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Astronomická zima začíná zimním slunovratem 21.12.2018.
Je to období s nejnižšími teplotami a nejkratší dobou denního světla.
Lidové pranostiky na zimní období
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mnoho sněhu v prosinci-mnoho ovoce a trávy.
Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.
Leden studený, duben zelený.
Teplý leden, k nouzi krok jen jeden.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Zelené hromnice-bílé Velikonoce.

Jsou tu Vánoce,
zase po roce.
Svátky plné tradic, přání,
každý z nás dárky shání.

Zastavme se na malou chvíli,
co přát si víc, než Vánoce bílý.
Plné pohody a klidu,
néé bláznění po úklidu.

Od Vánoc jen krok
a je tu Nový rok.
Tak přejeme si jen zdraví,
štěstí a hodně spokojenosti.

A co se u nás událo od posledně ?
5.-6. října volby do zastupitelstva obce Bohdašína
20. října uspořádali naši hasiči posvícenské posezení v klubovně
25. října položení věnce u pomníku padlých vojáků a vysazení stromů (tůjí)
5. prosince obcházel Bohdašínem Mikuláš se svojí družinou
V Bohdašíně se stále něco děje. A to je dobře.
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Informace z obecního úřadu
V pondělí 17. 12. 2018 se konalo veřejné zasedání nového zastupitelstva za účasti 6
zastupitelů a 15 občanů obce. Projednáno bylo hospodaření obce k 30. 11. 2018, schváleno
rozpočtové provizorium na začátek roku 2019 a rozpočtové opatření č. 3/2018 (obec
obdržela dotace na provoz jednotky hasičů). Dále bylo zastupitelstvo informováno o
příkazu starosty k inventarizaci majetku obce a vyslechlo si zprávu velitele JSDH.
V diskusi bylo zastupitelstvo obce řádně zaúkolováno občany přítomnými na
zasedání. Zajistit možnost dotací na provoz obchodu, opravit zastávky v Bohdašíně i
Vanovce, zajistit osvětlení zastávek, zprovoznit požární nádrž ve Vanovce a další údržby
spojené s provozem obce.
Nové zastupitelstvo se postupně zapracovává do svěřených povinností a úkolů. Paní
Matějčkové a Petrů byly svěřeny záležitosti kultury, dětí a mládeže včetně přípravy těchto
novin. Pan Šimonek dostal na starost bytový fond a provoz budov obce. Pan Hromádko a
Linhart se budou starat o veškeré údržby (komunikace, zeleň apod.). Takže v případě
dotazů a připomínek se můžete obracet na tyto zastupitele, jelikož mají k těmto
záležitostem svěřený mandát ostatních členů zastupitelstva.
Hospodaření obce k 30.11.2018
Příjmy v tis.Kč
Daně celkem
Místní a správní poplatky
Odvody z loterií
Dotace ze SR na volby
Dotace ze SR na st. správu
Bytové hospodářství (pronájmy)
Činnost místní správy (pronájmy,prodeje)
Ostatní příjmy

Rozpočet 2018
Skut. k 30.11.2018 %
2 715
2 585
95
64
64
100
15
15
100
53
53
100
61
56
92
140
136
97
34
25
74
1
1
100

CELKEM

3 084

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
Zastupitelstvo
Volby
Činnost místní správy
Příspěvky DSO
Ostatní výdaje

Rozpočet 2018
205
70
10
60
1 600
100
120
100
105
250
53
342
13
56

CELKEM

3 084

2 935

Skut. k 30.11.2018 %
4
2
24
34
10
100
52
87
875
55
49
49
90
75
55
55
91
87
194
78
37
70
244
71
13
73
41
72
1 779

Starosta obce
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V sobotu 5. ledna 2019 se bude konat již osmnáctý ročník
Tříkrálové sbírky pořádané farní charitou Dobruška. Vedoucí
skupiny koledníků musí být starší 15 let a musí se prokázat
průkazkou a občanským průkazem. Pokladnička musí být
zapečetěná, s razítkem příslušného obecního úřadu.
Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit na pomoc lidem v nouzi a
zdravotně postiženým.

