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Slovo na úvod
Zdravím vás v roce 2022. Stejně jako v loňském roce jsme se i začátkem letošního roku letos stále potýkali
s nejrůznějšími opatřeními, zákazy, povinnostmi a omezeními, souvisejícími se snahou omezit šíření
koronavirové nákazy. Sice už nebyly tolik limitující, ale stále tu byly. V loňském roce jsme v důsledku
opatření upustili od pořádání obecního či hasičského plesu a pálení čarodějnic. Dita Piskačová a Blanka
Kuřová však pro děti připravily ve vesnici a jejím okolí cestu za pokladem, při které se sice děti nemohly
potkat, ale jistě jim to udělalo radost.
Blanka Kuřová již potřetí zorganizovala akci Ukliďme Česko, které se zúčastnilo 25 lidí, z toho 6 dětí.
Z důvodu protiepidemických opatření probíhal sběr více méně individuálně a účastníci z okolí vesnice
posbírali 600 kg odpadků.
Rozsvěcení vánočního stromku se na začátku adventu uskutečnit mohlo. Z hojné účasti bylo zřejmé, že nejen
pořádající zastupitelé ale i vy jste za to byli rádi.
V loňském zpravodaji jsem se zmiňoval o pracích, které jsme společně, formou brigády, udělali v obecním
lese. I v roce 2021 jsme na obnovení obecního lesa pokračovali. Dosázeli jsme 3500 borovic, čímž je výsadba
ukončena, postřikem i mechanicky jsme likvidovali plevel a ostružiny. Zdá se, že klimatické podmínky po
výsadbě nám přály a sazenice jsou v dobré kondici. Teď už „jen“ udržet plevel na uzdě.
Od plevele v obecním lese je krůček k údržbě zeleně v obci. Stejně jako v předchozích letech můžeme,
myslím, být spokojeni s tím, jak naše vesnice vypadá a je to opět zásluha mladých bezděkovských brigádníků
Šimona Hrdého, Honzy Piskače, Kuby Šulce, Kláry Vašíčkové, Milana Kellera, Martina Růžka a Petra
Mrňáka. Tady chci poděkovat i všem, kterým není jedno, jak to vypadá v okolí jejich domu a není jim zatěžko
přiložit ruku k dílu. Zamést chodník, shrabat listí, vyhrnout sníh.
V roce 2021 jsme zrealizovali opravu chodníku u Mejtských před č.p. 4, v rámci které došlo k úpravě přilehlé
části silnice a díky tomu se tam již netvoří kaluž. Další novinkou z loňského roku je položení nového
plastového povrchu na původně asfaltové hřiště. Zvolený povrch je příjemný a věřím, že sportuchtiví uživatelé
budou spokojeni. Hřiště je určeno pro volejbal, nohejbal, malou kopanou, tenis, basketbal na jeden koš, florbal,
hokejbal a lze na něm také bruslit na kolečkových bruslích. V plánu máme ještě dodělat vstupní branku na
kratší straně hřiště.
Do Bezděkova jsme v roce 2021 přivítali 7 nových malých občánků. U čtyř z nich je někdo z rodičů
bezděkovským rodákem – je to Mikeš Kovář, maminka je Tereza roz. Veselá, Amálka Šmídová, maminka je
Barbora Šmídová, Johanka Jirásková, tátou je Lukáš Jirásek, Ondra Reichstädter, maminka je Eliška, roz.
Staňková a s nimi nové obyvatele Bezděkova Emilku Kotovou, Melánii Pazderníkovou a Kristínku
Ševčíkovou. Atmosféru vítání občánků zpříjemnili přednesem básniček a hudbou a zpěvem Martin, Elen a
Radim Lísovi, Eliška a Diana Tučkovy a Adéla Kellerová.

