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Uplynul rok a je tu znovu březen a s ním další  Bezděkovský zpravodaj. Byl to „divný“ rok a zatím to vypadá, 

že i ten letošní bude výrazně poznamenán snahou o zmírnění dopadů koronavirové nákazy na společnost, a to 

nejen tu naši. Uvidíme, jaký efekt přinese nejčerstvější přijaté opatření vlády – omezení pohybu. 

I přes omezující opatření se  loňském roce podařilo udělat významný krok k obnově části obecního lesa, nejvíc 

poznamenané suchem minulých let. Vykáceli jsme suché borovice, dřevo nabídli obyvatelům Bezděkova a 

zájemci si ho odkoupili a  z lesa odvezli. Díky hojné účasti brigádníků jsme pak postavili dvě oplocenky a do 

nich vysadili 3000 dubů a lip. Ještě zbývá vysadit cca 3500 borovic, což plánujeme na přelom března a dubna. 

Touto cestou všem, kteří se na kácení, budování oplocenek a výsadbě podíleli moc děkuji. Těším se, že další 

brigádou obnovu části lesa společně dokončíme.  

           I loni údržbu zeleně v obci zajistili brigádníci z řad místní mládeže. Pracovali svědomitě a odvedli 

dobrý kus práce. Věřím, že i letos udržíme vzhled Bezděkova na stejné úrovni vlastními, resp. jejich silami. 

Kromě údržby zeleně nově natřeli sloupy oplocení hřiště a vyměnili zde ochranné sítě.  

V případě přidělení dotace, o kterou jsme zažádali, bychom v letošním roce chtěli současný asfaltový povrch 

hřiště nahradit jiným, pravděpodobně plastovým. Další věc, kterou bychom chtěli v letošním roce realizovat, 

je oprava chodníku, včetně vyrovnání části vozovky, v úseku od Denemarkových k Mejtským. I zde žádáme 

o přidělení dotace. V rozpočtu však s realizací této akce počítáme i v případě, že nám dotace přidělena nebude. 

           Necháme také opravit písmo na pomníku padlým a na křížku. 

           V předchozích vydáních zpravodaje jsme avizovali plánované společenské akce, což v tomto 

nenaleznete. Chtěli jsme začít 6. března uspořádáním obecního plesu, ale z obecně známých důvodů to není 

možné. S pořádáním akcí budeme muset počkat, až nám to dovolí epidemiologická situace a rozhodnutí vlády. 

Asi se všichni shodneme na tom, že nám vzájemný kontakt chybí.  

Přeji vám všem, i vašim širším rodinám, psychickou odolnost, odolnost proti novým virům a brzký návrat 

k normálnímu životu bez omezení. 

                                                                                                                                 Jaroslav Mudruňka 

 

 

 

 

Přehled míst, kde se zájemci mohou objednat na testování a registrovat k očkování naleznete na stránkách 

cr.uzis.cz. Informace k organizaci očkování v Pardubickém kraji jsou k dispozici na stránkách Pardubického 

kraje. Aktuálně je očkovací místo v Pardubicích v sále Jana Kašpara v budově krajského úřadu na adrese 

Komenského náměstí 120. 



Ekologické okénko  
 

 

 

 
Zeleň v obci 

Během roku 2020 byla v naší obci vysazena nová zeleň. Pokácené břízy mezi koupalištěm a silnicí byly nahrazeny dvěma 

lípami, po vyvrácení stromu u plotu Macákových (pro starší Heblíkových) byl vysázen pruh keřů podél tohoto plotu. 

Vánoční strom, poškozený výkopovými pracemi, byl nahrazen jiným stromem. U křížku a na ostrůvku před Tilerovými 

byly nově založeny dva květinové záhony a několik cibulek okrasných květin přibylo také pod okny bývalé školy. Tak se 

můžeme těšit, jak nám dominantu návsi na jaře zkrášlí. Veškerou novou výsadbu realizovali Martin a Ondra Weisovi. 

Na tomto místě lze také zmínit probíhající práce na obnově obecního lesa. V druhé polovině loňského roku byly ve 
spolupráci s občany Bezděkova, kteří měli zájem o samovýrobu dřeva, vykáceny dvě suchem nejvíce zasažené lokality, 
a to vedle hřbitova a za loukou za hřbitovem. Formou brigády zde byla postavena oplocenka a zasazeno 1500 dubů a 
1500 lip. V březnu zde bude vysazeno ještě cca 3500 borovic. 

