Prosinec 2020 - číslo 3
cena: zdarma

1

Veřejné zasedání ze dne 10. 12. 2020
Usnesení č. 03/05/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje – program
“Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování
pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ na
základě Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu KHK č. DS 2020/05988 ve výši
3.000.000,Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 04/05/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán
rozvoje Obce Bezděkov nad Metují 2020 –
2025.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

kde budou přizvání všichni ZO
(dozorčí orgán) a všichni žadatelé o
odkoupení SP,
f)
dozorčí orgán připraví obálky –
neprůhledné,
neoznačené
s uvnitř
umístěnými
čísly
1
až
max.
počet řádně podaných žádostí,
g) dozorčí orgán představí iniciály zájemce
a zastupitel vybere jednu z uvedených
obálek,
h) zájemce, který si vybere obálku s číslem
1 je první vybraný zájemce, pokud nebude
souhlasit
se smluvními podmínkami nebo z jeho
strany pomine zájem o odkoupení SP
nastupuje
jednání
s druhým vybraným, tj. č. 2, a tak dále.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 04/05/2020

Usnesení bylo přijato.

Zastupitelstvo obce doplňuje usnesení č.
05/04/2020 informací o způsobu výběru
budoucího vlastníka pozemků p. č. 290/25
s výměrou 824 m² - jiná plocha, ostatní plocha
a 290/34 s výměrou 74 m² - trvalý travní porost,
vše v k. ú. Bezděkov nad Metují určeného
výhradně k novostavbě RD (SP):

Usnesení č. 05/05/2020

a) uzavírka
příjmu
žádostí
či
připomínek je 04.01.2021 do 12:00
hodin,
b) žádost o SP je nutné podat
písemnou formou do 4.1.2021 do
12:00,
c) prodejní cena je stanovena na cenu
v adekvátní cenové relaci při
prodeji SP „Jižní čtvrť – 3. Etapa =
500,-Kč/m2 včetně DPH,
d) k rozhodnutí o výběru budoucího
vlastníka SP bude zorganizováno
výběrové řízení (VŘ),
e) výběr budoucího vlastníka bude
losováním za dohledu minimálně
pěti zastupitelů obce,

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti
o poskytnutí podpory z MMR ČR v programu
Podpora rozvoje regionů 2021, podprogramu
Podpora obcí do 3 000 obyvatel v rámci
dotačního titulu DT117D8210A – Podpora
obnovy místních komunikací - Obnova místní
komunikace v obci Bezděkov nad Metují za
výše uvedených parametrů pro toto usnesení.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 06/05/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním
komplexní administrace žádosti o dotaci
z MMR ČR v programu Podpora rozvoje
regionů 2021, podprogramu Podpora obcí do
3 000 obyvatel v rámci dotačního titulu
DT117D8210A – Podpora obnovy místních
komunikací - Obnova místní komunikace v obci
Bezděkov nad Metují v rozsahu cca 7.000 m2
společností ISES, s.r.o., Praha za smluvní cenu
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99.
Pro: 7

tis.
Proti: 0

bez
DPH.
Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 07/05/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
dotaci v rámci KHK – 21POVU1 - účel č.1 –
Komplexní úprava veřejných prostranství:
„Komplexní úpravy veřejného prostranství
v areálu kostela, školy a fary v Bezděkově nad
Metují“ s celkovými uznatelnými náklady
1.500.000,-Kč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 08/05/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost
pana Radka Machuly o odkoupení pozemku či
jeho části p. č. 493/5 s výměrou 1.805 m² zahrada v k. ú. Bezděkov nad Metují ze dne 27.
11.
2020.
Dále zastupitelstvo obce souhlasí s
projednáním předběžného rozsahu prodeje
nebo prodeje jeho části - rozsah, ceny – to vše
k dalšímu projednání, které musí proběhnout
dle zákona a správních předpisů o hospodaření
s majetkem obce – po kolaudaci výše uvedené
stavební
akce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 09/05/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost
podanou p. Jiřím Štysem, bytem: Bezděkov nad
Metují č. p. 129, dne 7. 12. 2020 Obci Bezděkov
nad Metují, která se týká narovnání
majetkoprávní hranice a sousedních přilehlých
pozemků mezi vlastníkem Obcí Bezděkov nad
Metují a pozemků ve vlastnictví žadatele.
Dále
zastupitelstvo
obce
souhlasí
s odprodejem části p. č. 701 s výměrou 1.076
m² - ostatní komunikace, ostatní plocha, a to
nově oddělené části p. č. 701/2 o výměře 21 m²
- ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Bezděkov

