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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se období Vánočních svátků a s tím čas pro
rodinu, lidové tradice a ohlédnutí se za
uplynulým rokem. Zpravodaj vyšel tento rok
pouze dvakrát, a to i z důvodu zhoršené situace
pro možnosti pořádání společenských a
sportovních akcí.

- Hospodářská budova – 3. Etapa – venkovní
úpravy objektu a fasáda – před
dokončením,
- Dětské hřiště u školy – dokončeno, na jaro
zbývají zahradní úpravy
Pro příští rok jsou připraveny dvě větší
dotované akce:

Pro obec bylo v tomto roce stěžejní
pokračování v již započatých aktivitách:

- Ozelenění „Drážních kousků“ s přístupovou
polní cestou (předpokládané náklady 1 mil.
Kč),
- Obnova místních komunikací nad rámec
obnovy po kanalizaci, a to v rozsahu cca
7.500 m2 (předpokládané náklady 13 mil.
Kč).

- Kanalizace a ČOV – akce se dokončuje a
připravuje se na roční zkušební provoz
s připojováním jednotlivých domů, opravy
místních komunikací v rozsahu cca 6.500 m2
budou provedeny z klimatických důvodů
v první polovině příštího roku (náklady cca 5
mil. Kč)
- Chodníky a veřejné osvětlení při silnici
k Machovu – stavba je dokončena a
zkolaudována,
- Úpravy hřbitova – zbývají drobnější úpravy
a doplnění třech výlevek na vodu,

Pro informace občanů o podmínkách
provozu, připojování a ekonomice nové
splaškové kanalizace bude vydán samostatný
zpravodaj. Údaje potřebné pro informování je
nutné ještě upřesnit a doplnit.

Jménem svým, zastupitelstva obce a zaměstnanců
obecního úřadu Vám přeji pěkné prožití
Vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním
životě v roce 2022.

Miroslav Maroul, starosta obce
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Informace ze školy a školky
Během měsíce listopadu jsme se snažili vrátit
ke všem běžným činnostem.
V sobotu 6. 11. jsme se zúčastnili vítání nových
občánků obce.
Ve středu 10. 11. jsme ve škole přivítali
kouzelníka Reno. Na jeho představení jsme se
moc těšili a jeho kouzla nás zaujala i pobavila.
Při mnohých jsme mohli i asistovat. Vystoupení
se nám velmi líbilo a panu kouzelníkovi moc
děkujeme.
V pátek 12. 11. žáci 1. a 2.třídy pekli martinské
rohlíky. Žáci 3.třídy měli poslední hodinu
plavání. Během ní absolvovali závody, plavali
na výdrž. Na závěr obdrželi Mokré vysvědčení.
učitel Fiala. A naši bývalí žáci – sourozenci
Němcovi.

Od 18. 11 začala plavecký bazén v Broumově
navštěvovat školka.

Akce
se
povedla, bylo
velmi milé se
sejít
a
vánočně se
naladit. Moc
děkujeme
klukům
i
panu učiteli,
a také všem
dospělým,
kteří
přišli
naši
akci
podpořit.
V plánu
máme 21. 12.
Vánoční
besídku, na
kterou pilně nacvičujeme. Pevně doufáme, že
nám ji okolnosti a hygienická nařízení dovolí.

V pondělí 29. 11. jsme společně rozsvítili
stromeček u kostela. Při této příležitosti jsme si
společně zazpívali několik koled. Akci zpestřili
hrou na dechové nástroje sourozenci Strnadovi
s Tomášem Zákravským, které doprovodil i pan

Už teď se všichni těšíme na Vánoce.
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Všem Vám přejeme krásný advent,
klidné prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně zdraví a sil.
Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ

TJ SOKOL
Bezděkov nad Metují a MAS Stolové hory.
Velice nás těší, že i přes nesnáze poslední doby

