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Astronomické jaro začíná 20.3. Moc se na to těšíme, kdy slunce opravdu začíná
hřát a všechno se zelená a voní.
Letošní zima nás hodně potrápila, tolik sněhu už dlouho nebylo.

Pro přírodu to je jen dobře, snad se vzpamatuje
po loňském suchu.
Zimou taky začíná masopust což je doba od Tří králů
do popeleční středy.
Je to období kdy jsou karnevaly, průvody masek,
veselí a zabijačky.
Pak přijdou Velikonoce, ty letos vychází na 22.4.
Je to největší křesťanský svátek.
Pro mě má nejvíce význam spojený s pomlázkou,
zelenou přírodou, teplem a sluníčkem.

Zima pomalu odchází,
jaro k nám přichází.
Venku všechno pučí,
včelky na květech hučí.

Zelená se tráva,
slunce svítí.
Každý z nás se
hned líp cítí.

A co se u nás událo od posledně?
5. ledna Tříkrálová sbírka
2. března masopustní průvod a večer zábava s pálením „Basy“
11. března veřejné zasedání
V Bohdašíně se stále něco děje. A to je dobře.
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Na jaro se těšíme velice,
krásné a veselé Velikonoce.

Informace z obecního úřadu
V pondělí 11. 3. 2019 se konalo veřejné zasedání nového zastupitelstva za účasti 7
zastupitelů a 15 občanů obce.
Schváleno bylo hospodaření obce k 31. 12. 2018, účetní závěrka a závěrečný účet
obce za rok 2018 a to s výhradou. Jednalo se o méně závažnou chybu a nedostatek, k
dnešnímu dni již bylo odstraněno a o tomto bylo informováno oddělení výkaznictví obcí na
krajském úřadu. Dále byl schválen vyrovnaný rozpočet obce na rok 2019 ve výši 3.235.000,Kč, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí
dotace na nákup knih a dotaci pro ZŠ Dobřany. Dále bylo schváleno navýšení odměny
starosty dle požadavků zákona, kácení dřevin poškozujících obecní komunikaci pod paní
Valáškovou a záměr pronajmout pozemky po pravé straně pod křižovatkou v Propastech
směrem k Rokoli.
Hospodaření obce k 31.12.2018
Příjmy v tis. Kč
Daně celkem
Místní a správní poplatky
Odvody z loterií
Dotace ze SR na volby
Dotace ze SR na st. správu
Dotace ze SR na JSDH
Bytové hospodářství (pronájmy)
Činnost místní správy (pronájmy, prodeje)
Ostatní příjmy

Rozpočet 2018
Skut. k 31.12.2018 %
2 715
2 910
107
64
64
100
15
16
107
53
53
100
61
61
100
34
34
100
140
145
104
34
36
106
1
1
100

CELKEM

3 118

Výdaje v tis. Kč
Nájemné obchod
Komunikace
Školy a školky
Kultura, děti, mládež
Bytové hospodářství (opravy, investice)
Veřejné osvětlení
Odpady
Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce
Požární ochrana včetně dotací
Zastupitelstvo
Volby
Činnost místní správy
Příspěvky DSO
Ostatní výdaje

Rozpočet 2018
205
70
10
60
1 600
100
120
100
139
250
53
342
13
56

CELKEM

3 118
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3 319

106

Skut. k 31.12.2018 %
4
2
51
74
10
100
60
100
1 445
90
52
52
99
83
60
60
93
67
222
89
37
70
287
84
13
100
55
98
2 488

80

Schválený rozpočet obce na rok 2019
Jak jsem již předeslal, zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet ve výši
3.235.000,-Kč
Výdaje v tis. Kč
Nájemné obchod
Komunikace
Vodní nádrže
Školy a školky
Kultura, děti, mládež
Bytové hospodářství (opravy, investice)
Veřejné osvětlení
Odpady
Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce
Požární ochrana - včetně dotací
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Ostatní činnosti a Příspěvky DSO
Ostatní výdaje