nad Metují na základě porovnání s
vyhotoveným geometrickým plánem č. 355458/2020 a skutečným stavem zástavby
v blízkosti
vlastnických
hranic
v rámci
toleranční nepřesnosti dané zeměměřičskými
předpisy. Pro případ, že dojde k převodu
nezbytně nutné části pozemku z vlastnictví
obce do vlastnictví žadatele, bude uskutečněn
za úhradu, a to 60,-Kč/ m² (cena stejná pro
podobné pozemky v rámci nákupu a prodeje ze
strany
obce).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a
místostarostu obce s provedením místního
šetření, a v případě, že nebudou shledány
překážky v realizaci úpravy hranic a odprodeji
části zastavěného pozemku, pověřují starostu
obce
uzavřít
Smlouvu
kupní.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 10/05/2020
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
k uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku p. č. 139/1 o výměře 202 m² - ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Bezděkov
nad Metují. Pozemek bude zatížen břemenem
užívání k případné údržbě štítu stodoly, která
je ve vlastnictví manželů Nehněvajsových.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 11/05/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou
vlastnických hranic na p. č. 300/11 o výměře
345 m² - trvalý travní porost, 300/14 o výměře
1390 m² - zahrada a 311/1 o výměře 11.087 m²
- ostatní komunikace, vše v k. ú. Bezděkov nad
Metují na základě porovnání s vyhotoveným
návrhem geometrického plánu, viz příloha a
skutečným stavem zástavby v blízkosti
vlastnických
hranic.
Dále
zastupitelstvo
obce
souhlasí
s odkoupením části pozemku p. č. 300/11, na
kterém je umístěna sakrální stavba – křížek a
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vzrostlá lípa za cenu 60,-Kč/m2. Veškeré
náklady souvisejícími s úpravou vlastnických
hranic a s odkoupením části pozemku bude
hradit a zajistí Obec Bezděkov nad Metují.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
uzavřením Smlouvy směnné s doplatkem.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 12/05/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou
vlastnických hranic na p. č. 214 s výměrou
3.165 m² - zahrada, 212 s výměrou 449 m² orná půda, a 286 s výměrou 181 m² - ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú.
Bezděkov nad Metují na základě porovnání
s vyhotoveným návrhem geometrického plánu,
viz příloha a skutečným stavem zástavby
v blízkosti
vlastnických
hranic.
Dále
zastupitelstvo
obce
souhlasí
s odkoupením části pozemku p. č. 214, která se
využívá jako cesta k hřbitovu za cenu 60,-Kč/m2
a prodejem části pozemku p. č. 671 a 220/1
Petru Vernerovi za cenu 60,-Kč/m2 . Veškeré
náklady souvisejícími s úpravou vlastnických
hranic a odkoupením části pozemku bude
hradit a zajistí Obec Bezděkov nad Metují.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
uzavřením Smlouvy směnné s doplatkem.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2019.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 14/05/2020
Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku ze psů,
která nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku č.
4/2003, o místním poplatku ze psů.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 15/05/2020
Zastupitelstvo obce vydává Nařízení obce č.
1/2020 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území obce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 16/05/2020
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
přípravou personální vytíženosti SD a ČOV.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 17/05/2020
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem
pozemků p. č. 645/4 a 645/5 o výměře 794 m²
a 612, m², vše trvalý travní porost v k. ú.
Bezděkov
nad
Metují.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 2