Výročí 100 let od založení republiky
28.10.2018 uběhlo již 100 let od vzniku samostatného Československého státu.
K této příležitosti se 25. října sešli noví i bývalí zastupitelé, aby kolem pomníku padlých rodáků vojáků zasázeli stromky (tůje) a položili věnec.

První ústava Československé republiky
Letošní rok se nese ve znamení oslav stého výročí vzniku Československé republiky, ale jen
málo informací bylo zveřejněno o tom, jak vlastně fungovalo zákonodárství nového státu. 28. října
1918 vydal Národní výbor pro samostatný stát první zákon, který pro zachování pořádku v novém
státě ponechával v platnosti dosavadní zákony a nařízení rakouské pro české země a pro Slovensko
zákony uherské. Národní výbor rozhodl o svém rozšíření o zástupce všech politických stran a tento
rozšířený Národní výbor se měl ustavit v zákonodárný sbor – Národní shromáždění - jenž ze svého
středu vytvoří vládu. 14. listopadu 1918 se tak poprvé sešlo Národní shromáždění, které mělo 256
členů, z toho 44 Slováků a začaly přípravné práce na nové ústavě Československé republiky a došlo
k vydávání prvních zákonů. Jedním z prvních bylo uzákonění osmihodinové pracovní doby, v roce
1919 přišla na řadu pozemková reforma a zákon o volbách do zastupitelstev obcí v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, který udělil volební právo všem mužům i ženám starším 21 let.
Trvalo však dva roky než se Národní shromáždění dohodlo na vypracování a přijetí Ústavní
listiny. O půlnoci na 29. února 1920 předseda tohoto sboru František Tomášek ve velkém sále
budovy bývalého zemského sněmu na pražské Malé Straně (v níž Národní shromáždění jednalo)
slavnostně vyhlásil, že ústavní listina byla schválena a přijata, jakožto základní zákon nové
republiky.
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Hlava první, §1. zněl: „ Lid je jediný zdroj veškeré státní moci v Republice československé.“
Republika se stala demokratickým státem, proto došlo ke zrušení šlechtických titulů a všech
společenských nesrovnalostí obojího pohlaví. V čele republiky je volený prezident, území republiky
je jednotné, nedílné a jeho hranice mohou být měněny jen novým ústavním zákonem.
Ve druhé hlavě se říká, že pro celou republiku vykonává zákonodárnou moc Národní
shromáždění o dvou komorách – poslanecké sněmovně a senátu. Poslanecká sněmovna má 300
členů, volených na 6 let všeobecným přímým a tajným hlasovacím právem podle zásady
poměrného zastoupení, senát má 150 členů volených na 8 let podle stejných zásad. Volit do
poslanecké sněmovny je nejen právem, ale i povinností každého občana bez rozdílu pohlaví (také
vojáků v činné službě), který dovršil 21 let a vyhovuje ostatním podmínkám volebního zákona,
právo být volen (pasivní volební právo) je od 30 let. Do senátu volí každý občan či občanka starší
26 let, pro zvolení do senátu se požaduje věk 45 let. Mandáty poslanců i senátorů ověřuje zvláštní
volební soud. Župani a okresní náčelníci, členové volebního soudu, ústavního soudu a přísedící
župních zastupitelstev nemohou být voleni do žádné z komor. Nově zvolení poslanci i senátoři
musí složit slib a za své hlasování, mluvení a jednání ve sněmovnách nesmějí být stíháni, mimo
sněmovnu však podléhají zákonům státu jako kterýkoliv občan republiky, ale k soudnímu stíhání
mohou být vydáni jen se souhlasem své komory. Řádné jednání obou komor svolává prezident
dvakrát ročně (na jaře a na podzim), může i mimořádně buď z vlastního rozhodnutí, nebo požádá –
li o svolání nadpoloviční většina některé z komor. Prezident má i právo komory rozpustit a do 60
dní musí následovat nové volby. V této hlavě se také uvádí, že neshodnou – li se obě komory
dvakrát na témže návrhu zákona, může vláda, bylo – li její usnesení jednomyslné vyhlásit plebiscit,
tj. o sporné věci rozhodne hlasování všech voličů. Plebiscitem však nelze měnit ústavu.
Hlava třetí se týká hlavně prezidenta. Volební období bylo sedmileté, kandidát musel být
starší 35 let. Při dvojí neúspěšné volbě, dochází k užší volbě mezi dvěma kandidáty, kteří měli
nejvíce hlasů. Prezidenta volily obě komory Národního shromáždění při účasti nadpoloviční většiny
členů a ke zvolení bylo třeba tří pětin hlasů všech přítomných poslanců a senátorů. Funkci mohl
prezident vykonávat maximálně dvě období po sobě, pak musela následovat sedmiletá pauza.
Výjimka z tohoto pravidla byla povolena jen T. G. Masarykovi. Dál se v této hlavě pojednává o
pravomocech prezidenta a vládě republiky.
Hlava čtvrtá pojednává o moci soudcovské, soudcům všech druhů byla zaručena úplná
nezávislost od ostatní státní moci.
Hlava pátá: první ústava je nadepsaná „ Práva a svobody, jakož i povinnosti občanské“.
Rovnost všech občanů státu byla zaručena doslovně „ výsady pohlaví, rodu a povolání se
neuznávají“. Všem obyvatelům republiky je zaručena ochrana života a majetku. Zabezpečuje se
svoboda tisku, právo shromažďovací a spolčovací. Vědecké bádání a umění jsou svobodné, listovní
tajemství je zaručeno. Úplná svoboda svědomí a náboženství, žádnému vyznání se nebrání konat
obřady, nejsou – li na újmu veřejné mravnosti. Nad školstvím a výchovou dohlíží státní správa.
Dále se v této hlavě mluví o národnostních menšinách a jejich rovnosti s většinovou populací.
Zároveň s touto ústavní listinou byly přijaty průvodní zákony, a sice zákon volební, jazykový
a zákon o zřízení župním a okresním.
První ústava platila s malými změnami nebo doplňky v podstatě až do vyhlášení
protektorátu 15. března 1939.
Ing. Jaromír Štěpán
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Mikuláš
Opět po roce, 5.prosince přišel do Bohdašína Mikuláš se svojí
družinou. Letošní průvod byl o 2 čerty větší. Navštívili
6 domácností s dětmi. Všem, kteří připravili dětem tento pěkný
zážitek, patří velké poděkování. Je moc dobře, že se snažíme naše
pěkné tradice dodržovat a předávat příštím generacím.

