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Veřejné zasedání ze dne 13. 8. 2020
Zastupitelstvo obce schválilo (výňatek):
1) záměr prodeje části pozemků parc. č. 493/1 a 493/3, definované v Geometrickém plánu
skutečného umístění stavby č. 324/116/2019 jako pozemky č. 493/12 a 493/13 o celkové výměře
564 m² a pozemky č. 493/14, 493/15 a 493/16 o celkové výměře 973 m² za Kč 35,- m², tzn.
celkem za Kč 53.795,-.
2) směnu pozemků pro majetkové vypořádání související se stavbou ČOV s Benediktinským
opatstvím sv. Václava v Broumově.
3) bezúplatný převod pozemku parc. č. 139/1 – ostatní komunikace do majetku obce.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
1) prodej části pozemků parc. č. 158/6 a 158/8

------------------------------------------------------------------------------------Veřejné zasedání ze dne 2. 9. 2020
Zastupitelstvo obce schválilo (výňatek):
1) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě směnné, smlouvě o zřízení předkupního práva a smlouvě

2)

3)
4)
5)

6)

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky – s doplatkem
s Benediktýnským opatstvím sv. Václava v Broumově, Klášterní 1, 55001 Broumov: č. parc.
493/3 - zahrada o výměře 2.127 m² ve vlastnictví obce, za pozemek č. parc. 489–ostatní plocha
o celkové výměře 260 m² s doplatkem, jehož výše bude stanovena znaleckým posudkem
s finančním vyrovnáním rozdílu cen,
• dále schvaluje zřízení věcného břemene s právem in rem na části pozemku
parc. č. 488–lesní pozemek, na základě které, bude Benediktinskému opatství sv. Václava
v Broumově, jako vlastníkovi lesního pozemku parc. č. 501/1 a cesty parc. č. 703 a jím
pověřeným třetím osobám umožněn přístup za účelem hospodaření v lese.
• dále schvaluje zřízení věcného břemene vedení kanalizace s právem in rem na části pozemků
parc. č. 501/1 – lesní pozemek, parc. č. 489 – ostatní plocha a parc. č. 703 – ostatní plocha,
k. ú. Bezděkov nad Metují, které bude Obci Bezděkov nad Metují umožňovat provádět nutné
opravy této kanalizace,
zpětný odkup pozemků parc. č. 290/25 – ostatní plocha o výměře 824 m² a parc. č. 290/34 trvalý travní porost o výměře 74 m², o celkové výměře 898 m², jednotková cena 300,- Kč/m, tj.
za celkovou cenu Kč 269.400,- na základě „Kupní smlouvy s ujednáním o zřízení předkupního
práva č 02/15“ ze dne 17. 12. 2015,
záměr prodeje pozemků parc. č. 290/25 – ostatní plocha o výměře 824 m² a parc. č. 290/34 trvalý travní porost o výměře 74 m² za cenu časově i místně obvyklou, již obcí stanovenou při
prodeji pozemků Jižní čtvrti u 3. etapy, tzn. za Kč 500,- / m² včetně DPH,
případný prodej může být proveden až po převodu pozemků do vlastnictví obce, tedy včetně
zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků. Zastupitelstvo obce plněním tohoto usnesení
pověřuje starostu obce,
prodej části pozemků Městu Police nad Metují, parc. č. 493/1 a 493/3, definované
v Geometrickém plánu skutečného umístění stavby č. 324/116/2019 jako pozemky č. 493/12 a
493/13 o celkové výměře 564 m² a pozemky č. 493/14, 493/15 a 493/16 o celkové výměře 973
m² za Kč 35,- /m², tzn. celkem 1.537 m² za Kč 53.795,-,
bezúplatný převod a uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc. č. 139/1 o výměře 202
m²
–
ostatní
komunikace,
k.ú.
Bezděkov
nad
Metují.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme v období, kdy je možné se ohlédnout za činností obce v letní sezóně a nastínit jaké
úkoly máme před sebou.
Pro bezproblémový chod obecního úřadu jsou nejdůležitější ekonomicky a organizačně
zdatné pracovní síly. Připomínám a navazuji na mé informace v této záležitosti. Po odchodu
paní Gennertové jsme řešili zástup po dobu její mateřské dovolené. Na tuto dobu byla přijata
paní Jana Košová z Červeného Kostelce. Dalším úkolem bylo vybrat náhradu za účetní paní
Radku Jaklovou, která se rozhodla nastoupit do soukromého sektoru. Na její místo byla přijata
paní Kateřina Jarošová též z Červeného Kostelce. Tato pracovní pozice ji však z důvodu