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 13/05/2020

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 18/05/2020

Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která nahrazuje Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2019 a Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2020 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Bezděkov nad Metují, která

Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým
pasportem,
který
vypracovala
firma
Envipartner, s.r.o., Brno, z března 2020, který
nahrazuje původní pasport DZ a MK od
Dopravně inženýrské kanceláře, Hradec
Králové.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 19/05/2020
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Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým
dodatkem k Nájemní smlouvě č. 900/2005
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 20/05/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení řádné
inventarizace k 31. 12. 2020 dle předloženého
„Plánu
inventur
2020“
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 21/05/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
provizorium obce na 1. čtvrtletí roku 2021.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 22/05/2020
Zastupitelstvo obce doplňuje usnesení č.
05/04/2020 informací o způsobu výběru
budoucího vlastníka pozemků p. č. 290/25
s výměrou 824 m² - jiná plocha, ostatní plocha
a 290/34 s výměrou 74 m² - trvalý travní porost,
vše v k. ú. Bezděkov nad Metují určeného
výhradně k novostavbě RD (SP):

b) žádost o SP je nutné podat písemnou
formou do 4.1.2021 do 12:00,
c) prodejní cena je stanovena na cenu
v adekvátní cenové relaci při prodeji SP
„Jižní čtvrť – 3. Etapa = 500,-Kč/m2
včetně DPH,
d) k rozhodnutí o výběru budoucího
vlastníka SP bude zorganizováno
výběrové řízení (VŘ),
e) výběr budoucího vlastníka bude
losováním za dohledu minimálně pěti
zastupitelů obce,
kde budou přizvání všichni ZO (dozorčí
orgán) a všichni žadatelé o odkoupení
SP,
f) dozorčí orgán připraví obálky –
neprůhledné, neoznačené s uvnitř
umístěnými čísly 1 až max.
počet řádně podaných žádostí,
g) dozorčí orgán představí iniciály zájemce
a zastupitel vybere jednu z uvedených
obálek,
h) zájemce, který si vybere obálku s číslem
1 je první vybraný zájemce, pokud
nebude souhlasit se smluvními
podmínkami nebo z jeho strany pomine
zájem o odkoupení SP nastupuje jednání
s druhým vybraným, tj. č. 2, a tak dále.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 0

a) uzavírka příjmu žádostí či připomínek
je 04.01.2021 do 12:00 hodin,

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní adventní období je trochu jiné než jsme byli zvyklí. Máme ale jako vždy dva vánoční stromy,
které zajišťovala obec, hasiči a farníci. Tak snad alespoň toto je pozitivní zpráva. Přes různá omezení
musíme jako komunita občanů obce i zastupitelů obce dále fungovat, abychom nepromarnili možné
příležitosti v rozvoji a údržbě obce.
Poslední veřejné jednání zastupitelstva obce, konané 10. 12. 2020 posvětilo několik zásadních akcí
pro příští rok 2021.
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1) Obnova místních komunikací po akci „Kanalizace“
- v rozpočtu akce „splašková kanalizace“ je počítáno s obnovou povrchů v rámci této akce
v rozsahu cca 5.500 m² a náklady cca 6.000.000,- Kč, bez DPH – na tuto obnovu máme úvěr
36% z uznatelných nákladů obnovy této části místní komunikace (MK),
- po realizaci 50% kanalizačních stok je jasné, že dojde zároveň k poškození a zničení dalších
ploch místních komunikací ve výměře 6.800 m²,
- po odborném vypracování dokumentace k obnově MK mimo obnovu po „splaškové
kanalizaci“ vycházejí rozpočtové náklady na tyto další náklady na obnovu poničených MK na
částku cca 12.000.000,- Kč,
- obec zpracovává veškeré podklady pro podání žádosti v rámci vyhlášené dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR),
- celkové náklady na obnovu MK v případě dotace a již počítanou částku v rámci „kanalizace“
by tak byly cca 18.000.000,- Kč
- žádost o uvedenou dotaci je nutné doručit na MMR do 21. 12. 2020 – 12:00 hodin,
- pokud se nezdaří získat dotaci v rámci vyhlášené dotační výzvy MMR, pak si nejsem jistý, jak
stávající situaci zdárně vyřešit – jedno bude jisté – že obec provedla všechny úkony pro řešení
situace v rámci možné dotace.
2) Obnova – komplexní úpravy veřejného prostranství v areálu kostela, školy a fary
v Bezděkově nad Metují
-