Mikulášova družina u Moravců
Mikuláš u Šaldu

Pár receptů z české kuchyně
Muzika
500g sušeného ovoce (švestky, hrušky, jablka),
1 hřebíček, kousek celé skořice, 3 lžíce cukru,
citr.kůra a šťáva
Ovoce namočíme na noc do vody a další den ho spolu
s hřebíčkem, skořicí a cukrem uvaříme do měkka. Z
hotového kompotu vyndáme hřebíček a skořici,
ochutíme citr. kůrou a šťávou a necháme odstát.
Podáváme studené s vánočkou.

Podkrkonošský houbovník
300g čerstvých hub (o vánocích roste např.hlíva ústřičná) nebo 40g sušených hub, 4 housky, 2,5dl
mléka, 2 vejce, po troše devatera koření
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(pepř,kmín,majoránka,zázvor,mušk.oříšek,mák,bazalka,hřebíček,mateřídouška) sůl, 30g krup, 40g
sádla
Houby namočíme a uvaříme, housky pokrájíme a zalijeme mlékem. Uvařené houby posekáme,
smícháme s houskami, přidáme vejce, koření a osolíme. Nakonec přimícháme zvlášť uvařené
kroupy. Těsto nalijeme na rozehřáté sádlo do rendlíku a upečeme do červena. Podáváme
posypaný postrouhaným ovčím nebo kozím sýrem.

Perníky, jak její milost paní hraběnka Kinská ráčila dělati
Vzíti libru cukru, libru pěkný bílý mouky pšeničný, smíchati tu mouku s tím cukrem dobře a dáti do
toho pět vajec s bílky a to koření drobně skrájený, muškátovou kulku, zázvor, skořici, anýz. To
všechno do cukru zmíchati a do peci, nehrubě horký.

