanům není jedno, kam odpadky doputují.
Děkujeme těm, kteří jsou k třídění odpadu zodpovědní a jsou tak šetrnější k přírodě.

Kompostejnery
V kanceláři obecního úřadu je stále možné žádat o bezplatnou výpůjčku tzv. hnědé popelnice
na bioodpad. Svoz z domácností probíhá technikou obce v termínu společně se svozem plastů a
skel.
Eva Gennertová
********************************************************************************
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POHOSTINSTVÍ
Letní provoz
Výčep místního pohostinství je připraven na letní sezónu a ve
slunných dnech nabízí posezení venku. Otevírací doba zůstává zachovaná:
čtvrtek
pátek
neděle

18 – 22 hod
18 – 23 hod
18 – 21 hod

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
Protože je potřeba, abychom se naučili dobře číst, ve škole často čteme. Ukazujeme si
zajímavé knížky, učíme se s nimi pracovat, píšeme si čtenářské deníky. A v úterý 21.5.2019 jsme
měli možnost setkání s opravdovou autorkou dětských knížek. Do školy za námi přijela paní
spisovatelka Jitka Vítová a přivezla nám ukázat své knížky. Vyprávěla nám, jak se k psaní dostala,
jak knížka vzniká, co všechno je třeba udělat, aby byla knížka krásná a podle přestav autora. Její
knížky jsme měli možnost si prohlédnout, z některých jsme slyšeli ukázky. Pokud jsme dávali pozor
a znali odpovědi na otázky, získali jsme jako odměnu obrázky. Beseda se nám velmi líbila a všichni
si teď budeme knížek mnohem více vážit.

Hronovské Hádě
Ve čtvrtek 6.6.2019 jsme hráli v Jiráskově divadle v Hronově naše pohádky – O červené
Karkulce a O dvanácti měsíčkách na festivalu nejmenších herců „Hronovské Hádě“. Jako správní
herci jsme nejprve měli v pondělí dopoledne zkoušku, abychom se s divadlem seznámili. Též jsme
si chtěli alespoň trochu osahat ozvučení, které nám bylo nabídnuto. Vše proběhlo v pořádku a my
spokojeni čekali na čtvrtek.
Počasí bylo nádherné, odpoledne se trochu ochladilo, by nám nebylo moc horko. Přijetí
v divadle milé. Pak začal program. Nejprve jsme shlédli představení hronovských dětí – Metuje.
Bylo to velmi zajímavé představení s písničkami a tématem o našem kraji. A pak jsme již přišli na
řadu my. Naše výkony byly prvotřídní. Škoda, že nám zase selhala technika a mikrofony si dělaly,
co chtěly. Nás to ale nerozházelo a své úkoly jsme splnili prvotřídně a můžeme být plně spokojeni.
Děkujeme organizátorům, že nám tuto možnost nové zkušenosti nabídli.

Čtenářské odpoledne
Ve čtvrtek 23.5 2019 jsme pozvali do školy na odpoledne naše rodiče. Jednak proto,
abychom poděkovali svým maminkám za jejich starostlivost a péči, a také proto, abychom jim
předvedli, jak umíme číst.
Na začátek jsme zazpívali pět písniček, pak jsme si poslechli letošní Bezděkovskou
pohádku, kterou četli naši rodiče. A pak již byla řada na nás. Každý z nás přečetl kousek textu ze
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Slabikáře nebo z Čítanky. Potom jsme si vyzkoušeli, jak nás naši rodiče znají. Zjistili jsme, že naše
úkoly pro ně nebyly vůbec těžké. Maminkám jsme pak předali malé dárečky. A rodiče nás
překvapili také dárkem – krásnými knížkami.
Ještě jsme se šli všichni občerstvit, rodiče měli možnost si prohlédnout knížky paní Vítové.
Na úplný závěr jsme si promítli fotografie žáků 3. třídy, kteří nás budou na konci tohoto školního
roku opouštět.
Atmosféra celého odpoledne byla velmi příjemná a my rodičům děkujeme za krásné
odpoledne.
Mgr. Marie Vaisarová
********************************************************************************