jedná se o komplexní úpravu prostoru před školou, vstupním portálem před kostelem
s obnovou stávající pískovcové dlažby a přístupové cesty ke spodnímu hřbitovu,
žádost o dotaci je nutné podat do konce ledna 2021 – dotace v rámci POV – KHK,
s maximálním podílem 50 % uznatelných nákladů akce,
žádáno bude o dotaci 50 % s předpokládaných nákladů akce 1.500.000,- Kč – tj. 750.000,- Kč
akce bude provedena pouze za předpokladu mimořádného – nepředpokládaného příjmu
dotace na východní zeď hřbitova (dodatečné přidělení dotace MMR , ve výši 500.000,- Kč).

3) Komplexní úpravy pozemků obce – „Drážní kousky“
-

-

obec zažádala v rámci DSO Policko o dotaci „Ozelenění drážních kousků“,
v této dotaci, která není prozatím přidělena se jedná o cca 1.200.000,- Kč
v rámci velké stavební akce „kanalizace“ jsou na části těchto pozemků deponovány výkopové
zeminy (dočasná deponie vytlačených zemin) – předpoklad celkem 8.000 m³ zemin,
dodavatel stavby BSS Broumov a Obec Bezděkov nad Metují, zvažuje využití těchto zemin
(rozbory zemin jsou ekologicky bez závad) na jejich uložení v rámci komplexních úprav těchto
pozemků
pro zajištění dokumentaci a stavebních řízení je však nutné požádat zkušeného zpracovatele.

Vážení spoluobčané, nebuďme nešťastni z různých opatření dnešní doby, vždyť Vánoční svátky jsou o
klidu v rodině i setkávání s těmi nejbližšími, a to nám nikdo nemůže vzít. Jménem svým,
zastupitelstva obce a zaměstnanců obecního úřady Vám přeji pěkné prožití Vánočních svátků, hodně
zdraví štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě v roce 2021.
Miroslav Maroul, starosta obce
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Zprávy ze školky a školy
Jak jsme Vás minule informovali, proběhla i u
nás distanční výuka. Protože máme šikovné
žáky, které jejich rodiče podporují, povedlo se
nám i na dálku k „Halloweenu“ vyřezat
nádherné dýně a před školou udělat na týden
jejich výstavku.
Od 18.listopadu jsme opět po měsíci výuky na
dálku nastoupili do školy. Protože jsme
malotřídní škola, nastoupily všechny ročníky.
Jsme tomu moc rádi, protože po kamarádech
se nám opravdu hodně stýskalo. Přesto máme
i on-line vysílání, a to kroužku angličtiny,
protože ostatní kroužky zatím povolené nejsou.
Mimo roušek, které musíme mít po celou dobu
pobytu ve škole nasazené – včetně
odpoledního pobytu ve školní družině - nás
mrzí nemožnost pořádání mimoškolních akcí.
Začal již advent a nemohli jsme být ani při
rozsvěcení vánočního stromku, a nebude ani
besídka pro rodiče. Doufejme, že k nám bude

moci alespoň přijít Ježíšek, ale kdo ví – vstup
třetím osobám je zatím do škol zakázaný.
Předvánoční náladu si ale
Vyrobili jsme krásné
připomeneme si vánoční
Vánoční koledy si sice
alespoň poslechneme.