Šípkové konfety
Šípková povidla umícháme s cukrem a s mletými mandlemi na tuhé
těsto. Potom ho vyválíme na sílu dvou prstů, pokrájíme na tenké listy,
zkroutíme do různých tvarů a necháme schnout 48 hodin. Po uschnutí
zdobíme bílou polevou.

Dobrou chuť přeje Hanka Matějčková

Vánoční tradice a zvyky
V loňském předvánočním čísle byla převážná část tradic vyjmenována. Ale přece jsem našla ještě
pár, které tu nezazněly.
Cibulové slupky
Polozapomenutý zvyk, pomocí kterého lidé zjišťovali, jaké je v příštím roce čeká počasí.
Stačilo naloupat dvanáct sukének z cibule, do každé nasypat trochu soli a položit je vedle sebe tak,
aby každá symbolizovala jeden měsíc v roce. Sukénka, ve které se sůl do rána úplně rozpustila
představovala deštivý měsíc, zatímco ta, kde sůl zůstala neporušená, věštila sucho.
Rybí šupinky pod talíř
Rybí šupiny měly podle tradice vždy přinášet hojnost a bohatou úrodu. Lidé si je
proto během štědrovečerní večeře dávali pod talíř a následně je nosili
při sobě, aby se i následující rok měli dobře. Dnes se rybí šupinky
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nosí v peněženkách, kde zabraňují mincím, aby se rychle rozkutálely.
Zapalování františků a purpury
Tradice pálení aromatických směsí sahá až hluboko do historie, kdy se příbytky na přelomu starého
a nového roku vykuřovaly, aby se vyčistily od všeho zlého. Kuželovitá podoba a typická vůně
vánočního františka však pochází z Krušnohoří, kde se před třemi staletími začalo mlít dřevěné uhlí,
do kterého se přidala pryskyřice z kadidlovníku pravého. Právě ta dodává františku jeho typickou
vůni.
Adventní věnec
Čtyři svíčky, často nazývané postupně „svíce proroků“,
„betlémská“, „pastýřská“ a „andělská“, se zapalují vždy každou
neděli proti směru hodinových ručiček. Plameny svíček a zelené
rostliny symbolizují život v protikladu ke studené zimě. Známe
ale i věnce s pěti a více svíčkami.
Vánoční cukroví
Pečení vánočního cukroví se u nás jako tradice objevilo až na začátku 19. století. Vzniklo z panáčků,
kteří se na Vánoce vyráběli z ovoce. Děti si s nimi mohli hrát a později je také sníst. Tradice praví, že
vánočního cukroví by mělo být 7druhů.
Sedm hrnečků
Sedm hrnečků sloužilo ve staré tradici k věštění budoucnosti. Princip byl jednoduchý.
Pod každý hrneček se vložil jeden symbol. Mince znamenala bohatství, uhlí signalizovalo nemoc,
prsten svatbu nebo alespoň lásku, hřebínek varoval před nedostatkem, šáteček věštil cestu, chléb
štěstí a dudlík miminko. Pak si stačilo jen zavázat oči, zamíchat hrnečky a jeden si zvolit.
Ovazování vánočního stolu
Ačkoliv tato tradice může působit poněkud podivně, v minulosti byla rozšířená především mezi
rolníky a zemědělci. Před Štědrovečerní večeří se provazem nebo řetězem svázaly nohy vánočního
stolu, u kterého často neseděla jen rodina, ale i blízcí příbuzní. Tím se zajistilo, že příští rok všichni
zůstali při sobě.
Sudý počet lidí u stolu
Krásným a velice starým zvykem je vždy prostírat štědrovečerní tabuli pro sudý počet lidí. Pokud
rodina čítala lichý počet, prostřelo se jedno místo navíc, které sloužilo buď pro náhodného
osamělého cestujícího, nebo jako vzpomínka na ty, kteří nás opustili a už nikdy s námi k jednomu
stolu nezasednou.
Koledování
Tradici koledování najdeme u nás již ve středověku. V té době, ale i ještě mnoho let potom,
obcházeli koledníci různá stavení, zpívali písně a dostávali za to od hospodářů výslužku ve formě
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pálenky, jídla či drobných mincí. Koledovalo se v období mezi Štědrým dnem a svátkem Tří králů.
Patka od vánoček
Na Štědrý den vedly mladé dívky ve velkých rodinách vždy
obrovský boj o patky z vánoček.
Ta, která jich zvládla do večera nasbírat devět, se totiž měla do
roka vdát. Nutno podotknout, že se patky nemohly ukrojit z
vánočky ihned, protože by se tím stejně jako u chleba krájely
„paty pána Boha“. Naději na věrného mládence tak měla jen ta
nejtrpělivější.
Jana Petrů-zdroj internet