KNIHOVNA
Upozorňujeme naše čtenáře, že pokud si chtějí půjčit knížky na prázdniny, bude otevřeno
v úterý 11.6. a 18.6. a poslední výpůjční den je 25.6. Během prázdnin bude knihovna uzavřena.
Pokud by někomu nevyhovovaly tyto termíny, je možná telefonická domluva na čísle 774036001.
Všem přejeme krásné léto a hodně odpočinku.
Vaše knihovnice
********************************************************************************

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sběr železného šrotu
Ještě jednou děkujeme za váš železný šrot ☺. Hasiči a občané Bezděkova po obci
nahromadili 3130 kg železného šrotu. Děkujeme obci Bezděkov nad Metují a obsluze obecního
traktoru a také firmě Hašpl za zapůjčený kontejner.

Mladí hasiči
Mladí hasiči zakončili letošní ročník soutěže hry Plamen 2019.
Kvalifikační pohárové soutěže:
✓ Závod požárnické všestrannosti „braňák“
- Memoriál J. K. v ZPV na Mezilesí dne 13. 10. 2018
▪ mladší 5. místo, starší 1. místo a 3. místo
- ZPV Nahořany dne 13. 4. 2019
▪ mladší 1. místo, starší 6. místo
✓ Pohárová soutěž v disciplínách CTIF
- Memoriál J. B. v disciplínách CTIF dne 27. 4. 2019
▪ mladší 3. místo, starší 4. místo
✓ Pohárové soutěže v technických disciplínách
- Pohár starosty SDH Nízká Srbská dne 5. 5. 2019
▪ mladší 10. místo, starší 3. místo
- Bohdašínský pohár dne 18. 5. 2019
▪ mladší 9. místo, starší 2. místo
V obou kategoriích mladí hasiči Bezděkov nad Metují postoupili na okresní kolo hry Plamen
konané v sobotu 25. 5. 2019 na sportovním stadionu Hamra v Náchodě, kde ve všech typech soutěží
vybojovali mladší 4. místo a starší 1. místo.
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Pro družstvo starších, které okresní kolo hry Plamen na Náchodsku vyhrálo, sezóna ještě
neskončila a 15. – 16. 6. 2019 budou reprezentovat spolu s družstvem z Nízké Srbské celý okres na
KRAJSKÉM KOLE PLAMEN 2019 konané v Trutnově.

„Bezděkovské šedesátky“
Domácí soutěž mladých hasičů v běhu na 60 m s překážkami „bezděkovské šedesátky“ se
uskutečnila v sobotu 8. června 2019.
Dále mladé hasiče, vedoucí a instruktory čeká za odměnu na začátku prázdnin tajný výlet a
po něm bude prázdninová pauza před novou sezonou.

Soutěže v požárním sportu dospělých
Radešov 27. 4. 2019 s jednotnou mašinou místního sboru – 1. místo.
O pohár starosty obce Bezděkov nad Metují 11. 5. 2019 se konal již 20. ročník soutěže
požárního útoku v domácím prostředí na louce u rybníka Dražáku. Letošní ročník si nenechalo ujít
celkem 15 soutěžních družstev, včetně Bezděkov n. Met. „A“ a ženy. Od ranních hodin jsme
sledovali oblohu i různé meteorologické radary, aby vyšlo počasí. Předpověď vyšla přesně a snad i
na minuty ☺ a nejen to. Domácí hasiči soutěž vyhráli s časem 28,37 s. 2.místo – Žďárky „C“ 32,13
s, 3. místo – Žďárky „A“ 33,09 s, 9. místo – Ženy Bezděkov n. Met. 39,12 s.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na uspořádání soutěže nejen z řad sboru
dobrovolných hasičů, ale tak i majitelům pozemků, okolním sborům SDH a obci Bezděkov nad
Metují.
Žďár nad Metují 18. 5. 2019 - „o žďárskou proudnici“ - 9. místo, součástí soutěže byla i
disciplína „o nejrychlejší sání“ kde naši hasiči skončili na 5. místě.
Žďárky - „o žďáreckou špičku“ V sobotu 1. 6. 2019 jsme se zúčastnili soutěže ve
Žďárkách. Byla to už pátá soutěž Ostašsko-Borské ligy a do jejího konce zbývají pouze tři. Soutěž
se zde liší od těch ostatních, a to v překážce traktorové pneumatiky, skrz kterou se musí protáhnout
hadice „B“.
Na řadu jdeme ke konci startovního pole a před námi už soutěžili všichni naši hlavní
soupeři, mezi 15 družstvy SDH Bezděkov nad Metují - 4. místo, ženy ve své kategorii 3. místo
(celkové 8. místo).
„Požár, dopravní
prostředky – kouř
z auta, černý hustý
dým, Bezděkov nad
Metují před
servisem TV“