můžeme vytvořit.
adventní věnce,
zvyky a tradice.
nezazpíváme, ale

Školka fungovala i po podzimních prázdninách
bez omezení. Přesto chodilo mnohem méně
dětí. Od 18.listopadu se již jejich počet zvýšil a
doma zůstávají jen některé. I tady je život ale
smutnější. Všichni jsme se těšili na Mikuláše,
který bohužel nepřišel a na další předvánoční
akce, které nemohou být. Třeba se i zde
dočkáme alespoň Ježíška.
Co závěrem. Přejeme Vám všem do nového
roku hodně zdraví a spokojenosti, vzájemného
porozumění a tolerance. A všichni pevně
doufáme, že příští kalendářní rok bude
mnohem klidnější.
Zaměstnanci, žáci a děti ze školy

-------------------------------------------------------------------------------------------Sdělení knihovny
Letošní situace kolem Covidu 19 velmi
ovlivnila i provoz naší knihovny. Uzavřena byla
v době nouzového stavu na jaře a i teď na
podzim. Přesto jsme se snažili vyjít vstříc svým
věrným čtenářům a domlouvali jsme
individuální půjčování četby přes okénko.
V současné době máme 8 dospělých čtenářů a
letos se nám podařilo rozšířit řady dětských
čtenářů. Těch máme 5. Většina dětských
čtenářů bohužel končí s výpůjčkami v naší
knihovně po ukončení docházky do naší školy
a odchodem do vyšších ročníků.

Pokud někdo
z Vás
má
zájem
o
půjčování
četby, určitě
Vás
rádi
uvidíme. Pokud nejsou nějaké výjimky,
míváme otevřeno v úterý od 15 do 17 hodin.
Do nového roku přejeme všem pevné zdraví,
mnoho spokojenosti a v příštím roce jen samé
příjemné události.
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TJ SOKOL
TJ SOKOL Bezděkov nad Metují přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a
spokojenosti v novém roce.

Zdeněk Borna, předseda TJ SOKOL, správce

-------------------------------------------------------------------------------------------Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují
a jeho činnost v roce 2020
Blíží se konec roku a to je obvykle čas, kdy se
hodnotí, co se povedlo, co se nepovedlo, co se
udělalo, co se neudělalo a udělat mělo.... Ten
letošní rok byl pro nás všechny zvláštní a jiný,
plný omezení, zákazů a zrušených akcí. Přes
všechny překážky a nástrahy se nám povedlo
několik akcí zrealizovat, za což jsme velice rádi.
Jelikož
epidemiologická
situace
stále
neumožňuje shromažďování obyvatel, tak jak
bychom potřebovali, bylo odhlasováno
výborem SDH, že letošní výroční schůze Sboru
dobrovolných hasičů se neuskuteční!!!
Veškeré náležitosti a závazky SDH Bezděkov
nad Metují za rok 2020 budou včas a řádně
splněny. Medaile, stužky za věrnost a
vyznamenání dle nároku členů, společně s
informacemi a zprávou za rok 2020 budou
členům předneseny na slavnostní schůzi u
příležitosti 140 let od založení sboru.
Členskou základnu našeho sboru v současnosti
tvoří celkem 126 přihlášených hasiček a hasičů.
Družstvo mladých hasičů čítá 27 členů. Výbor
SDH pracoval od zvolení na loňské výborové
schůzi v nezměněném složení v počtu patnácti
členů. V roce 2020 se sešel výbor i přes veškerá