Rozpočet 2019
550
320
100
4
80
550
110
140
100
400
320
455
25
71

CELKEM

3 235

Zastupitelstvo v rozpočtu schválilo různé údržby a opravy obecního majetku,
předpokládáme, že jednotlivé položky nebudou stoprocentně čerpány, takže
pravděpodobně dojde v roce 2019 k určitým úsporám.
K některým položkám rozpočtu.
Nájemné-obchod - jelikož se zatím nepodařilo zajistit provozovatele obchodu,
můžou se zdroje použít na nákup pozemku ale též na jakoukoli úpravu budovy za účelem
jiného užívání, o kterém samozřejmě budete předem informováni. Komunikace - k běžné
údržbě předpokládáme zpevnění pozemků před obecním úřadem a též vedle kapličky za
účelem zřízení dalších parkovacích míst. Vodní nádrže - oprava stavidla u dolní požární
nádrže a nádrže ve Vanovce. Bytové hospodářství - oprava hlavních vodovodních rozvodů,
výměna rozpadajících se střešních oken a dále zůstává v možném plánu montáž rekuperace
ve spodních bytech z důvodu vlhkosti. Po havárii vodovodního řadu již byla provedena
montáž nové stoupačky a rozvod pro napájení horních bytů, takže uvidíme, zda-li důvodem
vlhkosti nebylo toto vodovodní potrubí v horních podlahách. Veřejné osvětlení - je v plánu
montáž osvětlení v okolí čekárny ve Vanovce. Péče o veřejnou zeleň-plánujeme nákup
dalšího křovinořezu na údržbu zeleně. Požární ochrana - částkou 300.000,-Kč bude
předinvestován nákup speciálního vybavení pro jednotku z dotací Mas Pohoda venkova.
Obci bude zpět vyplacena dotace ve výši 285.000,-Kč.
Průzkum zájmu obyvatel o napojení na veřejný vodovod.
Obec již v tomto roce začala provádět jisté kroky ohledně možné výstavby
vodovodu. Pravděpodobně se bude jednat o sdružení více obcí, ale vše je prozatím v rovině
úvah a průzkumu.
Proto se k Vám společně s novinami dostává leták o průzkumu zájmu o napojení na
veřejný vodovod. Budeme Vám vděční, když tento dotazník vyplníte a dopravíte zpět na
obecní úřad. V časové rovině cca 14 dnů Vás případně navštíví členové zastupitelstva a
tento dotazník od Vás vyzvednou. Pouze připomínám, pokud zaškrtnete možnost
částečného odběru vody z veřejného vodovodu, s tím že užitkovou vodu budete používat
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vlastní, je nutné mít v objektu zřízeny dva nezávislé rozvody vody, jelikož veřejný vodovod
nesmí být propojen s jakýmkoliv jiným zdrojem vody.
Starosta obce

V sobotu 5. ledna 2019 prošli
Bohdašínem Tři králové, kteří
pro Charitu České republiky
vybrali 7.111,- Kč. K+M+B+rok
znamená Bůh chraň tento dům,
žehnej tomuto domu. Proto
všem dárcům děkujeme a
přejeme vše dobré v novém
roce 2019. Celkem se pro
oblast Farní charity Dobruška v 18. ročníku této sbírky
podařilo vybrat 692.844,-Kč. Peníze použijí na pomoc
rodinám v sociální tísni, rodinám s postiženým dítětem, na doplnění nabídky zdravotních pomůcek
do charitní půjčovny, pro podporu sociální služby osobní asistence a na podporu aktivit
souvisejících s projektem „Adopce na dálku v Indii“. U nás koledovaly děti z Janova.