Kniha pamětí Bohdašína a okolí, kterou sebral, upravil a sepsal pan Adolf Popelka
(bratr mého pradědečka) vydáno roku 1936
kapitola: Od štědrého dne do Nového roku
O adventu se pilně předlo, nejpilněji o tzv." dlouhé noci" - tj. před štědrým dnem. Tu bylo na
přadlenách, aby ukázaly co dovedou, kdo nejvíce napředl, o tom se vyprávělo po celé vesnici i po
okolí. Bylo zvykem dovoliti čeládce, aby když napředli svůj úkol, mohli si ještě přísti pro sebe,
ovšem ze svého lnu. Tím se čeládka, jejíž mzdy byly skrovné, doháněla k pilnosti. Tehdy měl
pacholek mzdu ročně 18 - 24 zl. stříbra. Děvečka 12 - 16 zl. stříbra. Skoták 8 - 10, skotačka 6 - 8 zl.
stříbra. Pacholci a děvečky mívali k tomu setý záhon lnu a několik brázd brambor, to mohli
zpeněžit.
O štědrém dnu ráno ještě za tmy běhaly děti po sadech s vařečkami v rukou od stromu ke
stromu a vyvolávaly : "Stromečku vstávej, ovoce dávej, ustroj se, umej se, je štědrý den." Toto
vyvolávání, spojené s klepáním na kmeny stromů vařečkou mělo za účel vybídnout stromy, aby
daly hojnou úrodu. O štědrém dnu se lidé postili a nejedli po celý den nic jiného než ráno oukrop s
česnekem, k obědu topinky. Na konci 19. stol. ještě nebylo zvykem strojit dětem stromeček. Za to
leckde mívali prostý papírový betlém, kde byly vystříhané postavy, zvířata, hradby, gotické kostely i
mešity. Štědrovečerní večeře byla postní, bezmasá, ale velice hojná. Výběr jídel byl pestrý. Tradiční
krmě byly houbová polévka, kuba, nesměl chybět hrách a jahelník, vařené sušené ovoce, vánočka
a káva. Každý člen rodiny i čeládka dostali po vánočce, ořechy, jablka, sušené ovoce. Jiné dárky
nebyly. Také všechna zvířata v domě musela dostat něco od štědrovečerní večeře. Po večeři bývaly
opakovány staré štědrovečerní obyčeje, hlavně děvčata na vdávání bývala náramně zvědavá
pomocí různých starodávných zvyků a kouzel vyzkoumati, co že je čeká. Hned časně zrána, když
děti otloukaly stromy, vybíhala děvčata do sadů naslouchati, z které strany uslyší zaštěkat psa. Z té
strany pak očekávaly, že přijde ženich. Večer zkoušely vyhazovat z nohy přes hlavu pantofel. Dle
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toho, jak se vyhozený pantofel obrátil (kam mířil špičkou)věřily, že z té strany mohou čekat
ženicha. Někde dívky chodily dívat se do vysekané díry v ledu, aby viděly svůj osud. Také se lilo
olovo. Na půlnoční šel každý, kdo mohl. V roce 1820 bylo tak teplé počasí, že lidé šli na půlnoční do
Slavoňova bosi, teprv před vchodem do kostela se obouvali. Podobně teplo bylo v roce 1886, kdy
byl v Bohdašíně 5.1. hasičský ples. Několik účastníků plesu šlo odpoledne na procházku ku
Kopeckých lesu, tam sedli na kraj lesa na listí a vyhřívali se na sluníčku 2 hodiny. Od Vánoc do
nového roku mívala čeládka volno, mohla si, jak se tehdy říkalo,"válet kůži". Musela jen poklidit a
obsloužit dobytek, ale jinak si čeládka mohla dělat něco pro sebe. Příst, šít, plést, spravovat a pod.
Ti z čeledě, kteří od Nového roku měnili místo, se stěhovali o Silvestru. Většinou však vytrvali na
místě až se oženili nebo provdaly. A pracovali do poslední chvíle. Matějová Kárnice z čp. 21 o své
svatbě ráno, majíc už věnec na hlavě (u Mádrů čp.19) ještě podojila a nakrmila krávy a vyházela a
ušlapala hnůj. Příště napíšu něco o jídelníčku našich předků zase z této knihy.
Z knihy spisovatele Adolfa Popelky vybrala Hanka Matějčková

