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cena: zdarma
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Vážení spoluobčané,
je zde období přípravy na vánoční svátky, bilancování uplynulého roku a plánů pro následující
rok 2020. Podzimní počasí i začátek zimy je pro aktivity obce příznivý. Snažíme se ukončit rozpracované
akce prováděné v rámci vlastní činnosti obce. Důležitou dokončovanou akcí je výstavba ČOV Jižní čtvrť
– II, která umožní kolaudaci nových rodinných domů ve 3. etapě Jižní čtvrti. V tuto dobu zde dochází
k posledním stavebním úpravám před jejím spuštěním. Terénní úpravy vzhledem k zimnímu období
budou provedeny na jaře. Dodělávky na východní hřbitovní zdi byly také přesunuty k dokončení na jaro
příštího roku z důvodu přetíženosti dodavatele pískovcových prvků. Přes zimní období budou chybějící
prvky vyrobeny a dodány.
Jednotlivé sítě a pozemní komunikaci k 17 stavebním parcelám pro Jižní čtvrť 3. etapu se podařilo
dokončit a jsou zkolaudované. Velkým zlomem pro investiční činnost obce je zahájení prací na
„Splaškové kanalizaci a ČOV“. Jsme tak na začátku dvouletého období, po kterou se nás tato stavba bude
negativně dotýkat. Zimní období pro obec bude znamenat přípravu dalších důležitých akcí, na které
máme šanci získat dotace.
Jelikož jsou před námi vánoční svátky a vstup do nového roku 2020, přeji všem občanům jménem
svým a jménem zastupitelstva obce pěkné prožití těchto svátků, pro děti bohatého Ježíška a do nového
roku 2020 hodně zdraví, štěstí, a to v osobním i pracovním životě.
Miroslav Maroul
starosta obce

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

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Kancelář uzavřena
Kancelář obecního úřadu bude ve dnech 23. prosince 2019 až 5. ledna 2020
uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.
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Poplatek za odpady v roce 2020
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zvýšení poplatku za odpady pro nadcházející rok z
důvodu neustálého růstu nákladů na likvidaci a svoz komunálních odpadů. Nově bude poplatek
vybírán ve výši 550,- Kč/poplatník/rok. Připomínáme, že tento poplatek bude splatný
nejpozději do konce června 2020! Poplatek je možné hradit v kanceláři obecního úřadu (od
března 2020) nebo bankovním převodem na účet č. 3352366309/0800 (od ledna 2020). Při
bankovním převodu uveďte jako variabilní symbol číslo popisné rodinného domu, ve kterém
máte trvalé bydliště a rok 2020, tj. např. 1642020, jde-li o čp. 164.
Zároveň připomínáme, že jsou stále občané, kteří dosud místní poplatek za odpady
pro rok 2019 neuhradili. Proto žádáme, aby tak učinili do konce tohoto roku!!!

počet svozů

Svozový kalendář 2020
Svoz odpadu 2020 – pátek
Obec Bezděkov nad Metují
Datum

svozy

1x14
1
3.1
1x14
2
17.1
1x14
3
31.1
1x14
4
14.2
1x14
5
28.2
1x14
6
13.3
1x14
7
27.3
1x14
8
10.4
1x14
9
24.4
1x14
10
8.5
1x14
11
22.5
1x14
12
5.6
1x14
13
19.6
1x14
14
3.7
1x14
15
17.7
1x14
16
31.7
1x14
17
14.8
1x14
18
28.8
1x14
19
11.9
1x14
20
25.9
1x14
21
9.10
1x14
22
23.10
1x14
23
6.11
1x14
24
20.11
1x14
25
4.12
1x14
26
18.12
1x14
Statní svátky (mimo 1.1.) svozy nepřerušeny