2. března prošel vesnicí masopustní průvod, který svou cestu zakončil v hasičské zbrojnici na
večerní zábavě. K poslechu a tanci hrála živá hudba „Duha“ a nově byla tombola, díky které se
vydělalo na zaplacení hudby. O půlnoci proběhlo tradiční loučení a poté pálení „BASY“.
Je dobře, že se tato tradice udržuje a poděkování patří maskám a všem, kdo se na této akci
podíleli.
Jana Petrů
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2018 - 2019
NA SVĚT PŘIŠLA - 11. ÚNORA 2018
K VĚTŠINĚ PŘEŠLA - 2. ÚNORA 2019
Vážení pozůstalí, smuteční hosté, bratři a sestry,
Sešli jsme se dnes, tak jako každoročně, při této pietní vzpomínce, abychom se v tomto
předjarním období rozloučili s naší milovanou, nenáviděnou a mnohdy opovrhovanou Bohdašínskou
basou.
Basa během svého krátkého ročního života prováděla kousky potměšilé, hrubé, mnohdy
hloupé ale taky veselé, potřebné a pochvaly hodné.
Připomeňme si tedy při této krátké vzpomínce, kousky, potměšilosti a jiné nejapné žertíky,
které basa během svého života prováděla.
Basa v alkoholovém opojení zavadila o nádobku na vodu na záchodě a vytopila
část bytu.
Basa někdy nedávala pozor a způsobila si různé úrazy. Tak třeba při pádu na septiku si
narazila žebra, při pádu na schodech si zlomila kotník a také si přiskřípla prst při štípání dřeva.
Zocelená Basa léčí své neduhy prací. Když jí přestala fungovat záda, tak to vyřešila sestřička
injekcí. Při cestě od lékaře Basa zapadla, sama se vyházela lopatou a záda přestala bolet.
Basa se rozhodla cestovat po vlastech českých a založila „jinej gang“. Akce se povedla, ale
některé stroje odešly do věčných lovišť. Basa vůbec se všemi stroji nezacházela v rukavičkách. Takže
zadřela převodovku u MF 70, špatně zapojila kabely a zničila měnič. Občas rozbila auto, nebo jí
někdo rozbil auto (skončila s uraženou nápravou a zrcátkem). Zasahovat musela i odtahovka.
Dokonce i při shánění dřeva na čarodějnice uvařila traktor. Jednou večer si Basa zaparkovala auto a
šla spát, ráno se probudila a zjistila, že jí někdo ukradl katalyzátor. Lupič byl tak tichý, že ani členové
rodiny spící pod stanem blízko zaparkovaného auta nic neslyšeli.
Basa jela tatrou k hasičárně, tam přesedla do jiného auta a při couvání ťukla do tatry. A ještě
se hádala, že tatra narazila do ní.
Při chovu zvířat toho Basa také hodně zažije. Například jí honily rozzlobené husy po chlévě.
Nebo ji potrkala koza, které se nelíbilo stěhování do výběhu. Někdy honí Basa ovce po celé vesnici.
Nakonec pomohli sousedi, kteří nahnali ovce za plot a tam je odchytli. Basa též vlastnila beránka
jménem Kájínek, který pořád utíkal, zvětšoval okruhy, tak skončil na rožni. Jednou si Basa vzpomněla
na lovecké instinkty a šla ulovit nutrii. Nutrie se nechtěla dát, zakousla se do ruky a propíchla Base
žílu. Nutrie nepřežila, Basa jo.
Basa má občas problémy s časem, takže vytiskne pozvánky se špatným datem, na jiné
pozvánky nenapíše čas zahájení schůze a u informací o pojízdné prodejně se splete dokonce o měsíc.
Base se občas nedaří smírně vyřešit sousedské konflikty, takže to musí řešit policie. Nakonec
vyřešeno pokutou na městském úřadě v Dobrušce.
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I o proudnici není o zážitky nouze. Při poslední proudnici chytla udírna s klobásama. Podařilo
se je zachránit a sníst.
Když v hospůdce cvičila country muzika, Basa se rozparádila a cestou domů poblila u zvoničky
zaparkované auto a ještě si ho spletla s patníkem.
Jedné letní noci, když Base hořela stodola, tak ovíněná, spící Basa násilně probuzená běhala
kolem hasičů a ohně jen ve slipech.
Basa však nečinila pouze potměšilosti či jiné nejapnosti. Pojďme si proto připomenout i
kladnou stránku jejího života.
Dodělala podlahu v klubovně hasičů i podezdívku u klubovny. Také se jí povedlo dokončit
dětské hřiště. Děti mají hezké místo na hraní. Podařilo se jí vyřešit dlouhodobý problém se zatékající
vodou ve škole. Basa několikrát zasahovala u požárů ve vsi. Při oslavě zlaté svatby se Basa projela
po vesnici ve vojenském džípu se závojem na hlavě.
Ukončeme však tyto řeči a důstojně se rozlučme s naší zesnulou se všemi poctami, které jí
náleží, a přestaňme jí oplakávat, neboť dnes nás sice opouští, ale zároveň se rodí další a již vymýšlí,
jakými skutky nás v příštím období obdaří.
Hanka Matějčková a Jana Petrů