omezení a nařízení na šesti výborových
schůzích. Tři naši zástupci spoluvytvářeli výbor
okrsku Bor a máme zastoupení i v Okresní radě
prevence OSH Náchod.
Začátek roku je pro naše hasiče signálem pro
přípravy tradičního Hasičského bálu, který se
konal 8. 2. 2020 na sále hospody za tónů kapely
BTK. Návštěva nezklamala naše očekávání, i
když kapacita sálu nějakou rezervu ještě měla.
Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů
byla letos povolána ke dvěma zásahům a to 11.
3. 2020 k odstranění stromu v Kalabóně a 6. 4.
2020 k požáru lesního porostu. Mimo
zásahovou činnost udržuje svými možnými
silami svěřenou obecní techniku v technickém
a provozuschopném stavu. Všech 19 členů JPO
obnovuje své znalosti a dovednosti nejen v
odborných
kurzech
Integrovaného
záchranného systému.
První
venkovní
společenskou
akcí
v netradičním provedení a bez účasti většího
počtu členů a veřejnosti bylo „stavění Májky“.
Ve stejném režimu pak byl proveden sběr
železného šrotu v obci, který se uskutečnil ve
čtvrtek 18. 6. 2020, kdy se podařil
8

nashromáždit plný kontejner kovového
odpadu, který byl následně odvezen do výkupu
surovin za celkovou hodnotu 6 000,- Kč.
Děkujeme všem za váš „dar“ ve formě
kovového odpadu pro SDH. Také děkujeme
obci Bezděkov nad Metují a firmě Hašpl za
poskytnutí techniky s obsluhou.
Soutěžení v požárním sportu jak mladých
hasičů tak i dospělých zrušil buď nouzový stav
či vládní opatření.
Zrealizovali se i další dvě celodenní brigády
především v budově staré hasičárny na
Drahách. Budova je kompletně připravena
k napojení na budoucí splaškovou kanalizaci
v obci. Po napojení bude možno zcela využít
nově vybudované WC uvnitř budovy. Projekt
WC v budově „staré hasičárny“ byl z části
financován získanou dotací Královéhradeckého
kraje částkou 38 000,- Kč a zbylé náklady téměř
27 000,- Kč uhradil Sbor dobrovolných hasičů
Bezděkov nad Metují. V částce je zahrnut
stavební materiál, sanitární zařízení, výkopové
a zemní práce, elektro. materiál aj., nutno zde

připočítat cenu která nelze vyčíslit a to za práci
členů, kteří se na realizaci podíleli.
Modernizace probíhala i již v hotových částech
staré hasičárny, kde z dotace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy bylo
zakoupeno projekční plátno s popisovací tabulí,
nová sada dětských hadic a stopky.
Tradičním zdobením a rozsvícení vánočního
stromku na návsi obce hasiči zakončili rok 2020.
V příštím roce náš sbor čeká oslava 140 let od
založení. Pozvolna pracujeme na formě a
podobě významného výročí. Celou akci bychom
chtěli uskutečnit o víkendu 2.- 4. 7. 2021.
V rámci oslav 140 let od založení sboru budou
probíhat i soutěže v požárním sportu a to
Soutěž O pohár starosty obce 15. 5. 2021 a
„Bezděkovské 60-sátky“ 29. 5. 2021.
Doufejme, že PES (protiepidemický systém ČR)
či jiné zvíře v ČR dovolí uspořádání hromadných
akcí a bude reálné uskutečnit každoroční
Hasičský bál na sále Vojtěchova pohostinství
13. 2. 2021.

Příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021
hodně zdraví, štěstí, úspěchů v pracovním i osobním
životě přeje Sbor dobrovolných hasičů
Bezděkov nad Metují.

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční
stromeček. “Za chvíli přijde Pepíček a říká: „A svíčky taky?

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují

9

MAS Stolové hory, z. s.