A plány na letošního rok ? Zmiňoval jsem již obecní les – tam likvidovat plevel a ochránit tak novou sadbu.
Dosáhnout nápravy na propadech vozovky a bouchajících poklopech kanalizace. Po dvou pokusech, kdy firma
GASCO 80 % uplatňovaných závad neuznala s odůvodněním, že neodporují normě, jsem se s žádostí o pomoc
obrátil na SÚS Pardubického kraje. Snad budou mít lepší možnosti, jak GASCO k opravám přimět. Letos
bude končit záruční doba po vybudování splaškové kanalizace, takže provést kontrolu těsnosti a případné vady
reklamovat. Uvažujeme také o opravě hřbitovní zdi.
Jaroslav Mudruňka

Ekologické okénko
Nové ptačí budky v obci
Dne 2. 10. 2021 na zahradě za obecním úřadem vyráběly děti s pomocí rodičů a prarodičů ptačí budky. Z již
předpřipravených setů vznikly budky pro drobné ptáky, například pro sýkoru modřinku, koňadru, vrabce,
brhlíka apod. Tyto budky si děti pomocí vypalovačky též podepsaly nebo na ně namalovaly obrázek. Budky
jsme rozvěsili v centru obce a v obecním lese poblíž hřbitova. Pověsili jsme i jednu velkou budku pro sovu
puštíka obecného. Na jaře můžeme pozorovat, kdo se do nových budek nastěhuje.
Děkuji všem, kteří se do této akce zapojili.
Re-Use centrum Heřmanův Městec
Máte v domácnosti věci, které již nepotřebujete, ale je Vám je líto vyhodit? Nebo naopak byste přivítali
nějakou věc do domácnosti téměř zdarma? Můžete zkusit navštívit Re-Use centrum v Heřmanově Městci.
Princip Re-Use spočívá v bezplatném odložení již použitých předmětů, které Re-Use centrum Heřmanův
Městec prodá zájemci za symbolickou cenu. Pro konkrétní předmět tak zajistí jeho znovuvyužití. Věci musí
být předány čisté a funkční. Odložit zde lze například sportovní potřeby, nářadí, knihy, zachovalý nábytek (ne
čalouněný), kočárky, jízdní kola. Nelze odložit elektroniku, oblečení a obuv, čalouněné věci, peřiny, matrace.
Všechny takto získané finanční prostředky budou použity k výsadbě zeleně v Heřmanově Městci.
Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách města Heřmanova Městce pod záložkou
Služby.
Ukliďme Česko v Bezděkově
V sobotu 2. 4. 2022 se uskuteční další ročník již tradiční akce Ukliďme Česko, na kterou Vás již teď zveme.
Bližší informace budou včas zveřejněny na vývěsce a internetových stránkách obce.

Blanka Kuřová

Odpady
Od počátku roku 2022 jsou účinné dvě nové obecně závazné vyhlášky, týkající se odpadů. Jedna stanovuje
systém sběru odpadů, tedy jaké odpady a kde můžete soustřeďovat, jak často probíhá jejich svoz atd. Druhá
řeší poplatkovou povinnost za tento systém sběru odpadů. Novelou této vyhlášky jsme poplatek za systém
sběru odpadů navýšili o 100,- Kč na částku 700, Kč za osobu starší 3 let či nemovitost, ve které není nikdo
přihlášen k trvalému pobytu. Cena za likvidaci odpadů, kterou obec platí, totiž neustále stoupá. Novelou
Zákona o odpadech byla zvedena tzv. třídící sleva, kterou můžeme uplatňovat a uplatňujeme do uloženého
množství 200 kg na občana a rok. Toto množství jsme dosáhli říjnu a v listopadu jsme tedy již platili zvýšenou
cenu za uložení směsného komunálního odpadu. Z níže uvedených tabulek vyplývá, že oproti předchozím
letům jsme v třídění polevili. Hmotnost vytříděných odpadů se snížila a zvýšila se hmotnost směsného
komunálního odpadu. Čím více vytřídíme, tím méně budeme platit za odvoz a likvidaci směsného odpadu.
V souvislosti s tříděním prosím všechny, aby co nejvíc zmenšili objem odkládaného odpadu. Týká se to
zejména papíru, u kterého jsou často v kontejneru celé nerozložené krabice. Pak se tam vejde jen zlomek toho,
co by mohlo. Ti ohleduplnější si odpad odnesou zpátky domů, ti méně ohleduplní ho nechají vedle kontejneru.
Stejně tak plastový odpad nebo sklo. Často jsou u kontejnerů plastové židle nebo jiné věci, které se do
kontejneru nevejdou. Svozová firma tento odpad, který je mimo kontejner, neodveze. Pokud se věci do
kontejneru pro svoje rozměry nevejdou, je třeba je nařezat na menší kusy nebo odvést do sběrného dvora.
Není výjimkou, že jsou u kontejneru i plné sklenice s kompoty nebo marmeládami. Svou roli zde hraje i
skutečnost, že v Bezděkově odkládají své odpady i lidé z jiných obcí, kteří Bezděkovem projíždějí.
Přehled o třídění odpadů v naší obci přinášíme opět v tabulkách, kde si můžete porovnat tříletou 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.)