V Bohdašíně před 50-ti lety
Úvodem chtěl bych ve zkratce napsat několik řádků o rozrušení
obyvatel i v naší podhorské vesničce k událostem, které se
udály v krátkém čase za sebou a opsat ve zkratce prohlášení
studentů v „ lidovkách“ dne 23. ledna 1969, kde byla vylíčena
strašlivá smrt jednoho českého studenta v Praze k událostem v
Československu a která vzbouřila i naši obec a možno říci i
celou naši republiku.
„….. V historii hodnot naší evropské kultury stojí na nejvyšším
místě lidský život …. Jan Palach reagoval na zcela konkrétní
politické ovzduší v této zemi po srpnových událostech….. To
jsou příčiny, proč pro mladého člověka život přestává být mírou
věcí – stačí, aby si představil příští desetiletí svého vlastního
života, promrhávaná v takovém všivém ovzduší a pod vedením lidí, kteří se dnes již derou k moci.
To jsou příčiny schopné vnutit krajní zoufalství celým národům? Prohlásí zas někdo, že je to dílo
pravicových našeptávačů? Pokud demokratické myšlenky a požadavky půjdou od porážky k
porážce, bude oficiálně prohlašovaný „klid a stabilizace“ ubohým sebeklamem, zatímco
svědectvím o pravém stavu země budou činy, jako byl ten, jehož jsme právě museli být svědky 20.
ledna 1969.“
-----------Tato událost se bleskurychle rozšířila a když se donesla do naší obce otřásla každým z nás,
neboť takového dosud neslýchaného sebevražedného úmyslu – obětování mladého života pro
politické přesvědčení není vůbec ani myslitelné v celých dějinách člověčenstva.----….. Chápe-li někdo jako symbolický výraz svého nesouhlasu s vnucovanou představou života,
která je nám cizí, chápeme ho náhle z nového pohledu dnešní nastupující generace – nikoli jako
kritiku minulých deformací socializace, ale jako mravní příkaz myslet na dalších deset – dvacet –
třicet let života naší země, v níž můžeme žít pouze podle své představy.
Čin studenta Jana Palacha jeho výsostný protest proti životu nedůstojnému svobodného člověka a
národa. Je bohužel nejtragičtějším hrdinou, jehož měl na mysli Bertold Brecht, když ve svém
úvodníku vyslovil myšlenku: „ nešťastný národ, který nemá hrdiny a nešťastný národ, který musí
mít takovéto hrdiny“. ……..
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Tolik úvodem pro tento rok jako pokračování vzrušujících událostí minulého roku a tak lidé
opravdu jsou velice ustrašeni i v naší vesnici a co bude dále a jaký se vyvine život v budoucím čase,
vždyť přeci celý národ je kulturně na výši doby v současné Evropě a má velký smysl pro hmotnou i
kulturní odpovědnost vůči příštím generacím.
A tento velice kritický čin mladého studenta svým vlastním upálením na Václavském náměstí
v Praze – je skutečně neuvěřitelné – že se mohl k tak strašlivému činu odhodlat, neboť není možno
ani člověku myslet a provést takový čin, avšak musel svoji vlast vroucně milovat, neb jak bylo
zveřejněno v tisku i v rozhlase, byl to velice hodný a snaživý studující, jak to dokazovali a psali jeho
kolegové studenti, kteří si ho pro jeho povahu velice vážili.
Avšak ty události, které probíhají celostátně, vzrušují téměř každého občana a jsou někde i
s velkou úzkostí po sousedsku rozumovány, dle názoru každého, dle svého přesvědčení a rozumu a
někdy též až velice směšně. A proto dovolte mi abych na závěr a na vyjasnění celostátní situace i
těm budoucím, kteří toto budou za padesát či sto let číst napsal několik výňatků z projevu našeho
presidenta Ludvíka Svobody, které pronesl k 50. Výročí naší samostatnosti na Pražském hradě dne
28. října :
„ … bylo by nesprávné vysvětlovat vznik státu jen z vlivů vnějších. Za padesát let své existence si
tato země ve všech oblastech společenského života vydobyla ve světě své místo, které nelze
přehlédnout. Padesáté výročí vzniku republiky zavazuje nás vzdát čest a hold tomuto dílu mnoha
generací. S úctou si připomínáme jména T. G. Masaryka, E. Beneše i M. R. Štefánika, s nimiž je
nerozlučně spjato založení samostatného státu. Vzdáváme hold a čest všem těm tisícům a
milionům, kdož se o naši republiku zasloužili, věnovali jim své ruce a mozky, svou energii i své city.
Skláníme se před památkou těch, kdo tomuto státu a nám všem věnovali to nejcennější – své
životy. Jsme povinni ochraňovat a rozmnožovat dílo našich předků.
Poučení z Mnichova a z let války vynutilo si novou orientaci republiky. Tato orientace nevychází jen
z geografických a politických podmínek naší země, ale především z toho, že lid sám se rozhodl jít
cestou socialismu. Zařazení Československa do společenství socialistických zemí, pevné
společenství se SSSR, jehož armády naší republiku v roce 1945 osvobodily, zůstává trvalým
závěrem. Který platil stejně včera jako dnes i zítra. Toto společenství je rámec, v němž se rozvíjela
naše poválečná historie. Československo má v tomto společenství své místo, jehož jsme si vědomi
my i svět. Nejsem už mlád, viděl a prožil jsem ve své životě toho už mnoho. Dovolte mi proto, drazí
přátelé, říci na závěr při této slavnostní příležitosti několik slov svého osobního vyznání. Celý můj
život, od rané mladosti až podnes byl spjat s tímto státem. Jeho osudy byly osudy mými a
přehlížím-li dnes všechna ta léta, jejich radosti i utrpení, budiž mi dovoleno vyjádřit své
nejvnitřnější přesvědčení, které člověk může ze své životní zkušenosti načerpat: Jsem si jist, dnes
stejně jako včera, že naše země uskuteční své nejlepší tužby, že může a bude šťastně žít. Lid naší
země se svou moudrostí a zlatýma rukama to dokáže. To je poučení, které poskytuje padesát let
našeho státu, největší poselství minulosti pro současnost i budoucnost.“
A proto jsem tyto řádky p. presidenta Ludvíka Svobody napsal v paměť budoucím, při kritickém
stavu nedávné doby, na začátku nové, další padesátky naší Československé socialistické republiky