– další výjezdová SMS, která našim hasičům vyhlásila poplach 28. 5. 2019 v 16:45hod.
Na místo společně vyjeli s HZS ČR Stanice V. Poříčí a JSDH Police n. Met. Jednotka asistovala při
protipožárním opatřením, usměrňovala provoz na podzemní komunikaci a následně odtlačila
poškozený vůz.
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Jan Týfa
********************************************************************************

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Stará kronika SOKOLA – 6. (předposlední) pokračování
(Šikmo psaný text je doslovným opisem kroniky)
Zápis z 8.3.1927
Dne 3. t. m. musela se vzdáti funkce okrskové náčelnice sestra Zdeňka Holcová z Lomnice
nad Popelkou, je učitelkou v Suchodole. Vzdala se pro osobní odpor polických sester.
11.3.1927
V nové schůzi okrskového cvičitelského sboru žen byla zvolena sestra Potůčková t. č.
učitelka v Polici. Hlasování bylo povedené: byly přítomny jen 3 náčelnice jednot venkovských, ale
z Police přišlo asi 15 sester, které všechny hlasovaly. Musím se zeptat, kdo tu schůzi řídil.
Dne 5. března jsme měli pravidelnou schůzi výboru. Byl podán návrh na sestavení družstva
pro stavbu sokolovny v Bezděkově nad Metují. Br. Karel Novák ml., který na ten nápad přišel,
mluvil o něm se mnou, den před výborovou schůzí. Jak to u nás ani jinak nebývá, rozpředla se ostrá
debata, zavánějící občas kocourkovštinou. Bratři (zvlášť starší: br. Hencl, br. Jirman) žádali, aby se
to jmenovalo „Družstvo pro úpravu cvičiště s eventuálním dodatkem, a stavbou sokolovny“. Br.
Novák vysvětloval, že úpravu cvičiště, ovšem na náklad jednoty, provedlo by také stavební družstvo.
Hájil svůj návrh tím, že sokolovna bude státi tím dříve, čím dříve se začnou shledávat finanční
prostředky. Nesmí nás při tom másti obtížné poměry po světové válce, které způsobily že stavba
sokolovny v Bezděkově se zdá býti téměř nemožnou. Žádal, aby se odhlasoval název „Družstvo pro
stavbu sokolovny“ Návrh byl přijat jednomyslně., ale bylo nedorozumění, poněvadž se někteří bratři
domnívali, že hlasují pro to cvičiště. Výborová schůze tenkráte trvala přes půlnoc. Konečně si
všichni uvědomili, že vlastně ve výboru nelze o tak důležité věci rozhodovat a že bude nutno svolat
valnou hromadu.
Valná hromada byla 11. března 1927, pamatujte si to datum bratři a sestry! Br. Novák se
informoval u župy, poněvadž jde především o vymezení kompetence a odpovědnosti družstva. U
župy nedoporučili zřízení družstva, byly s družstvy v mnohých jednotách špatné zkušenosti. Lépe je
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prý zřídit stavební odbor. Br. Novák tento návrh poopravil, takže byl valnou hromadou přijat.
Stavební odbor podá do konce tohoto roku návrh řádu pro sebe, který bude předložen po
předchozím projednání ve výboru, valné hromadě.
Letos připadá na naši jednotu okrskové cvičení (posledně bylo za starého VII. okrsku v roce
1920), takže pro sestavení řádu nabude stavební odbor zkušeností dost. Do stavebního odboru bylo
zvoleno aklamací pět bratří. Na žádost valné hromady sestavil jsem s br. Novákem ml. kandidátku
takto: Karel Hubka (sedlák), Karel Novák ml. (t.č. úředník tiskárny Rydlo v Náchodě, Fr. Hanč
(dělník továrny E. Katschner v Polici nad Metují), Jindřich Škop (řezník). Volby se hladce
skoncovaly a zdá se mi, že jsme měli při výběru bratří šťastnou ruku. Jako by se hledali.
Br. Karel Novák byl ovšem ještě v pohotovosti: žádal zvolení vzdělávacího odboru. Po kratší
debatě zvolen byl on sám, potom br. František Borna a nepřítomná sestra Milada Škopová. Ti mně
mají býti „k ruce.“
Do valné hromady přinesli bratři plánek cvičiště, který načrtl br. náčelník Cyril Ticháček
(říkají mu Kurka, nevím proč, říkali tak i jeho znamenitému bratru Josefu (viz pomník padlých). Je
dělníkem v továrně E. Katschnera Police a po přinesení plánku se už řeklo, inženýr „Kurka“
