Číslo 2

Červen 2016

cena: zdarma

Informace z 2. veřejného zasedání konaného dne 25.5.2016
Body k usnesení:
1. Nabídka stavebních pozemků obytná zóna Jižní čtvrť – I. Etapa (zbývají 2 st. p.) a 2.
etapa (5 st.p.) – podmínky prodeje
2. Technická infrastruktura obytná zóna Jižní čtvrť „Drážka“ – 2. etapa (5 st.p.) –
kanalizace, vodovod, plynovod
3. Smlouva o pronájmu hrobového místa, Prohlášení – žádost o uskutečnění nájmu
hrobového místa – změny ujednání
4. Žádost o finanční výpomoc od KHK – Hospodářská budova obce – 3. Etapa – zázemí
pro techniku sběrného dvora a kompostárny – 440 tis. Kč
5. Dotační program – Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) – Zvýšení bezpečnosti
dopravy a jeho zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace –
Profesionálové HK
6. Těžba dřeva z obecního lesa – pro participaci na akci Hospodářská budova obce –
3.Etapa – zázemí pro techniku sběrného dvora a kompostárny
7. Dočasné provozování pohostinství č. p. 32 – „Lokál“ v rámci aktivit obce
8. Žádost společnosti GEOŠRAFO s.r.o. o podepsání smluv o zřízení VB k p.p. č.
292/64 a 400/13 v k.ú. Bezděkov nad Metují v rozsahu GP č. 281-5969/2010
9. Žádost společnosti GEOŠRAFO s.r.o. o podepsání smluv o zřízení VB k p.p. č. 311/1,
400/5, 400/6, 400/8, 400/10, 400/14, 400/15. 400/17, 400/18, 698/1. 292/4, 292/5,
292/33, 292/42, 292/60 a 687/8 v k.u. Bezděkov nad Metují v rozsahu GP č. 2365969/2010 a276-5969/2014
Body informativní a na vědomí:
1. Územní plán obce – informace o postupu přípravných prací a jednání
2. Splašková kanalizace a ČOV Bezděkov nad Metují – dokumentace k ÚR – informace
3. Obnova krajské komunikace – Bezděkov – Machovská Lhota – příprava stavební
dokumentace
4. Rozpočtové opatření č. 1 k 29.2.2016, č. 2 k 31.3.2016 a č. 3 k 30.4.2016
5. Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016
6. Úprava podmínek zápůjčky obecní jídelny
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V sobotu 25. června 2016 se koná Bezděkovský šmajdík
Uveřejňujeme informaci od organizátorek.
Vážení občané.
Dovolujeme si Vás pozvat dne 25. 6. 2016 na 13:00 hodin, kdy ve spolupráci s TJ Sokol
Bezděkov nad Metují a studentkami ze Střední pedagogické školy v Hradci Králové,
pořádáme dětskou akci „Z pohádky do pohádky.“ Akce je určena nejen pro děti, ale i pro
dospělé. Děti se mohou těšit na spoustu zábavných her, malování na obličej, vodní hrátky,
opékání párků a mnoho jiných aktivit, které příjemně podtrhnou pohádkovou náladu. Akce je
věnována základní speciální škole, se kterou studentky spolupracují. Akce se koná za každého
počasí.
Za TJ Sokol Bezděkov nad Metují, studentky pedagogické školy