1x28
1x28
1x28
1x28
1x28
1x28
1x28
1x28
1x28
1x28
1x28
1x28
1x28
1x28

Jak správně třídit odpady
Naši občané jsou v třídění odpadů stále spolehlivější a pečlivější. Ruku v ruce se správným
tříděním jde i skutečnost, že nemusíme zvyšovat poplatky za odpady více, než je nutné. Za správně
vytříděné odpady obec získává příjmy do svého rozpočtu.
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Poslední dobou se nám však rozmáhá stále větší nešvar a sice odkládání velkoobjemových odpadů
na sběrná místa v obci – např. poničené plastové či kancelářské židle, velkoformátová skla, čelní skla
osobních automobilů apod. Veškerý odpad, který není možné vhodit do sběrných nádob (popelnic),
doneste na sběrný dvůr obce!
Pro připomenutí ještě vkládáme přehled toho, co patří/nepatří do jednotlivých nádob:

Děkujeme za spolupráci v letošním roce a přejeme klidné prožití vánočních svátků a veselý vstup
do roku 2020.
kolektiv obecního úřadu
********************************************************************************

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ze dne 12. prosince 2019
Usnesení č. 03/06/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e Střednědobý
výhled rozpočtu obce Bezděkov nad Metují 20202023.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 06/06/2019
Zastupitelstvo obce v y d á v á obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zdržel se: 0

Pro: 7
Usnesení č. 04/06/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e rozpočtové
provizorium obce na 1. čtvrtletí roku 2020.
Pro: 7

Proti: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 07/06/2019
Zastupitelstvo obce v y d á v á obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2019, o stanovení systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce
Bezděkov nad Metují.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 05/06/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e provedení
řádné inventarizace k 31. 12. 2019 dle
předloženého „Plánu inventur 2019“.
Pro: 7

Proti: 0

Pro: 7

Zdržel se: 0
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Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 08/06/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e budoucí
investici do opravy chodníku v Kalabonu.
Pro: 7

Proti: 0

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11/06/2019
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s podáním
žádosti o dotaci na výstavbu chodníků v obci
v rámci výzvy MAS Stolové hory s názvem
„Udržitelná a bezpečná doprava – I“.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 09/06/2019
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s přípravou
projektové dokumentace na opravu chodníku
v Kalabonu v kooperaci s Královéhradeckým
krajem. Plněním tohoto bodu zastupitelstvo obce
p o v ě ř u j e starostu obce.
Pro: 7

Proti: 0

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12/06/2019
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Chodníky v Bezděkově nad Metují
podél silnice do Machova“ v předpokládané výši
cca 1,8 mil. Kč bez DPH. Zároveň p o v ě ř u j e
starostu obce schválením Zadávací dokumentace.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10/06/2019
Zastupitelstvo obce s o u h l a s í s podáním
žádosti o dotaci na projekt „Vybudování sběrných
míst v obci Bezděkov nad Metují“ v rámci výzvy
Státního fondu životního prostředí ČR.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

POHOSTINSTVÍ
Provozní doba během svátků
Pracovní kolektiv místního pohostinství avizuje změnu
provozní doby výčepu v průběhu vánočních svátků:
čtvrtek 19. 12. 2019
pátek 20. 12. 2019
neděle 22. 12. 2019
23. 12. 2019 – 8. 1. 2020

18-22 hodin
zavřeno
18-21 hodin
zavřeno

Otevírací doba od 9. ledna 2020 opět – ČT 18-22 hodin,
PÁ 18–23 hodin, NE 18–21 hodin.
Děkujeme za pochopení.
********************************************************************************

Z MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Jak proběhl listopad na Bezděkově
V pondělí 4.listopadu jsme jeli do Hronova na přestavení – Dobrodružství malého brouka.
V sobotu 9.listopadu jsme pomohli přivítat nové občánky obce Bezděkov nad Metují. V úterý
12.listopadu jsme jeli naposledy plavat. Na závěr kurzu byly závody, kterých jsme se všichni
zúčastnili a předvedli jsme, co jsme se za 10. lekcí naučili.
V druhé polovině listopadu jsme začali vyrábět ozdoby na Vánoční strom, pilně jsme
nacvičovali na besídku, upekli perníky.
K tomu všemu jsme se snažili co nejlépe zvládnout učivo a všechny školní povinnosti.
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Rozsvícení vánočního stromu
V pondělí 2.prosince jsme se sešli před budovou kostela, abychom společně rozsvítili
vánoční strom. Již během listopadu jsme vyrobili ozdoby na dva stromy ve vesnici. Naše ozdoby na
stromy zavěsili u obecního úřadu hasiči, u kostela pak pan Verner s panem Beranem.