Řeklo se původně, že se nasází na cvičiště samé lipky a do rohů topoly. Před tím se mluvilo o
střídáni lip s hlohy. Bál jsem se jim to vyvracet, aby nebyli uraženi, ale stranou jsem se jen zmínil o
topolech. Prošlo to šťastně, sám jsem počítal jen na dva dolů, nebo nejvýše na čtyři. Ale včera při
valné hromadě jsem se dozvěděl, že už stromky k sázení objednali, a to polovinu lip a polovinu
topolů. Br. Novákovi se zdá, že to nebude hezké. Sám si v té věci jsem dost jist a kreslím proto stále
na papír topol, lípu, topol atd. a pak zas jen samé lípy a kolem živý plot
Dne 7. března byly narozeniny p. presidenta Masaryka. 6. března večer byla v Bezděkově
přednáška se světelnými obrazy „T. Masaryk“. Přednášku pořádala místní osvětová komise (do
které patřím. Činnost za volební období, které se chýlí pomalu ke konci, rovnala se téměř nule. Dne
4.3. byla snad první a poslední schůze, do které jsem byl pozván a které jsem se také účastnil). Před
přednáškou, kterou si osvětové komise vzájemně půjčují, měl jsem za naši jednotu čtvrthodinový
proslov, poukazující na Masaryka filozofa – národního osvoboditele – vlastence a náboženského
myslitele. Přednáška sama bez obrazů by nezajímala, byla by nezáživná, povrchní, nepropracovaná,
tedy zkrátka bez patřičné péče. Účast byla na bezděkovské poměry slušná.
Zapomněl jsem dnes poznamenat, že po valné hromadě měl stavební odbor schůzi. Radili se
o vykopání děr pro objednané stromky. Náhodou je doma také br. Ant. Krtička, který se vrátil
z Francie. Má Pomologickou školu v Tróji u Prahy a bude tedy radit.
Antonín Krtička byl příbuzný rodiny Vojtěchových – strýc matky synů Josefa, Petra a Pavla.
Potvrzují, že to byla pravda a ještě doplňují, že byl zahradníkem na Kunětické hoře, kde se podílel
na výsadbě meruňkového sadu nesoucí jeho jméno a je napsáno na tabulce. Za minulého režimu se
záhadně změnilo jméno a byl to Mičurinův sad, ale už zase není.
Hlavní zásady pro stavební odbor jsou: nedotknutelnost fondu stavebního (peněz nesmí býti
na nic jiného použito a jednota sama na ně nemá právo). zápisy o schůzích a veškerá jednání budou
předkládána správnímu výboru ke schválení.
Stavební odbor zahájil práci na cvičišti. Bratři zasázeli na obou podélných stranách cvičiště
stromky, a to střídavě lípu a topol. Podle mého návrhu mělo se začnouti u silnice s topoly. Bratři
vysázeli stromky nejdříve na podélné straně severozápadní a začali u silnice s lipkou. Po několika
dnech sázeli stromky na opačné straně a dopadlo to tak, že u silnice byl topol. Tak to zase vykopali
a začali u silnice také s lipkou. Zbývá zasadit stromky na příčných stranách.
14. dubna 1927
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Objednali jsme konstrukci pro kruhy, šplh a lano. Br. starosta opětně výslovně upozornil, že
se vzdá funkce, zpozoruje-li, že se na nářadí necvičí.
Na cvičišti jsou stromky zasázeny již po všech stranách cvičiště. S plotem bude ještě letos
potíž. Konstrukce bude státi přes 2000,- Kč, okrskové cvičení bude znamenati rovněž značný náklad,
takže bude-li špatná návštěva, nezbude nám v pokladně ničeho.
Do okrskového cvičení zbývá asi 8 týdnů. Včera jsme začali cvičit druhý oddíl a jde to bídně.
Ke všemu návštěva ve cvičení není valná. Včera nás bylo 6, pak 8.
V Bezděkově budou válcovati silnici a to poprvé. Doposud ji jen spravovali tím způsobem, že
na ní místy naházeli trochu štěrku a bláto ze struh. Tentokrát přijede válec. Bohužel, proslýchá se,
že budou dláždit silnici z Police až k Mezihoří. Do Police se tedy bude jezdit přes Bezděkov, takže
silná frekvence čerstvě opravenou silnici jistě značně poškodí.
V neděli dne 10. dubna byla župní schůze vzdělavatelů ve Starkoči. Br. Hubač ze Žďáru na
Moravě přednášel tam na téma: „Sociální práce v Sokole“. Přednáška byla nádherná. Bylo znáti,
že Moraváci jsou opravdovější, citovější, jdou věci až na kořen, kdežto my Češi jsme spíše