Výlet do Poniklé
Dnes jen malý tip na výlet, kde jsem byla v říjnu. Jeli jsme do
Horní Branné na zámek, kde je muzeum J. A. Komenského, který
tam pobýval před svou emigrací. Pak jsme navštívili zámek v
Jilemnici, kde kromě jiného mají nádherné obrazy a betlémy. Ovšem
největší zážitek byla exkurze do firmy Rautis v Poniklé. Vyrábí se
tam foukané skleněné perličky a z nich skleněné ozdoby na
stromeček. Viděli jsme celý výrobní postup a hlavně tam mají
spoustu neuvěřitelných výrobků z korálků, třeba celé šaty, postavičky z
večerníčků apod. Každý si tam také
může zkusit ozdobu vyrobit. Není to
nic jednoduchého. V podnikové
prodejně mají ozdoby, na jaké si
vzpomenete. Cokoliv vám může viset
na stromečku. Nebo si můžete
zakoupit tzv. hobby set, kdy dostanete
ozdobu jako polotovar s návodem a
můžete si ji doma dotvořit. Prostě
dostanete korálky a drátek a tvořte si.
Doporučuji jako hezký tip na výlet.
Myslím, že podkrkonoší je neprávem trochu opomíjené.
Hanka Matějčková
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Vážení spoluobčané,
jak jistě většina vás ví, po dlouholeté práci ve sboru pro občanské záležitosti končí paní Mádrová a
paní Kačerová Marie. Této práci se věnovaly přes 40 let. Já jsem byla oslovena bývalým starostou
obce panem ing. Štěpánem, zda bych nezastoupila manželé Smolovi, kteří se zdravotně už na to
necítili. Takže jsem měla možnost jezdit po dva roky, gratulovat našim spoluobčanům, kteří oslavili
svá jubilea. Velice ráda jsem se toho účastnila, protože jsem se s nimi nenudila. Paní Mádrová, pro
každého oslavence složila vtipnou gratulaci a bylo příjemné poslouchat, když vzpomínali na časy
minulé.
Proč to píši, zaslouží si náš dík. Takže paní Mádrová, Maruško Kačerová, Paní Smolová, ale i pane
Smolo. Asi bych měla jmenovat i ty kteří už nejsou mezi námi a též se podíleli na práci pro sbor pro
občanské záležitosti. Paní Lepšová, pan Mádr, pan Kočnar, pan Kačer Jan. Doufám, že jsem na
nikoho nezapomněla a pokud ano tak se omlouvám. Na závěr bych vám popřála hodně zdraví a
spokojenosti a abyste tu mezi námi ještě hodně dlouho byli.
Vlasta Livarová
Obec se přidává a děkuje za obětavou práci.