rozsahu povinností nevyhovuje. Výsledkem je žádost o ukončení pracovního poměru. V této
době, kdy jsou před námi účetní uzávěrky, inventarizace majetku, DPH a další důležité
ekonomické operace, je to pro mě hořký oříšek. Na její místo již bylo vypsáno výběrové řízení,
přes to jsem si vědom, že na dobu cca 3 měsíců bude nutné zajistit tyto povinnosti obce externím
dodavatelem.
Již druhým rokem bojujeme s kůrovcovou kalamitou v našem obecním lese. Rozsah
napadených stromů za svou dobu ve funkci nepamatuji. Odbytové ceny kulatiny jsou
„mizerné“. Jelikož tato kalamita je v celé republice, nedostává se služeb zajišťujících těžební
práce. Po úhradě nákladů za těžbu dřeva většinou zbydou prostředky pouze na povinné
obnovení porostu. Na základě těchto skutečností jsme se s místostarostou rozhodli, že alespoň
část kulatiny necháme pořezat na řezivo vhodné pro aktivity obce pro následné období.
Obnova hřbitova je provedena z 90%. Pokud počasí dovolí provedeme terénní úpravy okolo
chodníků a arborista pan Hrůša provede osázení určitých míst hřbitova dřevinami dle
vyhotoveného odborného návrhu. V jarních měsících budou dokončeny restaurátorské práce na
sochách v celém areálu kostela (6 objektů). O
budoucích úpravách „kopečku“, plochy před a
okolo kostela bude předmětem jednání
zastupitelstva obce, v návaznosti na finanční
možnosti obce.
Stěžejní stavební akcí je „Splašková
kanalizace a ČOV“. Nelze zde zmiňovat
nepřeberné množství problémů, které společně
s dodavatelem a projektantem postupně
řešíme. Důležitou informací je nastínit další
postup prací. Dodavatelská firma BSS, s.r.o.
bude pracovat nepřetržitě i v zimním období. Pokud klimatické podmínky budou extrémnější,
práce budou přerušeny. Kanalizační stoky tak budou v následném období prováděny v ulici Ke
studni (Kalabon), od Navrátilových k Beranovým. Velmi náročným úsekem pak bude stoka
uložená v chodníkovém tělese od Návsi po Kosinkovi. Zde dojde k rozebrání chodníkové
dlažby a budou nutné podryty pod silnicí k druhé straně zástavby. Z důvodu těchto prací bude
od dubna zcela uzavřena silnice od Návsi k Polici nad Metují. Souběžně s touto stokou budou
prováděny přípojné stoky. Jedná se o úsek za pohostinství a o ulici „Draha“
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Po náročných jednáních je konečně zahájena výstavba vlastní čističky odpadních vod Na Mýtě
– pod lomem.
Samostatnou kapitolou je stav místních komunikací po stavební činnosti spojené
s kanalizací. Finanční prostředky v rozpočtu akce počítají s obnovou pouze asfaltových
povrchů v místě rýhy pro uložení kanalizace. Je však pro mě i pro občany zjevné, že poškození
komunikace je v daleko větším rozsahu, s kterým rozpočet akce nepočítá. Úkolem obce je tak
zmapovat rozsah poškození (v určitých úsecích kompletní zničení), dále navrhnout řešení,
stanovit objektivní náklady na obnovu a důrazně jít za možnou finanční podporou akce obnovy
MK (dotace).
V tuto dobu je zahajována akce „Chodníky při silnici k Machovu“, Ve výběrovém řízení
byla vybrána firma Bezedos, s.r.o.. Pro letošní rok je s dodavatelem vyjednáno, že bude
provedena část od obecního úřadu ke hřišti, která je nejvíce používána. V jarních měsících pak
bude zhotoven úsek od hřiště k Machovu. Součástí akce je nové veřejné osvětlení, které není
součástí dotace na chodníky a obec si jej buduje sama.
V důsledku výstavby ČOV a chodníků nebude z nutných technických požadavků funkční
veřejné osvětlení v úseku od lomu na Mýto a v úseku od návsi po Otáčku.
Obec dodatečně (zpětně) obdržela možnost čerpat dotaci na sběrná místa tříděného odpadu
po obci (hnízda) a jejich vybavení sběrnými nádobami. Jedná se o zpevněná místa (něco jako
chodníkové povrchy) a to za pohostinstvím, u bytovek, za obchodem a nové místo ve spodní
části Jižní čtvrti. Podrobnější informace budou po realizaci míst jistě uvedeny v některém
článku týkajícím se odpadového hospodářství obce.
Ilustrační obrázek:

Informací mám na srdci více, ale další v příštím vydání zpravodaje a snad i na veřejném
zasedání ZO – dle epidemiologické situace.
Co se týká stále trvajícímu nebezpečí pandemie „corony“ podávám jen krátký vzkaz poděkování. Myslím, že jsme přesyceni informacemi v této záležitosti. Děkuji všem občanům,
kteří se snaží různá doporučení a příkazy dodržovat. Naslouchejme jen zodpovědným
odborníkům v této oblasti lékařství.
Miroslav Maroul, starosta obce
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Září a říjen ve škole a školce na Bezděkově
Letošní školní rok jsme všichni začali
s očekáváním, že bude snad klidnější než závěr
předcházejícího a že po jarním velkém omezení,
díky covidu - 19, budeme plně moci předávat
své zkušenosti a znalosti našim nejmenším.
Do školky nastoupilo celkem 22 dětí, z nich
přišlo 8 nových. Na děti se těšily naše zkušené
a milé paní učitelky. Během měsíců září i října
se děti spolu seznamovaly, ukázaly si celou
školku i školu, učily se pravidlům a zvykaly si
na režim školky. Předškolní děti začaly výuku
plavání v Broumově. Na vycházkách se
seznamovaly s podzimní přírodou a při tvoření
ve třídě využívaly podzimního materiálu
k tvoření.
Bohužel už během konce měsíce září chod
školky narušil opět covid - 19 a s ním spojená
opatření. Předškoláci museli přerušit výuku
plavání, ve školce bylo stále méně dětí.
V polovině října již chodilo pouze 8. Na
podzimní prázdniny pak byla naše školka úplně
uzavřena.
Co se týká školy – tak zde jsme začali 1.září.
S panem starostou jsme přivítali 4 žáky do první
třídy. Ve druhé třídě máme 10 žáků a ve třetí 3
kluky.
Všichni jsme se těšili na sebe
navzájem. Na jaře jsme zjistili, že být
s kamarády je to nejlepší. Během prvního
měsíce jsme si ujasňovali pravidla spolupráce,
opakovali učivo a žáčky z první třídy
zasvěcovali do školní práce.
Kluci ze 3. třídy začali hned od 4.září
kurzem plavání.
Práce se dařila a dokonce se nám povedlo
uskutečnit i jeden projektový den – se školní
družinou jsme se ve středu 16.září podívali do
Lesní školky Broumov. Dozvěděli jsme se zde

spoustu zajímavého o stromech a lese. Byl
krásný den a my si jej opravdu užili.
Další podařenou akcí byla návštěva Tondy
Obala, který se vydal na cesty a zavítal i k nám.
Během jeho povídání jsme se dozvěděli, jak je
to s odpady a co můžeme dělat, aby jich bylo
méně a hlavně, jak je správně třídit.
V říjnu nám zase covid - 19 znepříjemnil
život. Po páté lekci byl ze dne na den
pozastaven kurz plavání. Od 14. 10. jsme museli
zůstat doma a přejít na distanční výuku. Pro nás
je to velice těžké. Úkoly dostáváme zadané
písemně, rodiče nám s nimi musí hodně
pomáhat. Máme i výuku přes internet.
Procvičujeme český jazyk, matematiku,
prvouku, kontrolujeme, zda si s učivem víme
rady - tyto hodiny probíhají 2 x týdně
v podvečerních hodinách. Třetí třída má on-line
i angličtinu. Ta je 3 x týdně v době obvyklé
vyučovací hodiny. Díky on-line vysílání si
můžeme vyzkoušet mnoho nových aktivit, her a
cvičení, zvládnout a důkladně procvičit všechno
učivo. Stejným způsobem také probíhá kroužek
angličtiny, kdy se 2 x týdně ve dvou skupinách,
jako na jaře loňského roku, žáci 2. a 3. třídy
seznamují s novými slovíčky. Během vysílání si
hrajeme a zpíváme a užíváme si společné
chvíle, i když jen přes obrazovku. Přesto, že
s námi
technika
někdy
nechce
moc
spolupracovat, všichni se moc snažíme a za to
vděčíme všem rodičům, kteří trpělivě s dětmi
překonávají různé technické potíže, aby se
s námi mohli setkávat.
Všichni doufáme, že se vše co nejdříve vrátí
do normálu a my zase budeme moci chodit do
školy. Je to přece naše práce, i když učení bývá
mučení…