Přání k úspěchům mladých houslistů
Před 12 lety se k nám přistěhovala rodina Michalových se dvěma syny. Mnozí z nás je ani
neznáme, protože jejich povolání je zaměstnává natolik, že ráno odjedou a večer pozdě
přijedou domů. Oba manželé jsou učiteli hudby a pokusíme se přiblížit jejich pracovní
vytížení. Michaela a Ladislav Michalovi učí 25 let na ZUŠ v Polici n. M. a také na ZUŠ
v Náchodě hru na housle, violoncello, komorní a orchestrální hru. Jejich žáci pravidelně
vyhrávají národní a mezinárodní soutěže, jejich orchestry jsou několikanásobnými vítězi
rozhlasové a televizní soutěže Concerto Bohemia. Získali několikrát ocenění „nejlepší
pedagog“ a další ocenění za mimořádnou pedagogickou a uměleckou činnost. Jejich synové
Šimon a Matouš zdědili talent a od mala vynikají hrou na housle. Teď už to jsou dospělí
mládenci. Matoušovi je 23 a Šimonovi 22 let. O jejich úspěchách jsme se dočetli v příloze
Mladé fronty DNES, kde se píše: „Devět týdnů už se mohou bratři představovat jako členové
slavného orchestru Chicago Symphony Orchestra. Momentálně nejlepšího amerického
orchestru.“ Je to mimořádný úspěch. Hudebníci si většinou musí projít několika tělesy, než
získají pozici na nejvyšší možné úrovni, která je snem každého. Do orchestru se dostali
konkurzem, v němž bylo téměř 300 uchazečů. Ve finále hrálo 7 houslistů o dvě nabízená
místa. Oba mají velké předpoklady a talent je na prvním místě. Jim se to podařilo v tak
mladém věku a dokonce ještě nemají hotovou školu. Pokračují v magisterském studiu na
Manhattan School of Music v New Yorku a mají ukončené studium na nejprestižnější
hudební univerzitě Juilliard School, kam se ročně hlásí tisíce uchazečů a pouze 7% jich je
přijato. Přesto bez převeliké píle by to nešlo a nemusíme zdůrazňovat, že bez sponzorů také
ne. Oba získali na školách plná stipendia a ve studiu je dále podporovalo Ministerstvo kultury
a Nadace Bakalových a Kellnerových, které podporují nejlepší studenty v zahraničí.
V novinách je zmínka, že sourozenci pochází z malé východočeské vesničky Bezděkova nad
Metují. Naše obec na jejich úspěchách nemá žádné zásluhy, ale dělá nám to potěšení. My
obyvatelé této vesničky, jim jen přejeme celoživotní úspěchy, žádné překážky, pevné zdraví, a
aby zdárně procházeli nastoupenou cestou. Pro nás by byla pocta, kdyby nám jednou zahráli
v našem kostele.
V novinách je ještě napsáno, a protože mi to připadá vtipné, tak to opisuji. Šimon a Matouš
tlučící na bránu chicágského souboru si mohli klidně zazpívat refrén lidové písně: „My jsme
muzikanti, přicházíme z české země, my jsme muzikanti, přicházíme k vám.“ . . . . .
Hana Benešová
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Tělovýchovná jednota
Účast na Okresním finále gymnastického čtyřboje vesnických tělovýchovných jednot,
konaném 10. dubna. Po dvou letech se naše tělovýchovná jednota opět přihlásila do těchto
soutěží. Celková účast byla 117 závodníků z 9 jednot. Od nás soutěžilo 9 závodníků, třem
účast pokazila nemoc. Jejich výkony byly docela pěkné. Soutěžilo se ve šplhu, přeskoku přes
bednu, člunkovém běhu a akrobacii. Uvedeme jejich nejlepší výsledky. Nejvyšší ohodnocení
v každé disciplíně bylo 10 bodů. Přeskok přes bednu – Leppelt Adam byl ohodnocen 8,9
body, Hrušková Dominika 8,3, Petříček Adam 8,8, Petříček Vilém 9,0, Leppeltová Adélka
8,6, Petříček Venda 7,0, Soldán Martin 6,3, Petříček Ríša 8,0, Petříček Lukáš 8,3.

Dále ze sportovní činnosti
V úterý 7. června se uskutečnila soutěž v lehké atletice. Zúčastnilo se ji 22 dětí a jsou to:
Zákravský Tomáš, Čižínský Olda, Lanta Filip, Vojtěch Václav, Vik Vojtěch, Vojtěch Vojta,
Líbal Vojta, Jansa Lukáš, Němec Kristián, Němec Matyáš, Klimeš Matěj, Vaněk David,
Čermák Ondra, Záhorský Michal, Schumacher Dominik, Líbal Ondra, Zákravská Lucie,
Rydlo Štěpán, Hrušková Dominika, Homolka Vojtěch, Petříček Adam.
Děti závodily jak nejlépe dovedly. Děkujeme jim i rodičům, že přišli. Moc nás potěšila
pochvala za uspořádání soutěže.
V neděli 12. června se konalo Okresní finále v lehké atletice v Náchodě. Za Bezděkov se
zúčastnilo 10 závodníků: Zákravský Tomáš, Beranová Barborka, Beranová Anička, Záhorský
Michal, Zákravská Lucie, Hrušková Dominika, Homolka Vojtěch, Petříček Adam, Petříček
Vilém, Petříček Ríša.
Výsledky z obou soutěží jsou vyvěšeny v informační skříňce u prodejny.