s touto vírou, jeho přesvědčením a jistotou.
Zemědělství
Traktoristi a někteří členové pokud čas zimní to dovoloval tak částečně pracovali na polomech
z dřívější zimní kalamity v lesních porostech, ježto zima nepřipouštěla brzo vládu jara, jak se zdálo.
Setí jařin
Práce na polích v dubnu ještě velice ztěžují jarní mrazy, takže teprve v druhé polovině měsíce
dubna se pomalu tak trochu začíná připravovat k setí jarního obilí, až už je 20. dubna a stále je
ráno umrzlo. Posledních 10 dnů dubnových přec se teplé počasí dostavuje, mrazy ustaly, tak počasí
dovoluje urychlit práci se setím. Tak se všemi prostředky dostupnými pilně sejí ječmeny, ovsy a
ostatní.
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Sadba brambor a řepa
2. května sázeli ponejprv brambory rané. Počasí je nadmíru příznivé polní práci, zvláště poslední
týden dubnový a první týden v květnu. V posledním týdnu května už mohli družstevníci jednotit
řepu, vlivem teplého a příznivého počasí. Letošní rok to nějak družstevníci velice rychle dokázali
zvládnout, což bylo opravdu kupodivu. Snad nebyla tak zarostlá a neb snad nebylo pole tak
zaplevelené.
Práce jarní byly se setím a ostatními pracemi zavčas urychleně zvládnuty, přes nepřízeň dlouho
trvajícího zimního rázu počasí. Též se sbíral kámen jak po zasetí tak někde i na travinách a
urovnávaly se krtince. Též se prováděly i výsadby lesních kultur kde bylo zapotřebí doplnit sadbu.
Senoseč
A tak že květen se udělal velice příznivý pro vzrůst, tak v posledním týdnu května se začíná senoseč
zvláště u záhumenkářů ale i na družstevním. Neboť jak jsem již uvedl, za velmi příznivého teplého
počasí trávy rychle vyrostly. V měsíci červnu opozdilo senoseč deštivé počasí, takže se sušení
protáhlo do července. Farma Bohdašín sklízí do plné poloviny července. Tak 22. července se sečou
otavy na sušení, kde bylo dříve osečeno a vlivem velkých teplot – až 310C ve stínu neb 430C na
slunci- velmi rychle vyrostly.
Žně
Žně probíhají za teplého letního času velice rychle. Začaly ku konci července a ku 24. srpnu zbývá
už jen něco málo ha sklízet. Kombajny mohou téměř dnem, i nocí pracovat. Poslední obilí bylo
domláceno ku konci srpna a to hlavně ječmeny, které měly podsevy a musely pořádně proschnout.
Dobývání brambor a úpravy okolo kravína
8. září začali na farmě Bohdašín vybírat polorané brambory.
Rovněž tak se dělá úprava kolem kravína, hlavně se dělá asfaltová vozovka kolem kravína a po
dvoře. Toto provádí údržba silnic ONV se sídlem v Dobrušce. Stavbaři musí provést tvrdou omítku
kravína, ježto od postavení nebylo nikde nic upraveno kolem a to vše bylo z nařízení plemenářské
stanice v Potštejně, protože farma Bohdašín má být uznána v celostátním měřítku jako
plemenářská stanice chovu skotu. A tak mají družstevníci velký kalup, aby vše bylo do stanovené
doby.
Prohlášení farmy Bohdašín za chovatelskou oblast
Den 15. říjen 1969 je zapsán do děje farmy Bohdašín a celého JZD Ohnišov zlatým písmem, neboť
to jsou výsledky chlévní kontroly, se kterou jsme začínali již v roce 1927.
A tak ten den bylo opravdu hezké a poměrně teplé počasí v té polovině října. Přehlídka veškerého
hovězího skotu a to od malých telat až po dospělé plemenice byla přehlídka za účasti – kromě
funkcionářů chovatelského odboru z ústředí – ještě na 160 a snad i více účastníků z celých Čech a
Moravy, kromě blízkých a místních občanů. Plný dvůr byl aut a autobusů.
Prohlášení o přehlídce a vyhlášení uznávacího řízení bylo potom večer v hostinci jednoty u
Novotných v Ohnišově za velké účasti občanů. A tak někteří družstevníci, kteří byli dříve vzorem
chovatelů odnesli si pěkné dojmy a zaslouženého uznání. Rovněž tak je třeba na paměť budoucím
se zmínit o zootechniku farmy Bohdašín, který opravdu se věnuje se vzornou péčí chovatelství
v Bohdašíně od začátku založení družstva a dále i po sloučení s obcí Ohnišov a Zákraví, zůstává dále
zootechnikem Bohuslav Štěpán čp. 9 a je vzorným pracovníkem v chovatelství.
Sklizeň brambor, řepy a ostatní práce
Letošní příhodná pohoda při sklizni jak bramborů, tak i řepy trvala po celý říjen. Opravdu až možno
říci poměrně sucho a teplo. Letošní rok byl opravdu velice příznivý pro sklizeň všech zemědělských
produktů. Práce na polích se chýlí ku konci, za pěkného počasí se provádí orba velice slušně ač do
25 cm je země velice suchá, místy možno říci téměř prach. Rovněž tak i vodní prameny jsou velice
slabé a na mnoha místech úplně vyschlé. Leč od 25. listopadu po vichřici se sněžením jsou veškeré
práce na polích a venku nemožné pro 20 cm vrstvu sněhovou. Je třeba ještě něco málo doorávat
avšak do konce roku to bylo úplně vyloučeno a tak to zůstane na jaro příštího roku.
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Na závěr zpráv o zemědělství podávám celkový rozbor hospodaření JZD Ohnišov za rok 1969
v porovnání s loňským rokem 1968 v hlavních rysech (zkrácený výpis):
celková sklizeň q
prům. ha výnos
1968
1969
1968
1969
pšenice ozimá
4.690
3.961
33,8
37,6
pšenice jarní
547
326
32,2
30,0
žito
1.409
1.009
26,3
30,5
ječmen ozimý
115
110
22,4
30,2
ječmen jarní
2.504
3.438
30,3
34,6
hrách
70,5
124
9,7
17,1
brambory rané
1.200
602
200,0
200,7
brambory ostatní
12.700
11.475
307,0
269,6
len
1.190
1.662
36,8
51,5
řepa krmná
10.935
6.710
718,0
500,7
Ukazatelé hospodářského výsledku v tis. Kčs
1968
1969
Náklady RV
953
1.043
Náklady ŽV
2.095
2.157
Ostatní náklady
7.273
9.720
Náklady celkem
10.321
12.920
Tržby z RV
2.065
3.383
Tržby z ŽV
6.773
7.776
Ostatní příjmy
1.483
1.761
Příjmy celkem
10.321
12.920
Čistý zisk
1.369
3.149
Pozn. Kronika obsahuje detailní rozbor hospodaření JZD Ohnišov, pro potřeby
BONu byly vybrány jen některé důležité údaje. Tolik z první části. Dokončení přineseme příště.
J. Štěpán