ledabylejší, povrchnější, ne tak nadšení.
16. května 1927
Když loňského roku dne 9. 5. večer napadl sníh, žasli jsme nad tím. Letos však byl rekord:
sněžilo od 10. 5. do 14. 5., ovšem že s přestávkami a sníh udržel se jen v sobotu 14. 5. v polohách od
600 m výše. Silné noční mrazy spálily všechny květy, i voda v soudkách pokryla se ledem. Mnohé
stromy mají i listy spálené. Teprve dnes se trochu oteplilo, ale vzduch není jasný. Půda je vyprahlá a
potřebuje vydatný déšť.
A co v Sokole nového? Dnes týden převzal br. Karel Hubka z nádraží letní konstrukci od
firmy Adam. Kruhy došly poštou už dříve.
20. června 1927
Máme po okrskovém cvičení. Bylo dne 12. června, tedy o týden odloženo. 5. 6. 27 bylo
špatné počasí po celý den. „Svatá trojice“ nebylo ostatně o mnoho lepší. Ráno ve 4 hodiny pršelo
jen se lilo a nebyla naděje na zlepšení. Déšť setrval asi do ¼ 7 hod. ráno, ale obloha byla zatažená
a chvílemi padaly krůpěje. Cvičiště bylo kluzké, mazlavé, závodili jsme v prostných obtížně. Půda
není ještě rovná, jsou na ní hrudky, jak bylo pole vláčeno, bylo tedy nesnadno udržeti se pevně na
nohách. Soudcovali bratři ze VII. okrsku, které vedl br. Růžička z Poříčí (okrskový náčelník –
učitel). Závodili nejdříve bratři z Meziměstí. My jsme začátek trochu popletli. Br. náčelník velel
jinak, než jsme byli zvyklí. Začali jsme cvičit někteří dříve. Z dosažitelných 20 bodů dosáhli jsme 18.
Byli jsme mnoho napřed před ostatními a těšili jsme se, že zůstaneme prvními. Ale Bukovští nám tu
slávu pošramotili. Nastoupilo jich šest a předčili nás o půl bodu. Členky jsou s polickými sestrami
na stejné výši – první – mají stejný počet bodů.
Zkoušky neuspokojily. Jen staří bratři nemuseli dohánět. Za to my s tyčemi a ženy též – jsme
byli pilně zaměstnáni po celé dopoledne. Chvílemi poprchávalo a v mysli pomalu se ustavovala
představa několikatisícového deficitu. Cvičiště však pomalu vysychalo, obloha se alespoň místy
vyjasňovala a konečně se tu a tam prodralo i slunce. Když se však seřadil průvod, pár kapek ještě
spadlo.
14 dní před našim cvičením bylo okrskové cvičení ve Vysoké Srbské. Vydařilo se jim
(29.5.1927), měli krásné počasí, ač ještě v sobotu vypadalo vše přímo katastrofálně. Náš X. okrsek
uspořádal výlet v kroji do V. Srbské, kde se toho dne místní pobočka osamostatnila jako jednota VII.
okrsek a slíbili, že nám návštěvu oplatí v Bezděkově. Slovo splnili – krojovaných bratří, sester i
dorostu přišlo víc než z X. okrsku, ale celkem účast byla pro nestálé počasí slabší. Cvičení se celkem
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líbilo. Bylo přesnější (zvlášť muži s tyčemi), než ve V. Srbské. S našimi staršími bratry zacvičili si též
starší bratři z hronovska. Pozornost vzbudily zvlášť těžké cviky broumovských bratří na hrazdě
s bradly. Cviků na spojeném tomto dvojím nářadí zde doposud nikdo neviděl.
Dále z některých odstavců vypíšu zajímavosti heslovitě:
Dne 3. července se konalo župní cvičení v Opočně – od nás malá účast.
O událostech uvnitř a vně republiky:
Překonání aeroplány Atlantiku a točny. Pokus o přelet z Paříže do N. Yorku se nezdařil a
letci zmizeli beze stopy. V Rusku popravy bez soudů a známky, že lid je připraven shodit
bolševickou vládu při nejbližší příležitosti. Ve Vídni zmatky, vypálení justičního paláce se všemi
knihami a spisy – boj mezi sociálními demokraty (spíše komunisté a lůza a hakenkrojcleři). U nás
desáté výročí bitvy u Zborova, II. dělnická olympiáda v Praze, znovuzvolení T. G. Masaryka
presidentem republiky, trvalá nechuť mezi lidem, vyplývající z působení krajních směrů:
komunismus, fašismus a klerikalismus, který trvalým usazením lidovců do vlády nabývá zase chuti
po úplné nadvládě.
Poslední pokračování bude příště.
Hana Benešová
********************************************************************************