Práce v dobrovolných organizacích
V Bezděkově pracují už jen dvě dobrovolné organizace a to je málo. Nejsme úplně malá obec
a zásluhou výstavby přibývají obyvatelé, převážně mladí a přibývají děti. Na vesnici, co si
sami neuděláme, to nemáme a k tomu je potřeba zapálené nadšence. Těch je čím dál méně, ale
stále se ještě najdou. Ti, co se snaží něco dělat, bývají terčem kritiky a zpravidla od těch, kdo
v životě nikdy nic neudělali a tím samozřejmě ani nic nemohli pokazit.
Práce v dobrovolných složkách je pro radost a zábavu, ale víme, že se to často zvrtne. Někdo
se maximálně snaží, někdo se veze a někdo hledá co zkritizovat. Je potřeba zdravou rivalitu,
dobrou spolupráci a mít radost jak ze svých úspěchů, tak z úspěchů druhých.

Setkání bývalých hokejistů
Konalo se 23. dubna 2016 v jídelně na obecním úřadě. Důvodem bylo zaznamenání
hokejových začátků a jejich předání do obecní kroniky. Připomínky byly nahrávány a
nejzajímavější zařadíme postupně do příštích zpravodajů. Zatím to, co se podařilo zjistit od
pamětníků, z tehdejšího tisku a okresního archivu.
Začátky hokeje v Bezděkově nad Metují se datují do roku 1956. Začínalo se na rybníku
zvaném Panský (Paňák). Nadšení mezi mládeží i dospělými bylo velké, takže šlo všechno
rychle na svět. Začalo se sice s velkým nadšením, jen se zapomnělo, že lidská paměť je
krátká, pamětníci stárnou a dnešní generace už ani neví, jak to všechno bylo a jak bezděkovští
hokejisté byli slavní.
Rybník byl značně zarostlý rákosem a bylo nutno ho vyčistit. Byl také hodně pod úrovní a
voda se musela doplňovat – naplavovat. K naplavování byla používána voda z hydrantu a
spotřeba byla až tak velká, že na Petrovičkách a Petrovicích jim přestala voda téct. Známou
osobností přes poruchy vodovodního řadu byl pan Drobník z Police. Ten byl nucen zakročit a
domluvit hochům, aby to nepřeháněli a vodu pouštěli raděj v noci. Dnes by to tak lehce
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neprošlo. I vyhazování sněhu na vysoké břehy bylo namáhavé. Jako osvětlení sloužila lampa
veřejného osvětlení, která byla při rohu rybníka. Výstroj byla originální. Nohy si hráči
chránili sešity připevněnými zavařovačkami. Zavařovačky byly těsnící gumy, které se
používaly na zavařování. Dávaly se mezi láhev a víčko. Brankář měl - říkalo se tomu betony,
byly z filce, vyplněné sedlářskou trávou a filcovou zástěru.
Sehráno bylo několik přátelských utkání:
Police - Bezděkov 9:3, Bezděkov-Meziměstí 5:1, Bezděkov-Vysokov 2:6,
Bezděkov-Žďárky 6:8, Bezděkov-Police 1:4, Teplice-Bezděkov 6:4
Na sokolské schůzi 2.3.1958 se rozhodlo, že se rybník řádně upraví. Předsedou zemědělského
družstva byl Antonín Braha – kovář, který měl pochopení, a tak jednání bylo snadnější. Stroje
půjčilo JZD, předpokládáme, že zdarma. Bylo vybráno velké množství bahna a odvezeno ke
kompostování, buldozerem byla srovnána plocha. Toto nám vyprávěl Zdeněk Borna st., který
byl tehdy zaměstnán v družstvu. Všechny soboty byly pracovní, takže o sobotách odpoledne a
o nedělích se brigádničilo. Bez převelikého nadšení by se to nepodařilo.
Do roku 1960 patřil Bezděkov pod okres Broumov, kde vycházely noviny Život Broumovska,
kde bylo napsáno: „Sokol Bezděkov si vede velmi dobře. Založili oddíl ledního hokeje za plné
podpory MNV a vybudovali zásluhou mládeže a příznivců kluziště.“
V roce 1958 bylo mužstvo přihlášeno do okresní soutěže IV. třídy, kde hrála družstva –
LOKO Meziměstí, SPARTAk Police, Sokol Bezděkov a Vysokov. Seznam hráčů: Novák
Kamil, Máslo Jaroslav, Škop Josef, Šedivý Josef, Dostál Josef, Zítka Václav (u hřiště), Verner
Václav st., Verner Antonín, Valta Bohumil st., Nosek Václav, Vít Stanislav, Plný Josef, Škop
Miroslav, Borna Zdeněk (ještě žák), Hanzl Břetislav, Vít František, Kubeček Antonín.
Naši hráči byli dobrými bruslaři díky Paňáku, kde vždycky nějaký led byl a to bylo znát.
Pokračování v příštím zpravodaji.
Kdo máte zájem se podívat na průběh setkání - http://uloz.to/xQSefFtc/hokej-bezdekov-mpg