Opakovaně se objevují žádosti občanů o kácení vzrostlých dřevin na obecních pozemcích. V takovém případě obec 

vždy konzultuje zdravotní stav stromu s odborníkem – arboristou, který vydá doporučení, jak dále postupovat. Pokud 

je zdravotní stav stromu špatný a ohrožuje zdraví nebo majetek (například hrozí pád stromu), je přistoupeno 

k pokácení. V případě dobrého zdravotního stavu dřeviny může být případně doporučeno adekvátní prořezání stromu.  

Je třeba si uvědomit, že opad listí není sám o sobě důvodem k pokácení stromu. Velké stromy plní důležité funkce – 

například zlepšují okolní klima, snižují prašnost, zachytávají velké množství škodlivých látek z ovzduší, poskytují úkryt 

a potravu hmyzu a ptákům, kterých v naší krajině znepokojivě ubývá. Dále stromy s hlubokým kořenovým systémem 

vynášejí z velké hloubky minerální prvky potřebné pro svou výživu, které ale též zpřístupňují i rostlinám v okolí. Při 

náhradě pokáceného vzrostlého stromu stromem nově vysazeným trvá velmi dlouho, i desítky let, než dojde opět 

k obnově funkce stromu v takovém rozsahu, jaký by měl strom vzrostlý a zdravý. 

Obaly k opakovanému použití 

V současné situaci, kdy je otevřeno jen omezené množství obchodů, se stává nakupování přes internet téměř jedinou 

možností, jak si opatřit některé věci. Zásilky nám však generují velké množství obalů, zejména papírových krabic a 

výplňových materiálů. Tyto obaly není nutné vyhazovat, některé společnosti, zejména samozřejmě e-shopy, je rády 

přivítají pro další použití. Existuje internetová aplikace www.kamsnim.cz, která slouží jako vyhledávač, kam donést 

vytříděný odpad i nepotřebné věci, které se dají dále použít. Co se týče obalových materiálů, v našem okolí se zatím 

bohužel jedná především o zachycení kontejnerových stání s tříděným odpadem, avšak lze vyfiltrovat i subjekty se 

zájmem o zpětný odběr krabic a výplní k opakovanému použití. V našem okolí zatím není tato aktivita příliš rozšířená, 

což je škoda. Nejblíže se nachází firma České bedýnky, která však v současné době přijímá jen malé záklopné krabičky 

z pevného pětivrstvého kartonu (pro zasílání potravin). Pokud by se někomu z Vás, občanů Bezděkova, nebo Vašim 

zaměstnavatelům též hodily krabice, výplně apod., je možné dát inzerát na informační vývěsku u úřadu nebo na 

webové stránky obce.  Jistě se najdou zájemci, kteří rádi obaly poskytnou.  

Ukliďme Česko 

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se nepředpokládá hromadné konání akce „Ukliďme Česko“.  Avšak 

uznejme, že okolí naší vesnice je zase opravdu potřeba uklidit. Jednak proto, že se loňské „Ukliďme Česko“ 

neuskutečnilo, a také proto, že se v okolní přírodě pohybuje mnohem více lidí než dříve, což s sebou nese zvýšený 

nepořádek. Proto se naše obec plánuje zapojit do omezené formy úklidu okolí, kdy na určeném dostupném místě 

budou umístěny pytle a mapky s informacemi, kam se vydat, a zájemci se budou moci individuálně zapojit. Bližší 

informace budou uvedeny na vývěsce a webových stránkách obce. Předpokládaný termín akce je víkend 27. a 28. 3. 

2021. 