Krav Maga
Krav Maga, legendární izraelský systém, původně určený pro armádu a speciální jednotky,
později adaptovaný pro policii a civilní sektor je právem považována za nejefektivnější
sebeobranný systém.
Od ledna jsem se svým manželem začala chodit do Dobrušky na kurz Krav Maga - čili kurz
sebeobrany. Když jsme si kurz objednávali, tak jsme netušili, že ho vede Pavel Špůr, bývalý občan
naší vesnice, ale potěšilo nás, když jsme to zjistili. Ivo chtěl tento kurz zkusit už dávno, ale vždy byl
v Praze nebo v Hradci, takže daleko. Proto byl moc rád, že se kurz otevírá v Dobrušce, a já jsem
chtěla zkusit něco nového, dokud mi to věk a fyzická kondice dovolí. Nevěděla jsem úplně, do čeho
jdu a přiznám se, že první hodinu při příchodu jsem se lehce vyděsila při pohledu na nabušené
mladé kluky a říkala jsem si, co tady sakra dělám. Tak jsem se Pavla na rovinu zeptala, jestli do
toho můžu jít v mém věku a on řekl, že je to pro každý věk. Takže chodíme už víc jak dva měsíce a
musím říct, že jsme nadšení. Za prvé, Pavel je opravdu dobrý lektor, dovede nadchnout, udělat
skvělou atmosféru, nabudit, dostat z člověka výkon ale i pochválit. Za druhé, měli jsme štěstí, že se
na kurzu sešla dobrá parta lidí. To dělá hodně. Je tam legrace, dokážeme se navzájem povzbudit a
nikdo na nikoho nekouká nějak zpatra. Necítím se tam vůbec špatně, naopak. Nikdo tam
nemachruje. Za třetí, opravdu na sobě vidím výsledky - zlepšuje se fyzická kondice, zpevňuje se
tělo, nezadýchávám se tolik jako dřív.
A za čtvrté, nikdy nemůžu vědět, jestli se mi dovednosti z kurzu nebudou někdy hodit v životě.
-9-