Vážení občané Bezděkova,
Pokaždé touto dobou je čas pro
ohlédnutí za uplynulým rokem. Nemusím Vám
připomínat, že byl velice ovlivněný
všudypřítomnou epidemií. Všichni jsme to
pocítili na omezeních běžného života.
I přes všechny problémy se nám podařilo
v tomto roce uspořádat několik akcí. Vládní
omezení nám znemožnila konat populární
turnaj v Člověče, nezlob se. Všem milovníkům
zimních sportů však tentokrát přála zima, a tak
se sáňkovalo na všech vhodných kopcích a
běžecké stopy zase po dlouhé době křižovaly
krajinu. Při tak příznivé zimě by se nabízelo mít
k dispozici i velké kluziště, ale zmíněná nařízení
to bohužel nedovolovala. A tak se spontánně
bruslilo na zamrzlých rybnících, dokonce i
tradiční utkání „ženatí x svobodní“ se odehrálo,
bylo však předčasně ukončeno pro tmu.
Když se covidová vlna přehnala a vláda
omezení uvolnila, rozhodli jsme se udělat
sousedské posezení na hřišti. Podle
návštěvnosti můžeme soudit, že se akce velice
vydařila, téměř vše se snědlo a vypilo. Na hřiště
přišli i celé rodiny z Jižní čtvrti, což nás
starousedlíky velice potěšilo. Akce se konala za
finanční a materiální podpory obce Bezděkov
nad
Metují.
O prázdninách jsme se pomalu nadechovali
a užívali si života bez restrikcí. Rozhodli jsme se
tedy zorganizovat tradiční kuličkiádu.
I
tentokrát přilákala spoustu zájemců z řad
mládeže i dospělých. Kdo nehrál, alespoň
fandil. I tato akce byla podporovaná obcí

se daří udržet i sportovní aktivity. Od září
probíhá relaxační a kompenzační cvičení žen,
cvičení maminek s předškolními dětmi, hraje se
florbal. Tělocvičnu využívají bezděkovští hasiči i
naše škola. V říjnu proběhla beseda se
spisovatelkou Evou Koudelkovou a panem
Alešem Fettersem, kteří přes hodinu zajímavě
hovořili o vzniku svého společného díla Metuje
známá i neznámá. Účast více než 30
bezděkovských občanů nás velice mile
překvapila. Na konci listopadu byla také
vyměněna 3 okna v nářaďovně a na chodbě
v budově Sokolovny. Zbývá osadit zpět
parapety.
Samozřejmě máme v hlavách i výhled akcí
pro rok 2022. Uvidíme, co se podaří. Určitě
proběhne druhá etapa výměny oken
v tělocvičně. Zcela určitě budeme chtít
uspořádat akce, na kterých se sejde co nejširší
veřejnost. Měla by se uskutečnit i výroční
členská schůze TJ SOKOL Bezděkov nad Metují
Zdeněk Borna ml., předseda TJ SOKOL, správce
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Vážení občané,
do nového roku Vám přeji hlavně
zdraví, ať se Vám a Vašim blízkým
vyhne vše zlé, co dnešní doba
přináší. Věřme, že vše opět znovu
pomine a budeme moci zase
normálně žít.
Každopádně vodovod byla velká pomoc všem
občanům. Nedovedeme si představit, chodit
pro vodu ke studním, chodit máchat prádlo na
Mýto do Metuje a shromažďovat dešťovou
vodu pro dobytek. Pan Zuda o tom již
přednášel v Bělém a u Lidmanů ve Lhotě.
Protože se stavba týkala i Bezděkova, požádali
jsme ho, aby to zopakoval i u nás. Přednáška
se bude konat z kraje příštího roku, prosíme,
sledujte vývěsní tabule a přijďte. Těšíme se na
Vaši účast.

Pozvánka na besedu:
O stavbě Borského vodovodu, a neb, jak jej v
Bělém chtěli a nechtěli
Pan Petr Zuda z Police nad Metují si připravil
pojednání a stavbě vodovodu v roce 1928 – 29
z Boru do vesnic v okolí. Celé akci předcházela
složitá jednání, vyskytly se překážky i odpor.