Z historie naší obce
Na podzim loňského roku byla odstraněna střecha z největší dřevěné selské chalupy v
Bezděkově s bývalým číslem popisným 28, která se nachází vedle opravny aut p. Roška.
Chtěla bych vás proto seznámit s její 250tiletou zajímavou historií.
Od r. 1770, kdy bylo císařovnou Marií Terezií zavedeno první číslování domů, se pod tímto
popisným číslem objevuje jméno Václav Lamka, narozený v r. 1761, syn Matěje a Salomeny
Lamkových z č. 22 (nyní Navrátilovi). Jeho sestra Anna byla první ženou Karla Dostála
z Bělého, zvaného „selský generál.“ Václav se v r. 1782 oženil s Rosinou Térovou ze Žďára.
Narodilo se jim 9 dětí, z nich r. 1799 František, který chalupu převzal, si vzal za manželku
Annu Martincovou z Vysoké Srbské.
Nejstarší syn, také František, se narodil r. 1821, zde hospodařil se svou ženou Vincencií
Kociánovou z Hronova. Jejich syn, opět František, narozený r. 1848, měl za ženu Františku
Lamkovou, ze statku č. 22. Narodili se jim dva synové, kteří v raném dětství zemřeli na
nemoc, které se říkalo božec. (Božec byla nemoc, na kterou umíralo hodně malých dětí.
Příznaky se projevovaly už v těhotenství, kdy matka trpěla otoky. U dětí to začalo záškuby
kolem pusinky, postupně končetinami, až nastaly křeče a dušení. Na vině byla jednostranná
strava, nedostatek vápníku a draslíku. Bolesti se mírnily tvarohem a mlékem). Tím rod
Lamků, který zde hospodařil po čtyři generace, vymřel. Lamkovi byli také původci přezdívky
„bezděkovští kavalíři.“ Obracíme se na Vás čtenáře, kdo víte jak přezdívka vznikla, abyste se
přihlásili.
V roce 1881 statek zakoupil Václav Hubka, sedlák z č. 2 na návsi (dnes Kinclovi), který měl
se ženou Annou 10 dětí. Po její smrti se v 58 letech znovu oženil s Annou Svobodovou, která
byla o 36 roků mladší. Ještě v čísle 2 se jim narodili synové Adolf, Karel a Robert, který padl
v 1. světové válce. Zakoupený statek zřejmě v r. 1882 přestavěl, jak dokládá vročení nad
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dveřmi: W.H. 1882 číslo 28. Zde se jim narodila dcera Vilemína. Václav zemřel v r. 1896
v 79 letech.
Usedlost potom získala jeho dcera Cecílie z prvního manželství, která si vzala Antonína
Krtičku z č. 26 (dnes Vojtěchovi). Děti spolu neměli a tak se majitelem v r. 1919 stal jeho
bratr Josef Krtička, řezník a hospodský v č. 83 na návsi (nyní Jirmanovi).
Po něm zdědil veškerý majetek jeho syn Jaroslav, který se oženil do Nové Paky. Po jeho smrti
přešel statek ne jeho syna, také Jaroslava a jeho manželku.
V chalupě také dožila jejich teta Kristýna Bornová, roz. Kubečková. Zemřela v r. 1954. Dále
zde bydleli v nájmu Šourkovi, Eiglovi, cestář Lidman s Boženou Teuberovou a její dcerou
Janou.
Od r.- 1960 vlastnilo chalupu místní JZD, které vedle postavilo výkrmnu vepřů. Posledními
majiteli se stala rodina Hornychových, která zde měla hospodářství a chovala dobytek.
Chalupa byla již ve špatném stavu, na jedné straně byly ještě z části došky, a tak Jaroslav
Hornych se synem započal vloni s jejím bouráním.
Poslední chalupa v Bezděkově, která má ještě doškovou střechu je v Loužnicích č. 64
(původně Antonína Kubečka, nyní Petříčkova), kde je uvnitř ve světnici dokonce i povalový
strop.
------------Dále bych chtěla poznamenat, že mě velmi potěšilo, když se na naší škole opět objevil nápis
„Zdárná mládež naděje vlasti“, který byl při zateplování budovy zakryt. Poprvé byl na školu
umístěn v r. 1936. když byla prováděna nová fasáda, včetně nových podlah a dlažby. Stavbu
tehdy řídil zdejší zednický mistr Štěpán Škop.
Marie Ticháčková