Z regionálního vánočního dárku je radost dvojnásobná
Začátek prosince vybízí k zamyšlení, jakými
vánočními dárky obdarujeme své blízké.
Někteří z nás je sice skrývají ve skříních už od
září, ale my mezi ně bohužel nepatříme. Jednou
z možností, jak radost z dárku znásobit, je
nakoupit jej u místního výrobce. Potěšíte nejen
maminku nebo kamarádka, ale také místního
živnostníka, který letos zažívá nelehké období.
MAS Stolové hory se na podporu lokální
ekonomiky zaměřila již v jarním období. Situace
se z epidemiologického hlediska bohužel
nelepší a drobní podnikatelé nadále počítají
ztráty. Je to jen na nás, místních, jestli jim
pomůžeme tuto krizi překonat. Náš region
Stolových hor je plný šikovnou rukou a
podnikavých lidí. Mýdla, voskované ubrousky,
textilní a drátované nebo malované výrobky,
ale také pivo, med, mléko, pečivo nebo džemy,
nejen to vyrábějí naši sousedé. Pokud si nejste
jistí, co by vašim blízkým udělalo největší
radost můžete je obdarovat poukazem do
kavárny nebo restaurace a strávit s nimi
v průběhu roku příjemné chvíle nad kávou.
Poukaz
do
vinárny,
knihkupectví,
bezobalového
krámku
nebo
odchodu
s lokálními výrobky jistě potěší každého. Nebo
je pozvěte do wellness či místního muzea. Kdo
z nás se jednou za čas vyrazí pobavit a vzdělat
se nejen o historii místa, kde jsme doma?

„Osobní kontakt s živnostníkem je daleko
příjemnější než nákup v supermarketu, budete
z něj mít lepší pocit. A navíc tím pomáháte
vytvářet sounáležitost, která se mnohdy
vytrácí,“ dodává David Hauschke z MAS Stolové
hory. Nedopusťme, abychom museli spoléhat
na okolní státy nebo nadnárodní společnosti a
museli se koukat na prázdné prostory
v centrech měst. Jedním nákupem svět
nezměníme, ale místnímu podnikateli
pomůžeme. Výčet těch, které můžeme
podpořit najdete na webu www.masstolovehory.cz nebo na facebooku MAS Stolové
hory.
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Jabloň u Lidmanů nese titul Strom roku 2020
S velkou pravděpodobností se k vám již tato
radostná zpráva dostala a věřte nebo ne, stále
je pravdivá. Jabloň u Lidmanů 20. října vyhrála
v konkurenci majestátních a starých 12
finalistů anketu Strom roku 2020. Za MAS
Stolové hory, která strom do soutěže
nominovala, bychom rádi poděkovali všem,
kteří se na tomto úspěchu podíleli. Ať už pekli
štrúdly, loupali ořechy, kreslili obrázky,
poskytli nám prostor pro výstavu, složili nebo
nazpívali písničku nebo šířili hlasování mezi

své příbuzné a známé. Každá snaha se počítala
a evidentně přinesla ovoce v zisku 2 191 hlasů,
čímž jabloň absolutně převýšila ostatní
stromy. Například lípa, která obsadila druhé
místo, měla ani ne polovinu hlasů. Jabloň se
nyní těší na odborné arboristické ošetření, na
které jste i vy svojí dárcovskou DMS přispěli.
Již v únoru bude jabloň u Lidmanů soutěžit
v evropském kole ankety. Bude opět mít vaši
podporu?
Mirka Soldánová

Lípová alej před kostelem v Bezděkově nad Metují.
V roce 1870 byla vysázena lípová alej od kostela k faře. Letos to je právě 150 let.

Z obecního úřadu
Prožili jsme mimořádný rok. Nesetkávali jsme se s tak
zásadními opatřeními a zákazy, které jsme museli respektovat
v letošním roce. Od roku 1989 jsme byli zvyklí se setkat o
Štědrém dnu na návsi – na „Vytrubování“, později v našem
kostele. Ani to letos nebude. Musíme být trpěliví, dodržování
opatření je to jediné, co můžeme dělat. Naši rodiče a prarodiče
přežívali daleko horší období a věřili, že bude lépe. Byly to války,
mor. Střídá se i počasí, jednou je pěkně, pak zase hůř. Tento stav
budeme přijímat s vírou, že bude zase dobře a vrátíme se
k normálnímu životu.
Kancelář uzavřena
Kancelář obecního úřadu bude ve dnech 21. prosince 2020 až 4. ledna 2020 uzavřena z důvodu
čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení
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