                                                                                                                        Blanka Kuřová 
 

http://www.kamsnim.cz/


Odpady 
 

 

V závěru roku 2020 byl schválen nový Zákon o odpadech, který je účinný od 1. ledna 2021. V konečném důsledku to 

pro obce znamená zvýšení nákladů na likvidaci odpadů a to minimálně ze tří důvodů. Prvním je to, že tento zákon zvýšil 

sazbu za ukládání odpadů na skládku z 500,- Kč na 800,- Kč za tunu, tedy o 60 %, při překročení limitu  pro uplatnění 

„třídící slevy“. Tento limit je 200 kg na občana, tedy pro Bezděkov nyní 62,6 t. Částka 800,- Kč za tunu při překročení 

tohoto limitu se bude do roku 2028 každý rok zvyšovat o 100 – 250,- Kč až na 1.800,- Kč za tunu. Pokud se tedy 

„vejdeme“ do tohoto limitu, budeme platit 500,- Kč za tunu, pro uložení dalšího odpadu nad limit bude cena za jeho 

uložení 800,- Kč za tunu. Druhým důvodem je zvýšení povinné rezervy na rekultivaci skládky o 45,- za tunu 

nebezpečného odpadu a 40,- Kč ostatního odpadu. Třetím důvodem je navýšení administrativy spojené s likvidací 

odpadů. Nový zákon totiž zavádí, již zmiňovanou, tzv. třídící slevu s jejímž uplatněním souvisí agenda, podmiňující 

uplatnění nároku na tuto slevu z poplatku za ukládání odpadů na skládku. 

Z uvedeného je zřejmé, že náklady na likvidaci komunálního odpadu se při nedostatečném třídění odpadů budou 

v příštích letech citelně zvedat.  Ze strany obce proto velmi pravděpodobně dojde od roku 2022 ke zvýšení poplatku za 

odvoz odpadů. A proto: třiďme, třiďme, třiďme! 

 

           Přehled o třídění odpadů v naší obci přinášíme opět v tabulkách, kde si můžete porovnat čtyřletou historii třídění 

odpadů. Děkujeme všem, kdo třídíte. Přispíváte tak k lepšímu životnímu prostředí a snižujete náklady obce na likvidaci 

odpadů.  

Směsný komunální odpad získaný od občanů a rekreačních objektů v obci Bezděkov 

Rok Směsný komunální odpad 

Celkem (t) Na občana (kg/ob.) 

2017 67,24 214,7 

2018 67,45 218,3 

2019 71,64 227,4 

2020 72,05 223,1 

 

Biologicky rozložitelný odpad získaný od občanů a rekreačních objektů v obci Bezděkov 

Rok BIO odpad 

Celkem (t) Na občana (kg/ob.) 

2017 21,21 67,5 

2018 16,8 54,4 

2019 20,08 63,7 

2020 29,28 92,1 

 

Sebraný tříděný odpad v obci Bezděkov 

Rok Tříděný odpad 

Sklo barevné 

(kg/ob.) 

Sklo bílé 

(kg/ob.) 

Papír 

(kg/ob.) 

Plast 

(kg/ob.) 

Kov 

(kg/ob.) 

2017 6,8 2,8 12,48 20,6 0,6 

2018 9,6 - 10,1 20 0,7 

2019 9,4 - 7,6 20,4 0,5 

2020 11,9  21,2 18 1,3 

Sběrný dvůr firmy SOP a.s.  
se nachází na adrese:  
Pardubická 1630 v Přelouči, 
tel. 493 646 411 
Otevírací doba: 
Pondělí        13:00 až 17:00 

Středa          10:00 až 15:00 

Pátek           13:00 až 17:00 

Sobota           8:00 až 12:00 

 



Výběr poplatků na rok 2021  

 

 

Termíny výběrů poplatků v letošním roce: 

čtvrtky  18. 3. 2021  a  25. 3. 2021      

Vždy od 18 do 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

Poplatky je také možno poslat na bankovní účet obce: Číslo účtu je 1205475389/0800. Jako variabilní 

symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Do poznámky uveďte vždy počet a druh poplatku a částku. 

(Příklad: 3 x 600 TKO, 1 x 50 pes)  

Po zaplacení poplatku si přijďte vyzvednout na obecní úřad samolepku, kterou je potřeba do konce 

dubna nalepit na popelnici. Popelnice bez této samolepky nebudou od května vyváženy. 

 Výše poplatků na rok 2021 

TKO:  600,- Kč na osobu, 600,- Kč na rekereační objekt, osvobození od popl. TKO: - děti do 3 let a to do 

konce roku, ve kterém dítě tohoto věku dosáhne, - poplatníci, kteří se nepřetržitě a prokazatelně po dobu 

minimálně šesti po sobě jdoucích měsíců nezdržují na území obce Bezděkov. O tomto je třeba písemně 

informovat OÚ.  