Oprava
V březnovém zpravodaji bylo v seznamu nepoužívaných slov napsáno: voršouf – nádoba na
nabírání močůvky. Zdeněk Borna nejstarší upozornil, že voršouf byla dřevěná lopata na přehazování
obilí a na močůvku to byl šoufek. Děkujeme za všímavost.
Některá slova jsou sporná. Na příklad: někdo říkal halence jupka a někdo tím myslel sukni.
Páteční hosté místního pohostinství mezi rozebíráním důležitých otázek vzpomněli také, že
na setí obilí byla dřevěná, nebo plechová nádoba, která se nějak nazývala, ale nikdo nevzpomněl
jak. Česky by to mohla být rozsívka (rozsejvačka). Sloužilo to i na rozhazování hnojiva. Ve starých
čítankách byly obrázky s rozsévači. Kdo ze čtenářů znáte starý výraz, ozvěte se prosím. Při
povídání také padlo slovo „pavůz“ a mladší už nevěděli co to bylo. Bylo to bidlo, které se dalo přes
narovnanou fůru sena, nebo slámy. Muselo být delší než vůz, aby se mohlo zajistit na obou koncích
provazy. Při svážení na nerovném terénu to bylo nutné. Bylo i pořekadlo, když si někdo nabral
mnoho polévky tak se říkalo „dej si pavůz ať to nerozleješ“.
Hana Benešová
********************************************************************************
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DĚTSKÝ DEN
V neděli 26.května jsme uspořádaly pro děti dětský den. Letos bylo téma Sněhurka a
7 trpaslíků. Děti měly za úkol splnit sedm úkolů. Za odměnu dostaly lucerničku, párek v rohlíku a
pití. Na ukončenou byla diskotéka se Sněhurkou. Celkem se sešlo 84 dětí. Bylo krásné pozorovat,
jak si to děti užívají. Děkujeme za podporu obecnímu úřadu, všem sponzorům a také všem
dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli. Přejeme krásné léto.