A jak kurz probíhá? Cvičíme cviky na zvýšení fyzické kondice, učíme se útočit a bránit proti
útoku, hrajeme různé hry, které mají ale vždy nějaký smysl - zvýšení pozornosti, postřehu, reakce
apod. Nebudu Vám vše do podrobna popisovat, spíš doporučím - zkuste to taky. Občas z nás
opravdu leje pot a druhý den občas vstávám a mám poci, že mi je sto let, ale za chviličku jsem zase
čerstvá a v pohodě, víc než dřív. Pohyb je opravdu důležitý.
Jinak věkově jsme se sešli od mladých holek a kluků po tak můj věk, možná i trochu víc. Chlapů
je okolo 18, žen 7.
Ale abych nepsala jen já - požádala jsem Pavla o malé interview. Poslala jsem mu pár otázek,
na které mi ochotně odpověděl.
Moje otázky: Proč sis vybral právě Krav Maga?
Jaké bojové sporty jsi v životě vyzkoušel?
Co jsi v tomto sportu dokázal?
Kdyby se někdo rozhodl pro Krav Maga, co pro to musí udělat? Je nějaké věkové
a zdravotní omezení a jaké?
Co ti tento sport přinesl do života?

A tady jsou odpovědi: Ahoj Hanko, pokusím se ti odpovědět na tvé otázky, proč jsem si vybral
Krav Maga, už od mládí jsem se zajímal o různá bojová umění (sporty), studoval jsem je a některé i
vyzkoušel (Aikido, Boj s nožem, Boj s tyčí, Box, Brazilské jiu-jitsu, atd.), ale pořád mi tam něco
zásadního chybělo a byla to reálná sebeobrana, něco, co by opravdu fungovalo ve skutečném
konfliktu v reálném životě - ne např. jako v akčních filmech. A to mi přinesla právě Krav Maga.
Především bych rád poukázal na to, že Krav Maga není sport ani bojové umění, je to reálná
sebeobrana, kde nejsou žádná pravidla ani omezení, která jsou běžná v bojových sportech. V Krav
Maga je povoleno vše, co může zvýšit šanci na to, že ubráníte sebe, případně své blízké. Proto se
považuje Krav Maga za jeden z nejúčinnějších sebeobranných systémů na světě.
Co jsi v tomto sportu dokázal? - Pokud myslíš, co jsem dokázal v Krav Maga, tak je to to, že jsem
se dopracoval k tomu, že mohu tento úžasný systém sebeobrany vyučovat a předávat zkušenosti
dalším lidem, kteří mají zájem naučit se bránit.
Kdyby se někdo rozhodl pro Krav Maga, co pro to musí udělat? Nemusí dělat prakticky nic, jen
se přihlásit na kurz a chtít se naučit něco nového, co možná zkvalitní jeho život. Ale ten první krok
musí udělat každý sám.
Krav Maga se dá cvičit v každém věku bez ohledu na to, jestli jste muž, žena či dítě. Co se týče
zdravotního omezení, tak pokud se mohu normálně pohybovat, tak nic nebrání cvičení Krav Maga.
Co mi Krav Maga přinesla do života? V první řadě pohled na tu opravdovou - reálnou
sebeobranu. Krav Maga mě dále naučila, že není nutné každý konflikt řešit na fyzické úrovni,
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ale velmi důležitá je hlavně komunikace s agresorem a deeskalace (uklidnění) konfliktu. Krav Maga
mi v mnoha směrech otevřela oči!
A to nejdůležitější - zkvalitnění osobního života na všech úrovních!
Takže toto jsou Pavlovy odpovědi, myslím, že netřeba nic dodávat, napsal to moc hezky, za sebe
jen dodávám, jsem ráda, že jsem do kurzu šla, určitě půjdu dál na pokračovací. Co jsem se bavila s
ostatními účastníky kurzu, všichni kurz hodnotí velice kladně a vidí na sobě posun v myšlení, ve
fyzické kondici, postřehu atd.
Pokud byste měli zájem, v dubnu začíná nový kurz pro začátečníky.
Hanka Matějčková

Vybráno z Knihy pamětí Bohdašína a okolí od Adolfa Popelky:
Něco o jídelním lístku našich předků v zašlých časech.
Labužníky naši dávní předkové nebývali, spokojovali se se stravou chudičkou. Snídaně sestávala
obyčejně z kysela a chleba, nebo nějakých vdolků nebo placek. Po zavedení bramborů v 18. stol.
počali si lidé navykati jísti brambory a pokrmy z nich. Brambory zrovna rychle jak by si někdo myslel,
obliby u lidí nedošly a trvalo dlouho, než na ně lidé přivykli. Místo kysela bývala k snídani i mléčná
polévka, nebo syrovátková či podmáslová, nebo oukroup s česnekem. Do kysela nebo polévek se
nadrobil chleba a jedli z mísy všichni stolovníci. Ke svačině byl krajíc chleba s tvarohem, sádlem nebo
povidly. K obědu zase polévka – mléčná (tzv. hladká Ančka), krupičná, kroupová, drobená, jáhlová,
bramborová, hrachová nebo zelná. Často byly knedlíky, či jak v Bohdašíně říkávali - vařené buchty pouštěné, krájené, se zelím, nebo s křenovou, ovocnou, česnekovou, cibulovou, makovou nebo
jinou omáčkou. Nebo také maštěné máslem nebo sádlem. Jiné oblíbené jídlo býval hrách maštěný
máslem nebo sádlem. Dále čočka nebo kroupy. Různá jídla bývala z jahel. Také tuřín se hodně vařil,
nebo mrkev a podávalo se to s omáčkami sladkými nebo kyselými. Pak se dělávaly lívance. Když se
rozšířily brambory, jedla se jídla z brambor. K odpolední svačině byl zase chléb a čistá!
K večeři bývala zase polévka nebo kyselo, zelí s knedlíky nebo brambory, vařené studené ovoce
všech druhů. Kolem Opočna, kde se hodně pěstovalo zelí, mívali jídla ze zelí třikrát denně. Z
čerstvého zelí pekli zelníky - vdolky nadívané zelím. Maso přicházelo na stůl zřídka. Častěji bývala
drůbež. Maso vepřové a skopové se vařilo v tuřínu (řepa) a v mrkvi. Jinak se maso kupovalo a
připravovalo jen tu a tam v neděli o velkých svátcích, o poutě, posvícení, o masopustě a o zvláštních
příležitostech, jako jsou svatby, křtiny atd. Prase si vykrmovali skoro všude, posvícení a zabíjačka
byly přední událostí.