Mgr. Marie Vaisarová, učitelka ZŠ
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TJ SOKOL
Vážení občané, dnešní můj příspěvek
nebude o akcích, které se v budoucnosti
chystáme
uspořádat,
ale
o
věcech
problematických, které nás neskutečně
dlouhou řádku let trápí.
Rád vzpomínám, jak v mém mládí byl
areál hřiště, tělocvična i herna stolního tenisu
využívána. Na hřišti jsme byli takřka denně pod
bedlivým dohledem pana Kohly, který nikdy
nelenil a šel se osobně přesvědčit, zda se
k majetku TJ chováme vzorně. Když jsme se
nechovali dobře, jednoduše nás vyhodil, dnes
bychom řekli „vykázal“. Je pravda, že jsme
tenkrát celý areál aktivně využívali buď
k organizovanému cvičení v tělocvičně, nebo
ke spontánním kláním po celý rok – v létě byla
v kurzu kopaná a v zimě samozřejmě hrál prim
hokej.
Nicméně léta běží, a i když je areál dále
poměrně využíván, změnil se vztah
návštěvníků. Již zde neprobíhají sportovní
utkání, spíše „společenské dýchánky“ mládeže.
A teď jsem u jádra problému – již dlouhou
dobu, ještě dávno před tím, než jsem se
s rodinou znovu do Bezděkova vrátil, vedení TJ
doslova bojuje s několika skupinkami mládeže,
které si areál pletly a stále pletou se skládkou
odpadků. V jednom případě dokonce po vzoru
Dona Quichota s místem, kde je potřeba
vybojovat vítěznou bitvu se stojanem na kola,
s ochrannou mříží na okně a dveřmi, které už
stejně bylo potřeba dávno vyměnit. Už delší
dobu pozorujeme pokusy zvěčnit svoje
myšlenky vyškrábáním vzkazů budoucím
generacím do marmolitové omítky sloupů pod
tělocvičnou. Samozřejmě je mi známo, že se to
týká také malé skupinky dětí z nedalekého

Machova, ta ale k nám přichází na „návštěvu“
za svými kamarády a kamarádkami ze školy.
Skutečně mi nevadí, že se na hřišti schází –
naopak je to velmi vhodné místo uprostřed
obce. Co mi ale neskutečně vadí, je nepořádek,
který po sobě zanechávají. Stále žiju
v přesvědčení, že slušně vychovaný člověk po
návštěvě vždy po sobě uklidí, co si přinesl. Ale
tohle jednoduché pravidlo jaksi nefunguje.
Přiznávám, že naší chybou byl nedostatečný
počet popelnic v areálu, ale věřím, že ani
v době, kdy tam stála pouze jediná strážkyně
pořádku, snad není problém obaly od
brambůrků, plechovky od piva, celé nebo
rozbité lahve od piva nebo krabice od pizzy
poponést 50 metrů a uklidit je, kam patří. Asi
to bylo pro zmíněnou mládež nad její síly,
protože musím na závěr mého zamyšlení s
nadějí konstatovat, že již asi 14 dní je v areálu
popelnic více, a pořádek se zatím daří udržet.
Snad všichni chápete, proč jsem tento
článek napsal. Bylo nepříjemné, když po
schůzích výboru došlo k úklidu. Museli jsme
uklízet docela nechutný nepořádek, který by
ale nevznikl, kdyby zde byla dodržována
základní pravidla slušnosti. Mnohokrát jsme se
bavili o tom, jak areál proti znečišťovatelům a
výtržníkům zabezpečit. Diskutovali jsme o
zavedení podrobného návštěvního řádu (i když
návštěvní řád dětského hřiště existuje a je
v něm i zmínka o chování a udržování pořádku
v celém areálu, dokonce s výraznou pokutou za
nedodržování). Diskutovali jsme o možnosti
zamykání areálu na noční hodiny. Všechna tato
opatření snad nebudou nutná, pokud všichni
pochopí základní pravidlo – co si do areálu
přinesu, také si odnesu, a v areálu se budu
chovat jako doma na zahradě.