Psi: 50,-Kč první pes, 100,-Kč každý další pes. 

 

 

 

Zahradnictví Weisovi 
Otevřeno po telefonické domluvě od 22. 3. 2021 

Prodej jarních květin – macešky, prvosenky, narcisky, aj. 

Od poloviny dubna prodej sadby zeleniny, 

letniček, trvalek a balkonových rostlin 

Telefon 734 608 434 

Bezděkov č.p.7 

 

  

 

 

 

 



Nahlédnutí do historie Bezděkova 

                                            

 

 

 

Díky panu Piskačovi Vám přinášíme pohled do historie Bezděkova, která je zaznamenána v Pamětní knize 

obce Bezděkova  z let 1888 – 1929. Pan Piskač vyhledal významné události nejen z pohledu Bezděkova, ale i 

tehdejšího Rakousko – Uherska a poté nově vzniklé Československé  republiky.  

1888 - 40ti leté panování  Františka Josefa I., nar. 15. srpna 1830 

 2. prosince -tomu bylo 40 let, co v Olomouci odevzdal vládu císař a král český Ferdinand Dobrotivý 

svému synovci Františku Josefovi I. 

             Starostou p. Čeněk Černík –  dům č.1 

 402 obyvatel – 50 domů 

1899 - obecní volby – starostou p. Josef Tuček, radní Čeněk Černík, Matěj Pozdník 

 došlo ke změně názvu na Bezděkov u Choltic. 
 10. června se hrálo první divadlo v hostinci u p. V. Pleskota, vstupné I. třída 40 kr., stání 20 kr.  
             28. září   druhé představení,  
             26. prosince - třetí představení 
             Národní divadlo -  16. květen  1868 -  založeno, 11. červen  1881 -  otevřeno 

                                               12. srpen    1881 -  vyhořelo 

                                               1883 – dostavěno podruhé,  18. listopadu 1883 – znovu otevřeno   

 

1890 – v celých Čechách chřipka 

 oslava 1. máje – boj o osmihodinovou pracovní dobu a zvýšení platů 

 začátek září – obrovské povodně v Čechách, v Praze 4,5 m vody nad normál 

 4.  září - zřícení Karlova mostu, Třeboň – protrhla se hráz rybníku Svět 

 14. září, 26. prosince – divadelní představení 

 - pořízeno vlastní jeviště 

            prosinec – sčítání lidu – 50 domů, 442 obyvatel     - pořízeno vlastní jeviště 

 

1891 – 15. 5. ohrožena Zemská jubilejní výstava v Praze 

1892 – 16. 11. otevřen Karlův most 

 podána žádost o výstavbu silnice od Choltic po silnici pardubicko - přeloučsko 

1893 – posvěcen jest obnovený kříž stojící na návsi, jsou vyjmenováni všichni, kteří přispěli 

 divadelní představení 

1894 - měření a vážení obyvatel 

1895 - volba obecního výboru – nedohodlo se 

 15. 5.  národopisná výstava československá  
           – nalezeny kostry lidské z č. 1 
 
1896 - 12. 1. volba představenstva – starosta Č. Černík 

 ustanovena ochotnická jednota TYL 

¨ 



1897 - divadelní představení 

 vydáno nařízení – úřední řeč česká 

 3. 7. -   veliké krupobití, zničena většina úrody, 

             prožívání pohromy v celých Čechách,  místy až 70 cm krup 

             8. 9. -  tábor lidu na Hoře Kunětické 

 

1898 – zřízen záložní a spořitelní spolek – za starostu zvolen Č. Černík 

 11. 4.  -  divadlo 

 18. 9.  - Selská slavnost – 50ti leté zrušení roboty v Bezděkově 

 byla dokončena silnice Bezděkov – Barchov v délce 1 515,8 m za 7 000 zl. 