V podvečer jsme se nejprve prošli s lucerničkami kousek po vesnici, pak jsme každý zavěsili
na strom jednu malou ozdobu. Poté jsme zakouzlili a pomocí čar a kouzel stromek rozsvítili.
Zazpívali jsme si několik koled, které nám zahrála paní Vrabcová. A nakonec nám zahráli na
trumpety kluci Němcovi s Tomášem Zákravským.

K chuti nám přišlo malé občerstvení – horký čaj s buchtou a koláči. Pak jsme se spokojeni
rozešli domů.

Projektový den v Hronově
Na úterý 3.prosince bylo ohlášeno přerušení dodávky elektrického proudu. Z tohoto důvodu
jsme přemýšleli, jak den vhodně využít. Již od začátku října jsme měli objednané divadelní
představení. Zbývalo přidat ještě nějakou aktivitu. Zázemí jsme našli v DDM Domino, které nám
umožnilo strávit zde čas před představením. Rozdělili jsme se na dvě poloviny. Jedna byla v herně,
kde si krátila čas skládáním hradu, plaváním v kuličkách a hraním pexes nebo opiček. Druhá pak šla
na boulderingovou stěnu, kde zkoušela základy lezení. Po 45 minutách jsme se vyměnili.
V 10 hodin jsme se v Dominu rozloučili a šli se podívat do Jiráskova domku na výstavu
keramiky. Paní průvodkyně nás zde seznámila se základními informacemi k adventu a zvykům
k tomuto období. Od 10.30 hodin jsme pak shlédli divadelní představení Dva sněhuláci. Pohádka
byla zajímavá, sněhuláci zachránili Vánoce před zlým čertem, společně s nimi jsme si zazpívali
několik koled.
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Celý den byl velmi zajímavý a pěkný. Zakončený byl výborným obědem – krupicovou kaší.
Po jeho snědení jsme se všichni rozešli domů.
Mgr. Marie Vaisarová
********************************************************************************

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V POLSKU
Chtěli bychom tímto jménem všech zastupitelů poděkovat paní Jolaně Benešové za
úspěšnou přípravu a následnou reprezentaci obce Bezděkov nad Metují na tradiční výstavě Vánoční
stoly v partnerské obci v Polsku.