-11-

O koledách
Změnu v jednotvárném životě vesnickém přinášívaly koledy. V Bohdašíně a okolí neznali koledu
o Vánocích, jako jinde po Čechách, zato však jinde po Čechách neznají jarní koledu na ženskou a
mužskou rozdělenou. O smrtelné neděli koleda ženská a o pondělí velikonočním koleda mužská. O
ženské koledě chodila děvčata s "líty" , totiž uřezanými vršky mladých jedliček ozdobenými stužkami
a svatými obrázky, od domu k domu a bývala podělována cukrovím a perníky. V Bohdašíně bylo
zvykem koledu věšet - chlapci udělali z došků ženskou loutku oblečenou do starých hadrů a pověsili
ji na návsi na nejvyšší strom. A to se děvčata zlobívala a buď některá z nich sama vylezla a loutku
shodila, nebo to za odměnu obstaral nějaký skoták. O mužské koledě zase děvčata udělala
slaměného panáka a pověsila ho na vysoký strom. V roce 1880 Běta Martínkova vyvěsila sama
panáka u Hrudíků na jasan a ten tam dlouho zůstal viset. Děvčata byla šlehána dynovačkami z
vrbového proutí, aby je blechy neštípaly. Mnohá byla samá prouha. Namísto cenných dárků se někdy
žertem dávaly drobnosti. Tak např, J.M. z čp.19 své nastávající donesl ve velkém travním koši
krejcarovou panenku. Ona mu oplatila stejně. Ve voze taženém šimlem mu přivezli jedno na červeno
obarvené vajíčko.

Výpočet velikonoc
Od 6. stol. je přijat alexandrijský způsob výpočtu. Zásadou je, že Velikonoce se slaví po jarní
rovnodennosti a zároveň po prvním úplňku té doby. A protože Velká noc se odehrála ze soboty na
neděli, jedná se tak o neděli po prvním jarním úplňku. Připadne-li úplněk na 21. března a tímto dnem
je současně sobota, následující neděle 22. března je již nedělí velikonoční. Je to nejbližší datum, na
které může velikonoční neděle připadnout. Naopak nejzašší může být 25. dubna.

Recepty velikonoční
Jidáše – 600 g mouky hl. a pol. ,125 g tuku, 100g cukru, vanilk. cukr, 40 g droždí, půl lžičky soli,
2 žloutky, vlažné mléko, citronová kůra a šťáva
Z vykynutého těsta vytváříme figurky nebo tradiční točené tvary. Před pečením potřeme směsí
žloutku, rumu, cukru a skořice.

Velikonoční nádivka
Ve smetaně nebo mléce se rozšlehají žloutky s trochou soli, muškátovým oříškem, pepřem,
zázvorem a tato směs se nalije na nakrájené žemle. Když se vsákne, přimíchá se nadrobno nakrájené
vařené maso (uzený bok, libové uzené, telecí nebo vepřové maso, vnitřnosti). Pak se přidají jarní
bylinky a mladé kopřivy spařené vřelou vodou. Vše se promíchá a přidá se sníh z bílků. Nádivka se
do červena upeče.
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Mramorovaná vejce
Vejce necháme vařit tři minuty, pak je vyjmeme a lžičkou jemně naklepeme po celé ploše skořápky
tak, aby vznikly jemné praskliny. Do vody přidáme barvivo, vložíme vejce a dovaříme. Po oloupání
skořápky nastane překvapení - povrch bílku je velmi dekorativně zabarven. Ale pozor! K tomuto
účelu můžeme použít pouze přírodní nezávadná barviva (cibulové slupky, černý čaj, šafrán, červená
řepa apod.)
Hanka Matějčková

V druhém čtvrtletí letošního roku oslaví významné životní výročí naši spoluobčané:

17. dubna

paní Friederika Wölflová

Rokole

91 let

25. května

paní Marie Šotolová

Rokole

83 let

27. května

paní Marie Kačerová

Bohdašín

87 let

2. června

paní Marie Machová

Bohdašín

90 let

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Jana Petrů

Přejeme všem občanům Bohdašína, Rokole, Vanovky i Bydla krásné jaro,
dobrou náladu a pevné zdraví.
Redakce
Toto číslo bylo vydáno 29. 3. 2019 v počtu 100 ks.

Kdo byste měl zájem přispět svým článkem, nebo máte nějaký postřeh či námět do dalších novin,
můžete odevzdávat na OÚ, u Petrů č.p. 29 nebo na petru.jana.29@seznam.cz.
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