2019

71,64

227,4

2020

72,05

223,1

2021

76,05

240,7

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

BIO odpad
Celkem (t)

Na občana (kg/ob.)

2019

20,08

63,7

2020

29,28

92,1

2021

26,76

84,1

Sebraný tříděný odpad v obci Bezděkov
Rok

Tříděný odpad
Sklo barevné
(kg/ob.)

2019

9,4

2020
2021

Sklo bílé
(kg/ob.)
-

Papír (kg/ob.)

Plast (kg/ob.)

Kov
(kg/ob.)

7,6

20,4

0,5

11,9

21,2

18

1,3

10,7

19,4

18,1

1,5

Co do kterého kontejneru patří a co ne :
Bílý kontejner na textil:
patří: veškeré oděvy, boty, hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení……
nepatří: mokré, plesnivé, zeminou a ropnými látkami znečištěné oděvy, průmyslové ústřižky látek
Žlutý kontejner:
a označením PET, HDPE, LDPE, PP, PS nebo číslem 1, 2, 4, 5, 6
patří: výrobky označené symbolem
nebo 7. Dále fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistí cích a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů, pěnový polystyren a nápojové kartony
nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
Modrý kontejner:
patří: výrobky označené symbolem a označením PAP nebo číslem 20, 21 nebo 22. Dále časopisy, noviny,
sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami
nepatří: celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný
nebo jakkoliv znečištěný papír. A použité pleny taky nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
Zelený kontejner – zvon:
patří: barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů Vhodit do zeleného
kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.
nepatří: keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená
skla
Bílý kontejner – zvon:
patří: sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky
nepatří: keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená
skla.
Šedý kontejner:
a označením FE a AL nebo číslem 40 a 41 železné a neželezné kovy
patří: výrobky označené symbolem
(plechovky, konzervy, železo apod.), hliník a nápojové plechovky z něj vyrobené, obaly od čokolád, tavených
sýrů, paštik, víčka od jogurtů, hliníkové nádobí a další.
nepatří: kovové obaly od nebezpečných látek, fólie z hliníku spojené s dalším jiným materiálem (obaly od
instantních polévek apod.). dvůr Přelouč
I v letošním roce mají naši občané možnost využívat sběrný dvůr v Přelouči. Mohou zde bezplatně, na
základě prokázání trvalého pobytu v Bezděkově (po předložení občanského průkazu), odložit velkoobjemový
odpad (koberce, linolea, nábytek apod.), nebezpečný odpad (barvy, obaly od barev, oleje, baterie, léky apod.)
a kompostovatelný odpad, který pochází z domácností a zahrad. Stejně tak i pneumatiky z automobilů s
hmotností do 3,5 tuny. V případě většího množství je zde možné zdarma odložit i využitelné složky – papír,
plasty, sklo a tetrapak. Dále zde občané mohou v rámci zpětného odběru zdarma odložit použitá
elektrozařízení pocházející z domácností. Uložení rozebraných zařízení s obsahem chlorfluorovodíku
(lednice, mrazáky) platí přímo občan (600,-Kč/kus).