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

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Sbor dobrovolných hasičů
Bezděkov nad Metují
vás srdečně zve na tradiční
HASIČSKÝ BÁL,
který se uskuteční
v sobotu 8. února 2020
na sále „Vojtěchova pohostinství"
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK PŘEJE
Sbor dobrovolných hasičů
Bezděkov nad Metují
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Vážení občané Bezděkova.
Dovolte mi závěrem tohoto roku připomenout činnost TJ SOKOL v průběhu roku 2019.
Prvním sportovním kláním byl tradičně velice dobře zorganizovaný závod v biatlonu. Od
nejmenších elévů po staré mazáky, svého času ještě vojnou povinné, se všichni svorně snažili trefit
co nejvíce terčíků a ušetřit tak trestná kola. Ještě jedna dobrá myšlenka z tohoto závodu vzešla, a to
sáňkování na Charbarku – v podstatě ze dne na den se všichni sáňkaři domluvili, Jarda Beran
nastartoval traktor a na dlouhém laně je dotáhl na místo určení.
V závěru předchozího roku jsme již tradičně připravili mantinely, co kdyby …. A opravdu,
připravenost se vyplatila, a alespoň několik dní jsme naplno bruslili a hráli hokej „ženatý proti
svobodným“. Jak to tentokrát skončilo, víme – nerozhodně na zápasy. Je však jisté, že ženatí střelili
o jeden gól více než svobodní. Naplno se však ukázalo, že mantinely již mají své za sebou a bude
nutné pomýšlet na jejich opravu.
„Halovou sezonu „jsme zahájili nultým ročníkem turnaje plným dramatických soubojů a
vyhazování protivníků z hracího plánu, a to turnajem ve hře Člověče, nezlob se. Akce na sále pro
všechny mistry této domácí hry se velice vydařila, což dalo výhledově dobrý základ na jeho
pokračování regulérním prvním ročníkem. Celkem se zúčastnilo asi 45 hráčů.
S jarem pak přišla i velká brigáda na opravu mantinelů. Byly vyměněny všechny prasklé
nebo prohnilé části a mantinely byly natřeny tak, že vypadají jako nové.
Letní sezonu jsme zahájili již zavedenou akcí Kuličkiádou. Opět přitáhla pozornost hráčů
několika generací, letos hrálo celkem 41 hráčů. Kdo už se nechtěl k zemi ohýbat, alespoň přišel
fandit nebo na občerstvení. Hrací pole bylo vylepšeno i o několik světových zlepšováků, například
důlky byly letos plastové.
Po několika letech jsme také zorganizovali pro bezděkovské pouťové posezení. K tanci a
poslechu zahrála místní skupina BTK, podáváno bylo občerstvení.
V budově sokolovny bylo dokončeno sociální zařízení, čímž skončila další etapa
z plánovaných rekonstrukcí. Budova s tělocvičnou je v současné době využívána žáky místní školy
a dalšími zájmovými skupinami.
Krátce mi ještě dovolte nahlédnutí do dění připravovaném na příští rok. Začátkem roku
budeme pořádat výroční členskou schůzi TJ. Termín ještě upřesníme. Navážeme na tradici
vzdělávacích besed pro naše občany, tentokrát pozveme k zajímavému povídání odborníka na vodu.
Nebude to však o rekonstrukci vodovodního řadu, ale o vodě v krajině. Rádi bychom samozřejmě
uskutečnili další ročníky již zmíněných soutěží. Společenské prostory i tělocvična jsou neustále
k dispozici k pronájmu například pro soukromé či podnikové oslavy. Zveme vás ke sportování
v průběhu letošních vánočních prázdnin. Zamluvit tělocvičnu či kulečník je možné u správce pana
Kristy na telefonním čísle 775 075 839.
Důležité je poděkovat všem sponzorům, bez kterých bychom naše aktivity jen stěží dokázali
realizovat. Jsou to firmy Hašpl, Saar Gummi, Primátor Náchod, Pivovar Broumov, MANMAT,
Hotel Na Mýtě, koloniál RENATA, Pinguin sport Náchod, Farmet Česká Skalice, broušení a prodej
skla Jaromír Beran, truhlářství Petr Jirmann, Protec plus a Pekárny PéCé. Bez sponzorů by to dost
dobře nešlo, ale bez koho by to vůbec nešlo, jsou organizátoři závodů a brigádníci, kteří se o celý
areál starají. Těm všem patří velký dík. Jsme velkou měrou vděčni všem za každou, i nepatrnou
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pomoc. Děkujeme také pracovníkům obecního úřadu a představitelům obce za materiální a finanční
pomoc při zajišťování akcí.
Na závěr mi dovolte popřát všem obyvatelům Bezděkova příjemné a pohodové prožití
Vánoc a klidný rok 2020. Těšíme se na setkávání s Vámi při sportovních a jiných aktivitách.
Za výbor TJ SOKOL Bezděkov nad Metují
Zdeněk Borna ml., předseda

Nebylo jim souzeno žít
Tak se jmenuje kniha, kterou napsaly Helena Rezková a Pavlína Špatenková. Ve čtvrtek 31.
října 2019 se konala v Městské knihovně v Hronově beseda s autorkami, které knihu napsaly. Kniha
pojednává o hrdinství členů Sokola v obou světových válkách. Protože jsme žili v jiné době a
nebyly nám vštěpovány sokolské zásady, dovolím si z této knihy odcitovat několik úryvků.