Ženy v akci
********************************************************************************
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POSTŘEHY KOLEMJDOUCÍHO ŠŤOURALA
Vystoupil jsem z autobusu, protože ten pokračoval na Broumov, zatímco já se dnes rozhodl
vidět na vlastní oči skvosty, které nabízí Bezděkov nad Metují.
V restauraci hotelu Na Mýtě jsem si dal kafčo, nahlédl do turistické příručky a pak už vyrazil
vzhůru za dobrodružstvím.
V průvodci psali, že první, na co narazím, jsou unikátní kamenná slunce ve starém lomu.
Mně ale dneska nezasvítí... Hromadu štěrku a barikády dalšího materiálu bych snad ještě překonal,
ale motat se v cestě náklaďákům a rozparáděnému bagru je dost o ústa. V Americe, kde jsem byl
nedávno, by bylo u podobné pozoruhodnosti hejno stánků s občerstvením a suvenýry, hektar
informačních cedulí a náležitě vyšperkovaný vstupní prostor a možná i malá lanovka, tady kamenné
slunce zapadá za nevzhlednou stavební skládkou...
No, nic – i tak je toho v téhle vesnici k vidění dost, zabručel jsem si pod vousy a pokračoval
po panelovém chodníčku, který zřejmě pocuchalo nějaké zemětřesení, vstříc táhlému stoupání. A
vyplatilo se!
Za zatáčkou na mě vykoukla skupina chaloupek, div ne perníkových. Navíc – až na výjimky
– pečlivě udržovaných i zušlechťovaných současnými majiteli. Mrknu do průvodce – Kalabon...
Copak to asi znamená? Čtu dál: jméno vychází z latinských slov cala (‚dříví‘) a bona (‚dobré‘). Tak
je to jasné – chaloupky v lese s dobrým dřívím! Krása!
Než se naději, stojím u Obecního úřadu. Což o to – barák je to pěkný, ale chtěl jsem si
vyfotit zdejší pěkný obecní znak, jenže ten nad vchodem rozežral čas a navíc bylo jak na potvoru
bezvětří, takže jsem nepochodil ani s praporem...
O kousek dál si ale můj foťák zacvakal! Pomník padlým je perfektně zrestaurovaný a
udržovaný. Jen to trochu odnesly moje boty, protože jsem šel od obecního úřadu proti blátu z
rozsáhlých výkopových prací, které teď tvoří všudypřítomnou dominantu vesnice. Ale to se nedá
nic dělat – jistě se tu kope, aby bylo líp!
Mám hrozně rád stromy. V Bezděkově si přijdeš na svý!, ujišťoval mě kamarád a ukazoval
mi fotky svých unikátních úlovků: dominantního cizokrajného smrku u prodejny potravin a neméně
unikátní borovice u Video TV servisu. Já už je ale ve sbírce mít nebudu, zato pařezů jsem si mohl
nacvakat, co hrdlo ráčí. No, asi to muselo být...
Aspoň, že Lípě třetího tisíciletí se daří! Asi ji tu zasadili místo kříže smíření za všechny její
pokácené kolegy a kolegyně...
Za co je pak ale ten pravý kříž smíření, který se cudně ukrývá v zahradě naproti hospodě? To
už se asi přesně nedovím – jen v duchu konstatuji, že každá generace má své hříchy...
O kousek výš prý kdysi rostl starý jasan – jeho poražení chápu, už údajně ohrožovat
padáním suchých větví lidi. A kromě toho – žije dál v podobě zajímavé plastiky se sovou a jezevci,
jež vznikla z jeho torza, tak to beru.
Míjím půvabnou starou hasičskou zbrojnici, kterou si místní hasiči dávají postupně
dohromady, a zastavuji se u rybníčku, jaký by bral všemi deseti každý pohádkový hastrman. Tedy –
pokud by v něm byla voda... Teď je zarostlý – vypadá tak trochu jako propadlá pastvina. Místní mi
říkali, že je tomu tak po většinu roku, pouze z jara byl plný po okraj. Laicky dumám, jestli by