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
10:00 až 15:00
Středa
Pátek
13:00 až 17:00
Sobota
8:00 až 12:00

Výběr poplatků na rok 2022
Termíny výběrů poplatků v letošním roce:
V minulosti jsme stanovovali dva termíny výběru poplatků, a to ve čtvrtek v úředních hodinách, kdy jste mohli
na obecním úřadě poplatky zaplatit v hotovosti. V letošním roce jsme přistoupili ke změně a tyto termíny
neurčujeme. Poplatky od letoška můžete přijít zaplatit na úřad kterýkoliv všední den v době od 8 do 12 hodin
nebo ve čtvrtek v úředních hodinách od 18 do 19 hodin. Kromě toho i nadále platí možnost zaplatit poplatky
bankovním převodem na účet obce. Poplatky je nutné zaplatit do konce března 2022.
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 700 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 2022
TKO: 700,-Kč na osobu, 700,-Kč na rekreační objekt, osvobození od poplatku 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

Hřbitov
Letos končí platnost většiny smluv, uzavřených na nájem hrobových míst, hrobů a hrobek. V průběhu roku
budeme tedy nájemce kontaktovat a uzavírat smlouvy nové.

Nahlédnutí do historie Bezděkova
Tentokrát pro Vás pan Piskač připravil a vypsal z bezděkovských kronik zajímavé události, ke kterým došlo
v naší obci v letech 1922 až 1963.
PAMÁTNÍK PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1922
Zdejší obec postavila k uctění památky padlých spoluobčanů ve světové válce památník, který má býti zároveň
symbolem mezi naši porobou a osvobozením. Památník sestává ze dvou žulových balvanů s mramorovou
deskou, na níž jsou vyryta jména padlých. Jméno Štrumla Frant. bylo dodatečně vytesáno na přání vdovy
Kateřiny Štrumlové, ač zdejším občanem nebyl.
Balvany tyto přivezeny byly z lesů panství žehušického as ½ hod. od Zdechovic. Většímu kameni říkali
v tamním kraji „Čertova almara“. Dne 25. června byl památník slavnostně odhalen. O 14. hod. zahájena byla
slavnost průvodem obcí. V čele průvodu jel jízdní Sokol, za ním kráčeli legionáři a sokolové z Choltic, pak
místní sbor dobrovolných hasičů, pozůstalí a na konec obecní zastupitelstvo s řadou družiček a dívek
v národních krojích. Uprostřed průvodu pohyboval se alegorický vůz představující 28. říjen 1918. Průvod
doprovázela kapela Jelínka ze Svojšic. U památníku uvítal přítomné starosta obce Václav Heblík, načež
vystoupil na tribunu J.V.Touc, odb. učitel z Dašic, který v delší řeči vylíčil doby utrpení a slávy našeho národa.
Uč. Ladislav Valášek z Choltic svým dojemným doslovem dotkl se srdcí všech přítomných.
Místní pěvecký kroužek řízený učit. Jindřichem Svobodou vložil do programu dvě čísla: „ Požáru dýmem“ a
„Rodné brázdy“. Nakonec poděkoval starosta obce přítomným za účast. Po slavnosti koncertovala zmíněná
kapela v zahradě Václava Hrdého, kde zásluhou dívek zřízen byl bohatý buffet.
ZE STARÉ KRONIKY
Ve staré kronice je zapsán poslední rok 1929 až v roce 1937. Obecní zastupitelstvo pověřilo pana V. Piskače
vedením kroniky. Starostou obce je V. Drábek, který starostoval po celou dobu války. Obec čítá 80 domů se
406 obyvateli. V té době zde byly 3 obchody č. 17 pí. Emílie Skalová, dále obchod u Nováků a obchod č.3 pí.
Štrumlové – její dceru si vzal Jan Tyler. Byla zde živnost krejčovská pan Fidra, kolářská pan Salfický, pekárna
pan Holata.
Co se musím zmínit , v roce 1903 byl založen spořitelní spolek. Prvním pokladníkem byl p. uč. Dubec. V roce
1930 byl pokladníkem zvolen p. V. Piskač. Občané si do kampeličky brzy našli cestu a v krátké době
kampelička obhospodařuje skoro 1 mil. vkladů.
14. září umírá T.G.Masaryk
1938
Květen - částečná mobilizace, v září skutečná, kdy bylo povoláno 5 záložníků.
1939
V březnu okupace ČSR – nařízena jízda po pravé straně.
Potraviny byly na lístky a textil na šatenky.