Sokolský slib
„Podáním ruky starostovi a slovem slibuji, zavazuji se,
své jednotě a celému sokolstvu, že dobrovolně a podle svého
vědomí a svědomí budu co nejlépe plnit vše, co mi členství v Sokole
ukládá, zejména také, že budu zachovávat sokolskou kázeň,
poctivě, ochotně a přesně. Že budu všem příslušníkům Sokola
upřímným a obětavým bratrem či sestrou v duchu Fügnerova bratrství
a budu tvořit, šířit a chránit jednotu národa, jehož službě v duchu učení
Tyršova zasvětím svou sokolskou práci a podřídím všechny své zájmy.
Slibuji, že budu sokolem – sokolkou v duchu a pravdě.“
Sokol vznikl v roce 1862 jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku. Jeho
cílem bylo zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou,
sportovní, kulturní a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému
jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k lásce
k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.
Roku 1914, když začala první světová válka, bylo úředně rozpuštěno ústředí Sokola a jeho
činnost utlumena. Život jednot s omezením pokračoval i přesto, že byly tělocvičny zabrány pro
vojsko. Válka přinesla mnoho obětí z řad sokolů. Mnozí přeběhli a vstoupili do československých
legií. Právě sokolové byli svou kázní a vlastenectvím vzorem pro ostatní vojáky. Tomáš Garrigue
Masaryk si byl velice dobře vědom velkého významu Sokola při vzniku Československé republiky.
Do dnes je znám jeho výrok: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!“
V období první republiky byl Sokol největší a nejaktivnější organizací. Každý 15. občan byl
jeho členem. Každoročně se konaly zkoušky zdatnosti. Vycházely téměř dvě desítky sokolských
odborných časopisů a několik dalších pro mládež. O úroveň cvičitelů a trenérů, vesměs
dobrovolných, pečovala škola ČOS. Na vysoké úrovni byla vzdělavatelská práce, která zaručovala
sokolské a národní sebevědomí všech členů i mládeže. Rozvíjela se i kulturní činnost, zakládaly se
pěvecké sbory, hudební a trubačské, ochotnické a pěvecké kroužky.
Činovníci ČOS stejně jako činovníci žup cítili od počátku 30. let rostoucí nebezpečí, které
postupně sílilo v sousedním Německu. Sokol se snažil připravovat členstvo na možnou válku,
vědom si toho, že jedině fyzicky zdatní a psychicky odolní jedinci překonají případné útrapy.
Každoročně byly pořádány branné srazy v jednotách i na župách, s postupem času byla účast
na srazech dokonce povinná, a to nejen pro muže, ale i pro ženy.
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Týdny po přivtělení Rakouska k Třetí říši v březnu 1938 nastal neklid. Demokraté
v Československu vycítili, že „anšlus“ nebyl tečkou za změnami v Evropě.
Tělocvičné spolky ČOS, DTJ, a Orel vydaly společné prohlášení: „Spjati nerozlučně
společnými osudy a věrni své vlasti na život a na smrt, stojíme v jediném zkázněném šiku k obraně
hranic i ústavy samostatného československého státu za všech okolností a do všech důsledků. Jeden
a půl milionů našich odhodlaných příslušníků jest připraveno dát oddaně a nebojácně svou tělesnou
sílu i mravní zdatnost do služeb republiky. Ve znamení pravdy, práva a spravedlnosti budeme bránit
celistvost rodné půdy, demokratickou svobodu a státní samostatnost. Život nesvobodný je horší než
smrt. Žádné oběti pro republiku se nelekáme! Ve chvílích, do nichž se dívají dějiny, důvěřujme sobě,
spoléháme na sebe a činně uplatňujeme nezlomitelnou vůli žít jako svobodný národ a stát. Není a
nebude mezi námi rozdílu. To vyznáváme v dobách dobrých i zlých prací a činy! Branností všeho
lidu zajišťujeme bezpečný vývoj státu. Jsme přesvědčeni, že i mládež, odchovaná sportem, půjde
s námi. Jsme jeden duch a jedna vůle.
Po německé okupaci došlo k zatýkání po 15. březnu 1939, další v r. 1940. Činnost sokolské
organizace byla úředně zastavena od léta 1941. Po nástupu Reinharda Heydricha byl uskutečňován
plán, jehož cílem bylo zničit odbojové hnutí v českých zemích. Základem byla vláda teroru,
zastrašování a krutost. Osudná noc byla ze 7. na 8. říjen 1941. Téměř 93 % vedoucích sokolských
pracovníků se po skončení války nevrátilo. Česká obec sokolská byla 8. října rozpuštěna a její
majetek zabaven pro potřeby velení okupační armády. Přesto ilegální činnost pokračovala.
Stěžejním úkolem v roce 1942, na kterém se sokolské hnutí podílelo, bylo zajistit technické zázemí
pro skupinu parašutistů, vyslanou II. odborem Ministerstva národní obrany v Londýně na území
Protektorátu a pověřenou provedením atentátu na zastupujícího řížského protektora Reinharda
Heydricha. Bez doslova sebevražedné pomoci sokolů by se atentát nemohl uskutečnit. Následky po
zdařeném atentátu byly tragické.