Zdeněk Borna, předseda TJ SOKOL
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KULIČKIÁDA 2020 – 2.ročník
Původní termín 13.6. nám zhatila vládní
opatření kolem Covid-19. Nevzdali jsme se, a
jakmile to bylo možné, uspořádali jsme 5.9.
2.ročník KULIČKIADY. Celý přípravný týden nám
přálo počasí, tak jsme se rozhodli připravit nový
povrch hrací plochy, kam jsme navezli 2,5 m3
jemné drtě. Sobotní odpoledne se zdálo být
také bezproblémové. Do závodu se přihlásilo
celkem 26 účastníků, které jsme podle věku
zařadili do dvou kategorií. Na hřišti dále bylo
okolo 30ti fanoušků a přihlížejících. Hrálo se
systémem každý s každým. Bohužel v podvečer

přišla pro hráče i pořadatele katastrofa
v podobě průtrže mračen a silného větru, což
zkomplikovalo závěr turnaje, který se musel
dohrát na drahách, které nebyly pod vodou. I
tak se celkově akce vydařila. Velké díky patří
pořadatelům, kteří se o sportovce a diváky
starali až do pozdních nočních hodin. Akce by
se nemohla uskutečnit bez výrazné podpory
následujících subjektů: obce Bezděkov nad
Metují, MAS Stolové hory, PéCé, a.s., Hašpl a.s.,
Saar Gummi Czech s.r.o..

Do VELKÉHO FINÁLE 2.ROČNÍKU KULIČKIÁDY 2020
v katogorii JUNIORŮ se z 10 soutěžících probojovali:
Zákravský Tomáš (4), Michálková Adriana (3), Vaněk
David (2) a Klimeš Matěj, který vyhrál v perném boji
nad obhájcem loňského ročníku!

Do FINÁLE speciální katogorie MAMINY se
probojovaly:
Lantová Petra (4), Klimešová Simona (3),
Jansová Veronika (2) a vítězkou se stala
Michálková Andrea

Do FINÁLE 2. ročníku KULIČKIÁDY 2020 v katogorii
MASTER se ze 16 soutěžících probojovali:
Jansa Pavel (4), Borna Zdeněk za Kociána Michala (3),
Kohl Pavel (2) a Homolka Aleš, který po těžkém boji
porazil výherce předešlého ročníků Kohla Pavla a tím
získal 1. místo a stal se tak vítězem „2.“ – ročníku!

Lukáš Petříček
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Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují
Poděkování společnosti Saar Gummi Czech Červený Kostelec za sponzorský dar
Děkujeme firmě Saar Gummi Czech Červený Kostelec za věnování sponzorského daru ve výši
8000,- Kč na činnost mladých hasičů Bezděkov nad Metují.
Velice si vážíme každé podpory v naší práci s mládeží

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují.

------------------------------------------------------------------------------------Poděkování
Po skvělém ohlasu z loňského ročníku, připravili místní farníci i
na letošní ročník pohoštění pro návštěvníky tohoto věhlasného
festivalu, kteří si mohli za drobný příspěvek vybrat ze široké nabídky
domácích dobrot a zároveň tím přispět k opravám v našem kostele
sv. Prokopa!
Jménem zastupitelstva obce děkujeme farníkům a dobrovolníkům, kteří se zasloužili za
vzornou přípravu, průběh a závěrečný úklid ! Každá takto dobře připravená akce přispívá k
dobré prezentaci obce!
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Štrúdlojízda vyvrcholila vítězstvím jabloně u Lidmanů z Machova
v anketě Strom roku
Obrovská podpora místní komunity včetně vás,
Bezděkovských, ale i dalších desítek lidí z celé
republiky posunula jabloň u Lidmanů
z Machova do čela soutěže Strom roku. Jediný
ovocný strom v anketě zvítězil s jasnou
převahou, když získal více než třetinu všech
hlasů mezi 12 finalisty. Od květnové nominace
MAS Stolové hory do 20. října, kdy byla jabloň
korunována, děti nakreslily desítky obrázků
stromu, byly napečeny stovky štrúdlů a vznikla
oslavná písnička. Nyní se jabloň těší na odborné
ošetření a únorové hlasování v evropském kole
soutěže.
Ovocné stromy neodmyslitelně patří k českému
venkovu, zvlášť původní staré odrůdy odkazují
na dlouholetou tradici sadařství. Jabloň na
zahrádce hostince U Lidmanů je jednou z nich.
A kdo z nás rád nevzpomíná na výborný štrúdl
od babičky? Místní nadšenci jich v posledních
týdnech napekli stovky, aby strom ve finále
podpořili. V prvním říjnovém týdnu, kdy již
probíhalo tajné hlasování, vyvrcholila několika
měsíční kampaň akcí Tour de štrúdl. Na
náměstích v Náchodě, Hronově a v Polici nad
Metují byly vyměňovány štrúdly a mošt za
hlasy. Z polického rozhlasu k tomu dokonce
hrála písnička o jablůňce, která vznikla také
díky místním.