1948
Byla provedena reorganizace národního výboru. Do čela se postavili lidé hlásící se ke KSČ. Předsedou se stal
Jos. Růžička. Bylo ustanoveno strojní družstvo do něhož vstoupilo 16 zemědělců.
1949
Pan F. Tichý předal svůj statek státu. Shořela stodola pana Pozdníka J. č. 25.
Vznikly organizace jako ČSM, ČČK (červený kříž), Osvětová beseda. Byl instalován obecní rozhlas.
Založena strojní a traktorová stanice (STS) v domě č. 13 (Khollovi).
1950
Vznikl zemědělský útulek v objektu pana Bedřicha Tučka. Po vykoupení zde vznikla mateřská škola. První
učitelkou byla p. uč. Mokrejšová. V roce 1952 docházelo do školky 20 dětí.
Z některých členů strojního družstva vzniklo JZD II. typu. Předsedkyní byla paní Jiroutová.
1951 vzniklo JZD III. typu. Předsedkyní se stala pí. Horáčková až do roku 1957. Větší zemědělci byli vyděleni.
Pro nesplnění dodávek byli odsouzeni k různým trestům. Ladislav Dokonal a řídící uč. Kuna za narušování
soc. vesnice. Lad. Dokonal byl ke konci 6 letého trestu zastřelen. V roce 1954 byly rodiny těchto odsouzených
vystěhovány mimo okres Pardubice.
1958- 60
Předsedou JZD Václav Heblík, pod jehož vedením nastala katastrofa – všeobecná vojtěška na poli ještě o
Vánocích, řepa zamrzla na poli, výdělky minimální.
Výrazně klesl počet obyvatel.
1951
Škola – po odchodu uč. Sedláka nastupuje na jeho místo ř. uč. Jindřich Kuna, který přišel z Mokošína. Po jeho
smrti je zde ř. uč. Ficek z Přelouče. Od roku 1953 uč. Horák. Až do roku 1955 se zde učilo pět ročníků, poté
čtyři.
1953
Měnová reforma. Do 5000Kč byly peníze vyměněny 1:5. Peníze doma uložené 1:50. Umírá K. Gottwald.
V létě byla předělána silnice na asfaltovou. Obec je tím zbavena prachu.
1954
6.dubna byl uskutečněn první televizní přenos.
Televizor byl zakoupen z darů JZD a myslivecké společnosti.
1955
O prázdninách byla zahájena generální oprava školy, po nějakou dobu se učilo v hostinci.
1956 – 1957 – velké mrazy, -28 st. až -30 st.
1960
12. června byl zrušen okres Přelouč a kraj Pardubice.

14. listopadu velké vlakové neštěstí – srážka vlaků u Stéblové, zahynulo 120 lidí
Dětem od této doby jsou učebnice dodávány zdarma.
1961
12.3. tragicky umírá Petr Vavřina v 9 letech.
Začalo pravidelné promítání kina v místním hostinci. Promítačem byl M. Piskač.
1962
Zahájena výstavba vodní nádrže. Byla zbourána obecní pastouška.
1963
Odstěhovala se rodina Fialových – 6 členů.
Narodilo se 9 dětí, 7 dívek 2 chlapci.
Velké mrazy, vyhlášeny uhelné prázdniny 3 týdny.
Byly pořádány různé kulturní akce a především to byl vždy hasičský ples, který byl po mnoho let hojně
navštěvován.

Plánované kulturní akce
Na letošní rok jsou plánovány tyto kulturní akce: 23. dubna dětský karneval, 30. dubna pálení čarodějnic,
4. června pohádkový les, 25. června promítání letního kina, 27. srpna rozloučení s prázdninami, 26. listopadu
rozsvěcení vánočního stromku.