Výzva z r. 1938
Bratři a sestry!
Prožíváme osudové dny, plné nejistoty, rozčílení a napětí. My Sokolové musíme zůstat a
zůstaneme rozvážní, pevní a klidní za každých okolností. V tom smyslu působíme i na druhé, na
celou naši českou veřejnost. Udržujme klid a pořádek a potírejme ustrašenectví a panikářství.
Nedejme se také nikým a ničím vyprovokovat. Podporujme ve všem státní, vojenské, veřejné i
samosprávné úřady a buďme jim vždy k disposici. Jinak vykonávejme klidně svoji denní práci jak
ve svém povolání, tak i v Sokole. A udeří-li snad přece osudová hodina, pak my – Sokolové –
budeme první na místě, odhodláni bránit svobodu a republiku do posledního dechu.
Malé Svatoňovice, 19. 9. 1938
Jindra Vlček, starosta župy
V této knize je odpověď na to, proč byli Sokolové každému režimu nepohodlní, počínaje
kapitalismem, jak jsme se dočetli v zápisech pana Kohla a pak to pokračovalo. Pan Kohl byl
výjimečný člověk. Dokázal vnímat atmosféru v Jednotě, ve státě i ve světě. Jsme vděční jeho
rodině, že nám tak vzácné dokumenty předala, abychom z nich mohli čerpat.
Jednu knížku nám, pro naši tělovýchovnou organizaci spisovatelky věnovaly. Pokud máte
někdo zájem si ji vypůjčit, tak je to možné, mám ji zatím doma.
Hana Benešová