kolo ankety a připravovat se na další zápolení“,
podotýká Pavel Rejchrt, manažer MAS Stolové

Při čekání na výsledky došlo k upřesnění
odrůdy stromu, dle dochovaných spisů se mělo
jednat o koženou renetu zimní, odborníci však
strom určili jako renetu blenheimskou.
Plánované slavnostní vyhlášení vítězů v Brně
bylo z pochopitelných důvodů přesunuto do
internetového prostředí. Původní plány na
velkolepou oslavu se všemi, kdo se do
propagace stromu zapojili, tak byly odloženy na
příhodnější dobu. Nyní restaurace zeje
prázdnotou, avšak vítězství jabloně dalo
mnohým alespoň na okamžik zapomenout na
současnou nelehkou situaci. Na jaře příštího
roku bude MAS Stolové hory usilovat o grant
z peněz získaných prostřednictvím zaslaných
dárcovských DMS. Finance by měly být
použity na nové výsadby ovocných stromů
v okolí Machova.
„V anketě Strom roku nehledáme nejstarší nebo
nejvzácnější strom. Vítězem se stává strom
vzácný pro své okolí, takový, který spojuje
místní komunitu bez rozdílu věku. A to jabloň u
Lidmanů splňuje beze zbytku“, říká Silvie
Sanža z Nadace Partnerství. Jabloň vyhrála
odborné ošetření arboristou, které nutně
potřebuje. Zahnutý kmen a bohatá koruna
vytváří ideální místo k příjemnému letnímu
posezení na zahrádce restaurace, která je v kraji
vyhlášená příjemnou atmosférou a ochotnou
obsluhou. Není tedy překvapením, že právě U
Lidmanů probíhá zakončení nejednoho výletu
na stolovou horu Bor. Turisté a cyklisté i ze
sousedního Polska jsou zde jako doma. Jabloň
se stává příhodným místem k výměně
manželského slibu, což potvrdilo několik
letošních svateb. „Nejvíce mě těší skutečnost, a
to bez ohledu na konečné vítězství v anketě, že
se nám podařilo skrze podporu jabloně
vzájemně propojit spoustu místních lidí, kteří
by se jinak nepotkali a nepoznali. Už teď je
potřeba vyhlížet evropské
hory. Vítězství stromu spojilo místní spolky,
obce, školy, bývalého i současného majitele
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restaurace a mnohé další. Celorepublikový
ohlas na jasný triumf jabloně v soutěži by snad
mohl znamenat velkou podporu celého Česka
zkraje roku 2021. V únoru by mělo probíhat

hlasování, ve kterém by jabloň u Lidmanů
mohla navázat na předchůdkyni Chudobínskou
borovici, jež v minulém roce získala ocenění
Evropský strom roku.

Informace z obecního úřadu
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít
k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace –
V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu
naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích,
můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete:
- pozvánky na kulturní a sportovní akce
- fotogalerie
- aktuality
- záznamy z úřední desky

Co k aktivaci aplikace potřebujete:
- mít chytrý telefon nebo tablet s operačním
systémem Android či iOS
- přístup na internet
- místo v úložišti telefonu cca 13 MB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Svoz bioodpadu bude probíhat do zámrzu.!!!
IČ 6536 91.Vychází v nákladu 250 ks jako občasník. Evidenční číslo „MKČR E14480. Adresa redakce“
OÚ Bezděkov nad Metují č.p. 164, tel: 491 541 130: obec@bezdekov.org, www.bezdekov.org.
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