1899 - dosavadní správce školy Josef Hanuš se loučí s Bezděkovem – končí s psaním kroniky a odchází učit  

             do Semína, na místo správce školy byl ustanoven školní radou dočasně Josef Dubec, učitel  

             v Barchově .Na vyzvání starosty Černíka se sešli občané, aby byl sestaven SDH a zvoleno  

              předsednictvo, starostou zvolen J.  Ouřecký a velitel J. Jánský – 5. 12. zakoupena stříkačka 

1900 - velice mokré jaro, počátkem dubna napadlo velké množství sněhu – byla zastavena železniční  

             doprava, někteří nesklidili ani stéblo žita, co nezničil sníh, zničili hraboši 

             správce školy Josef Dubec 

 31. 12. – divadelní představení  

             sčítání lidu – 224 žen, 190 mužů 

1901 – 8. 4. – divadelní představení 

1902 - zvelebení školy překáží chudoba rodičů a nouze zemědělského dělnictva 

 31.3. – divadelní představení 

 zima mírná – jaro studené 

1903 - postavena obecní váha 

1904 - dětská spála – 7 obětí 

1906 - velký požár č. 21 

1909 - č. 5 kupuje V. Heblík 

1911 - Č. Černík prodal statek J. Tichému z Blata za 190 000 Kr. 

 Václav Hudec rozprodal statek č. 7 domovní stavení koupil Jan Heblík 

1912 - Josef Dubec prodal hospodu č.22  Jos. Kopeckému za 16 600 Kr. 

 Josef Kubelka prodal č. 13, domovní stavení a pozemky paní Černíkové za 30 000 Kr. 

1913 - zemřel Josef Kopecký  - hostinský č. 22 

 byla přesunuta zvonička, Josef Tichý kupuje č. 10 pro své dělníky 

1914 -  vypovězení války Srbsku a Prusku. V červenci vyhlášena mobilizace – nastoupilo 26 mužů do 39 let. 

              Josef Tichý a Č. Pozdník museli dát po páru koní, koncem srpna byli mobilizováni domobranci do 42  

              let, byl to V. Piskač a V. Šimek, začátkem října byli odvedeni další – nar. 1892 - 1894, první zranění  

              Josef Dokonal, zajatci, velké zdražení potravin, v říjnu zemřel p. Josef Ondráček ve voj. nemocnici. 

  Provdáním paní Kopecké za A. Tesaře přešel hostinec do rukou rodiny Tesařovy 



1916 -  zemřel císař František Josef I. 

1918 - konec války 

1919 - kolkování peněz – polovinu si nechal stát 

1922 - postaven pomník – balvany dovezeny z panství žehušického 

1924 - 1. října najmul hostinec Josef Malý 

 v červnu byla uválcována silnice do Barchova parním válcem 

1925 - uválcována silnice do Choltic 

 17. 11. byl poprvé spuštěn elektrický proud 

 

 
Dále pan Piskač vytvořil přehled učitelů, kteří od 2. pol. 19. století  do konce 20. let  20. století   působili 

v Bezděkovské škole. 

Josef Hanuš :   nar.1858, učitelský ústav Hradec Králové 

   nastoupil 18. 9. 1878   

   školní rok 1898 -99 – 64 dětí 

   r. 1900 nastupuje v Semíně, končí s psaním venkovské kroniky   

Josef Dubec: 17. 12. 1868 v Rábech 

  školní rok 1899 – 1900 – 66 dětí 

Josef Tyl: r.  1900 – řídící učitel do roku  1912, poté odešel do Živanic 

  školní rok 1911-1912 - 66 dětí 

Josef Dubec: r.  1912 definitivní učitel v Bezděkově, přišel z Barchova 

  školní rok   1913-1914 - 81 dětí 

                                                 1914-1915 - 79 dětí 

                                                 1915-1916 – 81 dětí 

                                                 1916-1917 – 79 dětí 

                                                 1919-1920 – 46 dětí 

                             r.  1928 jako učitel končí 

Pavel Sedlák: r.  1920 jmenován zastupujícím učitelem 

  r. 1920 jmenován farářem v Lánech na Důlku 

  školní rok  1921-1922 – 79 dětí 

                             r. 1928-29 nastupuje 

Jindřich Svoboda:   nar. 20. 1. 1900 

                                      20. 12. 1920 jmenován definitivním učitelem při zdejší škole 

                                      r. 1924 nastoupil definitivně  

                                      1926 zastupující uč. v Cholticích 

Jindřich Kuna          učitel v letech 1946-50 

  

  

Bezděkovští učitelé 

 

Na nových webových stránkách obce je možné si prohlédnout digitální podobu 

 Pamětní knihy Národní školy Bezděkovské. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Stará škola z roku 1841 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

                                                                  Škola z roku 1851 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