UPOZORNĚNÍ !!!
Poplatky – splatnost do 30.6.2016
Připomínáme občanům, kteří nezaplatili poplatky za popelnice a poplatky
za psy, aby tak učinili v co nejkratší době osobně v úředních hodinách na
OÚ nebo elektronicky na účet obce 3352366309/0800 (Česká spořitelna, a.s.),
variabilní symbol - číslo domu/2016 (např. 164/2016)
úřední hodiny pondělí 13 – 17 hod.
středa 14 – 17 hod.
---------------------------------------------------------------------------------------------Nabídka:

Štípač dřeva WOOSSTAR o výkonu 10 tun, hmotnost 207 kg
cena: 14.000 Kč
tel. 727 943 653
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Základní a mateřská škola

Dětský den - "ten dělá to a ten zas tohle...."
V neděli 12.6. jsme opět pro děti připravili dětský den. Tentokrát zaměřený na
řemesla a povolání. Děti si tak mohly vyzkoušet různé profese a zjistit, co které
obnáší. Celkem bylo 12 stanovišť:u švadleny přišít knoflík, u pošťáka složit obálku, u
pradleny vyprat prádlo na valše, u ševce opravit boty, u truhláře sestavit z dřívek
cokoli dle fantazie, u cukrářky ozdobit perníček, u kuchaře poznat jídlo, u malíře
něco namalovat, u zdravotní sestřičky zkusit obvazovat, u zahradníka zasadit hrášek,
u číšníka vyzkoušet, jak se chodí s plným tácem a u skladníka převážet náklad. Po
splnění všech disciplín děti dostaly občerstvení a dárek. Hojná účast a usměvavé děti
byly pro nás odměnou.
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Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli s organizací dětského dne,
Obecnímu úřadu za finanční podporu, TJ SOKOLU za zapůjčení hřiště. Příští
rok se budeme těšit na další ročník.

Sbor dobrovolných hasičů Bezděkov nad Metují
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bezděkovský zpravodaj-vydává obec Bezděkov nad Metují, IČ 655 36 91. Vychází v nákladu 220 ks jako občasník. Evidenční číslo „MK ČR
E 14480. Adresa redakce“ OÚ Bezděkov nad Metují č.p. 164, tel: 491 541 130: obec bezdekov@tiscali..cz. www.bezdekov.org.
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