- 10 -

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

MAS STOLOVÉ HORY INFORMUJE
Rok 2018 v MAS Stolové hory: finanční injekce pro 44 projektů!
Období začátku nového roku je často obdobím bilančním. A tak i my se ohlížíme za tím, co
se v tomto roce událo v Místní akční skupině (MAS) Stolové hory. Stále jsme spolek, který s radostí
podporuje a rozvíjí regiony Hronovska, Policka a město Náchod. Pro někoho možná pouhá fráze,
pro nás byl však rok s devítkou na konci velmi důležitý. Co jsme tedy pro rozvoj oblasti Stolových
hor stihli v roce 2019 udělat?
Celkem se podařilo vyhlásit rekordních 14 výzev k předkládání žádostí, a to v oblastech
zemědělství, lesnictví, životního prostředí, zaměstnanosti, sociálních služeb, dopravní
infrastruktury, vzdělávání nebo hasičské techniky. A dohromady MAS schválila přidělení dotace pro
44 projektů. Jen finanční podpora pro drobné podnikatele včetně zemědělců čítá 15 úspěšných
žádostí. V Náchodě a mezi Velkým Poříčím a Hronovem byly vybudovány krásné naučné stezky, na
které MAS poskytla stoprocentní dotaci. Také na Bezděkově úspěšně dokončili rekonstrukci fasády
kostela. Kromě toho pokračují víceleté projekty – například příměstské tábory v Polici nad Metují
nebo Náchodě. V příštím roce se navíc rozhodne o schválení projektů v dalších minimálně 6
výzvách.
To však není zdaleka všechno z naší činnosti. Uspořádání pracovní snídaně pro zástupce
obcí byl stěžejní bod jara, na kterém došlo k představení plánovaných výzev. Díky tomu mohla
vedení vašich obcí v předstihu připravit projekty, na které si u nás následně žádali o dotaci. Dále
jsme se podíleli na druhém ročníku Farmářského filmového léta v Bělém nebo na workshopu pro
děti a dospělé Pojďme si hrát a počítat pořádané v areálu Déčka Náchod. Nadále pokračujeme
v podpoře předškolního, základního a neformálního vzdělávání na Náchodsku. Jedná se především
o semináře a workshopy pro pracovníky ve vzdělávání. Kromě toho jsme v průběhu září
spolupořádali velkou konferenci zaměřenou také na rozvoj vzdělávání, která se uskutečnila
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v broumovském klášteře. Poprvé jsme se
zapojili do Týdne vzdělávání dospělých
pod patronací Úřadu práce v Náchodě, a to
formou programu s názvem „Jen nápad
nestačí“. Zájemcům bylo ukázáno, co je
potřeba, aby se z nápadu zrodil konkrétní
projekt. Zaměřili jsme se více i na
problematiku kyberšikany. V této oblasti
jsme pořádali jednak semináře pro učitele
základních i středních škol, interaktivní
divadla pro žáky a studenty a v neposlední
řadě přednášky pro rodiče a veřejnost. Naší
snahou bylo upozornit na tento doposud
trochu skrytý problém co nejširší spektrum
obyvatel a ukázat jim možnosti prevence
kyberšikany.
V neposlední řadě jsme se rozhodli
podpořit aktivní lidi a organizace při
pořádání kulturních nebo sportovních
aktivit. Nakonec bylo vybráno hned 11
akcí, z nichž některé ještě neproběhly a
můžete se na ně těšit v prvním čtvrtletí
následujícího roku. Jedná se o Festival
Jeden svět v Polici nad Metují, Středeční
pohár organizovaný SKI Police nad Metují,
Bezděkovský biatlon a stále je možné
navštívit naučnou stezku „Hronov pěšky“.
Na podzim se za našeho přispění konal
například Lampionový průvod na sv.
Martina v Polici nad Metují, Historická ukázka vojenského spolku T-S 20 Pláň z Jižní Francie roku
1944 ve Stárkově nebo Zimní táboření na Hvězdě.
Pro více informací o našich aktivitách navštivte naše webové stránky www.masstolovehory.cz nebo sledujte náš Facebook. Anebo se za námi stavte na lahodnou kávu v naší
kanceláři ve Velkém Poříčí ve 2. patře úřadu městyse. Neboť i v roce 2020 hodláme podporovat
spolky, obce a lidi, kterým není veřejný a kulturní život lhostejný. Společně chceme, aby se nám
žilo v MAS Stolové hory dobře, neboť je to místo, kde jsme doma.
Mirka Soldánová
********************************************************************************

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ V LESE
Letošní zpráva nebude optimistická. V celé republice byly smrkové lesy napadeny kůrovcem
(lýkožroutem smrkovým) a nevyhnul se ani našemu lesu.
Z počátku bylo objeveno několik napadených stromů. Po dohodě s panem starostou byli
požádáni místní hasiči o pomoc. Stromy pokáceli, a obecním traktorem byly vytaženy. Během dvou
týdnů kůrovec napadl takové množství stromů, že musel pan hajný Soldán objednat dřevorubce
s lesní technikou.
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Celkem bylo vytěženo 250 m3 smrkového dřeva. Výkup z Meziměstí odebral 70 m3,
Společnost EGREGA také vykoupila 70 m3, ale na její přání musely mít kmeny délku 11 m, aby je
mohla prodat do Číny. Zbývající dřevo bylo rozprodáno jako palivo.
Dále byly pokáceny jasany na Mýtě z důvodu stavby čističky a bylo to asi 90 m3. Kulatinu
vykoupili pan Čáp, Kejklíček a Peška.
V zimním období se musí dotěžit zbytek stromů, prostor vyčistit a připravit na osázení.
Počítá se se smíšeným lesem.
Letos bylo převážně provedeno vylepšení pasek a zasazeno 350 stromků. Další lesní práce:
v létě to je vyžínání trávy mezi stromky a na podzim nátěr proti okusu zvěří.
Manfred Beneš
********************************************************************************
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