nebylo řešením vybrat bahno a utěsnit dno. Pak by vesnička získala ještě hezčí zákoutí. Ale bojím
se, aby to stavbaři, jak je dnes trendem, nevzali z gruntu a poezii nenahradilo betonové monstrum s
kovovým zábradlím. To radši ať to zůstane takhle!
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A pozor – blížím se k velké zdejší pozoruhodnosti: k haltýřům. Vadí mi trochu auta,
nastrkaná k rybníčku, k plotu vedlejšího domu i na louku za rybníkem (to bude mít hospodář radost,
až to bude sekat!). Jenže – návštěvníkům těžko něco vyčítat. Na jediném plácku u křížku, kde bylo
možné na chvíli zaparkovat, trčí tři mohutné balvany. Vypadají nepatřičně, špatně se obsekávají a
hlavně – úplně zbytečně komplikují přístupnost zdejší pozoruhodnosti i život lidem z okolí, kteří
pak to divoké parkování odskáčou nejvíc.
Samotné haltýře jsou moc pěkné. Jejich rekonstrukce byla provedena citlivě, je tu dokonce i
pár míst k sezení, čehož využívám a nasávám tu až magickou atmosféru...
Sluníčko už se schovává za vrcholky Krkonoš a za chvíli je tma jak v pytli. No nic –
počkám, až se rozsvítí lampy veřejného osvětlení a pospíším si k vrcholu své návštěvy –
věhlasnému kostelu sv. Prokopa.
Čekám, čekám, ale světlo nikde. Přitom vidím, že jinde už se svítí... A tak klopýtám tmou a
zjišťuji, že první lampa v této ulici je až vpravo za rohem – odtud až k hlavní silnici vládne tma
tmoucí. No, tudy bych tedy večer domů chodit nechtěl, obzvlášť, pokud by mi bylo tolik, jako
lidem, které potkávám...
Už jsem ale na hlavní a metelím ke kostelu. Celá trasa je osvětlená a prý je nasvícený i Sv.
Prokop, tak to bude bez problémů.
Není... Kostel je zahalen do lešení a plachet – opravuje se, jak čtu na ceduli Stavba
povolena. No, nedá se nic dělat – opravu jistě už nutně potřeboval a o to bude po ní krásnější.
Aspoň budu mít důvod se do Bezděkova vrátit.
Možná, že si to příště o to víc užiju a že už nebudu mít do čeho šťourat.
Nebo jo? Uvidíme...
Dojmy kolemjdoucího zachytil: Jindřich Honzík
********************************************************************************

SVATOPROKOPSKÉ POSEZENÍ
Dne 7. července se sejdeme na hřišti na pouťovém posezení. Hrát bude
naše kapela BTK, řízená Martinem Jirmannem. Pro děti bude kolotoč a
občerstvení různého druhu pro velké i malé. Pořadatelem je tělovýchovná
jednota, ve spolupráci s hasičským sborem.
Vstupné dobrovolné
Srdečně zvou pořadatelé.
********************************************************************************

ZA POKLADY BROUMOVSKA
Již 14. ročník mezinárodního hudebního festivalu Za poklady Broumovska bude zahájen
v sobotu 29. června 2019 v 18 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Broumově. Letošní ročník nabízí
koncerty předních českých i zahraničních interpretů.
Koncerty se konají každou prázdninovou sobotu od 18 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Za 13 let to bylo 135 koncertů za účasti celkem 38 000 diváků. V místním kostele sv.
Prokopa, který je také součástí sbírky Broumovských kostelů, a jehož obnova bude na přelomu
června a července ukončena, se bude koncert konat 10. srpna 2019. Účinkovat budou Thomas
Hauschild, Zuzana Rzounková, Jan Vobořil, Martin Sokol – lesní rohy a Jana Goltášová – klavír.
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