Za výbor TJ SOKOL Bezděkov nad Metují, z.s

Něco málo na zopakování z historie Bezděkova
V průběhu 12. století byla obydlena značná
část území Čech. Výjimku tvořily pohraniční
hory pokryté pralesy. Když došlo i na tyto
oblasti, jejich kolonizace se chopily kláštery,
které od panovníka dostávaly rozsáhlá území.
Oblast při horním toku řeky Metuje zůstávala
dlouho opomíjená, až teprve začátkem 13.
století se údajně objevili první osídlenci. Král
Přemysl Otakar I. daroval břevnovskému
klášteru, na prosbu opata Kuna, újezd obecně
nazývaný Police. Za nedlouho po získání
„polického újezdu“ zahájili břevnovští
benediktíni jeho postupné osídlování. Kolem
polického kláštera začaly vznikat první prosté
budovy kláštera. V nejbližším okolí vznikla
osada nazvaná Police, pak to byla ves Ledhuj a

následovaly další vzdálenější obce. Domněnky
se různí, ale z největší pravděpodobností
vznikaly ve 40. letech 13. století. Obec
Bezděkov vznikla snad kolem poloviny 13.
století, společně s Nízkou Srbskou a na
náchodském panství s Vysokou Srbskou.
První písemná zmínka o obci je z r. 1406, kdy
dal břevnovský opat Diviš II. (1385 – 1409)
sepsat tzv. urbář
tj. utříděný soupis
nemovitého majetku, který břevnovský klášter
vlastnil a který mu přinášel hotové peníze.
Vlastnil toho hodně, bylo to jedno město
(Broumov), tři městečka (Chlumín, Polici a
Rajhrad), 86 celých vesnic, 13 vesnic částečně a
41 poplužních dvorů. Mimoto vlastnil velké
množství lesů.
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Vesnice Bezděkov se rozrůstala, přibývali
obyvatelé, (nejvíce obyvatel měl v roce 1880 a
to 778, postupně se ale počet snižoval), domy,
rozvíjelo se zemědělství, řemesla i služby.
Velkou chloubou obce je barokní kostel sv.
Prokopa, patřící do skupiny Broumovských
kostelů, postavený vynikajícím architektem
Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. V roce
2019 byla zrenovována fasáda a prostředí
kolem, jak jste si mohli povšimnout. doznalo
velkých
změn.
Kostel byl postaven v letech 1724 – 1727 a
v roce 1729 vysvěcen. Je nejkrásnější a
nejucelenější památkou na Policku. Kostel je
osmiboký se dvěma věžemi. Vnitřní zařízení:
hlavní oltář je barokní s obrazem „Setkání
knížete Oldřicha se sv. Prokopem.“
Byl
namalován v roce 1743 pražským malířem
Janem Karlem Kovářem. V nástavci je obraz
sv.Vintíře. Na římse je Bůh Otec od C.
Kowersche. V bočních lodích uvidíme empírové
oltáříky sv. Václava a Panny Marie. Kazatelna je
z roku 1752 se znakem broumovského opata
Fridricha Grundmana. Ve výklencích lodi jsou

sochy svatých Řehoře, Jeronýma, Ambrože a
Augustina. Kolem roku 1930 byl levý boční
vchod zazděn a upraven na Lurdskou jeskyni.
Před kostelem stojí dřevěný misijní kříž z roku
1936, socha ukřižování se sv. Václavem a sv.
Vojtěchem z roku 1809 a sochá bolestné Panny
Marie
z roku
1826.
Po pravé straně kostela stojí socha sv. Jana
Nepomuckého z r. 1781. Tato socha je
umístěna už na čtvrtém místě ve své historii.
Sv. Jan Nepomucký zpravidla stává na mostě.
Ten náš stál u Mýta, proti rotkovické stráni na
kamenném mostě, který pobořila povodeň.
Každoročně v máji se k němu chodilo procesím.
Před stavbou nového mostu Na Mýtě byla
socha přenesena v roce 1834 na náves, kde byl
rybník zvaný Stav. V jisté době bylo
rozhodnuto, že není vhodné, aby svatý stál
vedle správní budovy a znovu putoval jinam a
to mezi faru a kostel. Letos byl zrestaurován a
změnil stanoviště, kde snad už setrvá.
Dnešní farní budova je z roku 1847.

Historie zvonů a věžních hodin
Skálových, restaurátorů věžních hodin.
Navrhovali, buď pro dobrou slyšitelnost
zvukových signálů pořídit cimbál, nebo zvon.
Bylo rozhodnuto pořídit zvon. Sbírka na něj
vynesla 264.600,- korun, takže mohl být
objednán zvon o váze 530 kg a byl pojmenován
na jméno Prokop. Na zvonu je sv, Prokop, znak
obce, znak zvonařské dílny a milénium. Na
obvodu zvonu je poselství pro budoucí generaci
– mír, láska, pravda, tolerance. Zvon zhotovila
firma Marie Dytrychové-Tomáškové z Brodku u
Přerova. Manželé Skálovi zrestaurovali věžní
hodiny, které byly původně zakoupeny obcí
v roce 1869 za pana faráře Tejrovského
z Pruské Čermné, dnes z Čermné v Polsku. Na
posvícení 24. 10. 1999 se konala velká slavnost,
svěcení zvonu. Zvon i hodiny byly dány do

V kostele byly čtyři zvony značné historické
hodnoty. Pocházely z let 1517, 1741, 1770 a
1800. Dne 15. 11. 1916 za I. světové války byly
všechny zvony zrekvírovány pro válečné účely.
Po válce 13. 3. 1921 byly posvěceny čtyři nové
zvony, darované továrníkem Václavem
Škopem, rodákem z Bezděkova. Pojmenovány
byly: sv.Václav o váze 135 kg, sv. Anna 86 kg, sv.
Prokop 49 kg a u sv. Josefa není váha známa.
V roce 1942 za II. světové války se opět
opakovala smutná událost. Byly odvezeny tři
zvony, nejmenší umíráček, byl ponechán.
Novější historii už známe. V roce 1999 byla
uskutečněna veřejná sbírka na pořízení zvonu.
Stalo se tak na základě posudku manželů
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chodu 31. 12. 2000 a za přítomnosti občanů
bylo uvítáno třetí tisíciletí.

Sice nové stromečky zasadil, ale nepečoval o
ně a tak většina z nich, až na 1 stromek zašla.

A jak to bylo s lipovou alejí. Nemohla jsem si
vzpomenout, kde jsem o tom četla. Pomohla
mně paní Kohlová a dohledala toto:

R. 1871 za působení P. Gottharda Schuppla
OSB byla vysázena nová alej lip ke kostelu.
Historie naší školy je vzorovým
příkladem toho, že když jednou někdo něco
napíše, tak je to bráno jako pravda a stále
opisováno. Zásluhou a důsledností paní
Ticháčkové, která v archivu zjistila jaká byla
skutečnost, dnes víme, že to bylo jinak.
Podrobný její článek byl v prosincovém
zpravodaji v r. 2018.

10. 4. 1830 vysazeno 36 topolů kolem hřbitovní
zdi
Na jaře 1871 byla vysázena alej ke kostelu a
také scházející stromy v zahradě byly
nahrazeny jinými. Jelikož nebyl žádný plot
kolem fary, sám velebný pan Páter Celestýn
Jeřábek - inspektor, chopil se iniciativy, aby byl
postaven důstojný plot.

V Bezděkově začalo vyučování v roce 1784
ve světničce Františka Kyncla čp. 30, (nyní dům
paní Koberové), později, z nedostatku místa
bylo přeloženo do čp. 53 k Janu Šrůtkovi (nyní
dům rodiny Hluškovy). Poníženou prosbu
obyvatel obce k vystavění vlastní školy, jeho
Milost Jakub Chmel, broumovský prelát, ráčil
vyslyšet a v roce 1789 byla vystavěna dřevěná
školní budova, vlevo mezi farním domem a
chrámem Páně, pod číslem 69. V roce 1863
byla dřevená škola zchátralá a bylo přistoupeno
k postavení nové školy na tom samém místě.
Pro vyučování dětí se muselo najít náhradní
místo a to bylo právě nad kovárnou na návsi čp.
37. Veškeré práce trvaly jen pět měsíců. 13.
dubna začali bourat školu a 24. září byla nová
škola vysvěcena. V roce 1872 se rozhodla školní
rada a obecní zastupitelstvo pro zřízení 2. třídy
a bytu pro druhého učitele. Bylo doporučeno
další třídu umístit do poschodí. A pro nás opět
neuvěřitelná rychlost s jakou bylo vše
zrealizováno. 9. června se začalo stavět a 20.
listopadu byla školní mládež uvedena do
přestavěné školní budovy.

Paní Ticháčková zjistila následující:
10. 4. 1830 vysázel Páter Vilém Žoček OSB 36
topolů za peněžní prostředky osadníků, kolem
hřbitovní zdi. V roce 1860 byly velmi pěkně
vzrostlé a ochraňovaly kostel před větrem. Tyto
topoly P. Pavel Tejrovský prodal Kosinkovi,
mlynáři a pekaři. Nechal je porazit a vyhrabat a
na jejich místě nechal vysázet chatrné stromky.
24. 4. 1854 byla držena slavnost na památku
svatby Jeho Veličenstva Františka Josefa
s Princeznou Alžbětou. Na věčnou památku
tohoto přeslavného dne byly saděny 2 lípy na
levé straně u zdejšího chrámu Páně, nazvány
„Lípy císařské“. Další 4 lípy zasazeny v obci na
přiměřeném místě.
R. 1862 před farou ke kostelu byla skvělá
lipová alej, na každé straně 5 silných
mohutných lip. Tyto lípy, až na 4 prodal P.
Tejrovský sochaři Burešovi z Kostelce.

Hana Benešová
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Reklama
Zednické a obkladačské práce
+ opravy
Josef Čáp

Tel. 737 462 989
zednikkostelec@gmail.com

Informace z obecního úřadu
Vánoční vytrubování
Po vyhodnocení aktuálních informací o vývoji
epidemické situace v našem okrese jsme se rozhodli
Vánoční vytrubování zrušit.

Komunální odpad
Výše poplatku za komunální odpad je pro rok 2022
stanovena ve stejné výši jako v loňském roce, tj. Kč
600,- za osobu/rok (příp. za rekreační objekt/rok).

Děkujeme za pochopení

Stočné

Poplatek je splatný v hotovosti od 17. 1. 2022 do
30. 6. 2022, případně na účet č.:
3352366309/0800 Prosíme o jeho včasnou
úhradu!

Během roku 2022 bude probíhat napojování na nový
systém. Platba stočného a jeho výše se stanoví po
vyhodnocení. Budete včas informováni.

VLHČENÉ UBROUSKY
ZÁCHODU NEPATŘÍ!!!

A

TUKY

Poslední svoz proběhne dne 31. 12. 2021 a první
v roce 2022 bude 14. 1. 2022 a následovat každý
sudý týden.

DO

Bioodpad

Dovolená Kancelář účetní bude uzavřena od

Svoz je přerušen. Bude nejspíše obnoven 1. 3. 2022
v závislosti na počasí.

20. 12. 2021 do 31. 12. 2022.

Hotovostní platby se budou z technických důvodů přijímat od 17. 1. 2022.
Bezděkovský zpravodaj – vydává obec Bezděkov nad Metují,
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