Ohlédnutí za rokem 2018
K trvalému pobytu v Bohdašíně se přihlásili :
Jaroslav Krivčík
Monika Hradecká
Dominik Hradecký
Marie Šotolová
Monika Drahokoupilová

Bohdašín
Bohdašín
Bohdašín
Rokole
Bohdašín

Petr Šalda
Hana Šaldová
Victoria Šaldová
Vanessa Šaldová
Jitka Syrovátková

Bohdašín
Bohdašín
Bohdašín
Bohdašín
Rokole

Z trvalého pobytu se odhlásili :
Syrovátková Eva
Syrovátko Petr ml.
Mariana Hůlková

Vanovka
Vanovka
Bohdašín

Slepička Adam
Daniel Kollert
Lucie Lejdarová

Narodila se :
23.5.
Vanessa Šaldová

Navždy jsme se rozloučili :
7.2. s paní Jaroslavou Šturmanovou ve věku 76 let
24.9. s paní Miladou Lepšovou ve věku 92 let

Čest jejich památce !
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Bohdašín

Vanovka
Vanovka
Bohdašín

Pokud již do konce roku nenastane žádná změna, vstoupí do roku 2019 Bohdašín s počtem 216
obyvatel přihlášených k trvalému pobytu, z toho ve Vanovce 26.

V prvním čtvrtletí příštího roku oslaví významné životní výročí naši spoluobčané:
6. ledna

paní Jana Flídrová

Bohdašín

75 let

10. ledna

paní Irena Přibylová

Bohdašín

65 let

31. ledna

pan Josef Žďárek

Bohdašín

75 let

14. února

paní Olga Tichá

Rokole

93 let

23. února

pan Luboš Škoda

Bohdašín

60 let

22. března

pan Ladislav Smola

Bohdašín

91 let

31. března

pan Bohuslav Suchánek

Bohdašín

75 let

Přejeme všem oslavencům hodně zdraví a vše nejlepší.
Jana Petrů

Zpráva velitele JSDH Bohdašín za rok 2018.
17.12.2018
K dnešnímu dni má jednotka 14 řádných členů. Čtyři noví členové prošli základním kurzem hasiče
v Bílých Poličanech. Dále byl taktéž v Bílých Poličanech proškolen nový strojník jednotky, který
prodělal kurz S40.
Během roku proběhlo školení velitelů jednotek a velitelů družstev v Rychnově nad Kněžnou.
Dále proběhlo školení členů jednotky s tematickým zaměřením
- vyhledávání osob v terénu
Taktéž probíhala běžná setkání s proškolením v hasičské zbrojnici.
Letošní rok byl na počet poplachů mimořádný.
Poplach byl jednotce vyhlášen celkem patnáctkrát, dvakrát jednotka
nevyjela z důvodu poruchy svolávače. Dvakrát byl vyhlášen planý
poplach.
V ostatních případech se jednalo o požáry a to pětkrát požár porostů,
pětkrát požár budovy a jednou požár technologie.
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Mimo jiné, letos dvakrát hořelo i v naší obci. Střešní konstrukce na rodinném domě čp.81 u Polívků
způsobená při montáži nové krytiny a střecha na stodole u čp.6 u mne doma.
Rád bych se několika slovy vrátil k požáru stodoly u čp.6. Já sám si velmi dobře uvědomuji, že
částky, které obec Bohdašín vynakládá na požární ochranu, nejsou nikterak malé. Možná však i
díky tomu při požáru stodoly jednotka předvedla naprosto profesionální a rychlý zásah v provedení
požárního útoku a požární obrany najednou. A věřte-mi, čas který chyběl k přeskočení plamenů na
celý objekt se dá odhadovat do pěti minut. Proto musím připomenout všem škarohlídům, že takto
proškolená a kvalitní jednotka může ochránit i jejich majetek, aniž bych takovouto zkušenost
komukoliv přál.
Proto bych rád poděkoval členům zásahové jednotky a taktéž obci Bohdašín, že těmto lidem
poskytuje techniku a vybavení k ochraně našeho majetku.

Josef Černý
Velitel JSDH Bohdašín

Plánované akce na rok 2019:
Ostatky / masopust
Čarodějnice
Dětský den
Hasičské narozeniny
Soutěž o bohdašínskou proudnici
Posvícení

2.3.2019
30.4.2019
8. nebo 15.6.2019 (podle počasí)
22.6.2019
10.8.2019
19.10.2019

Přejeme všem občanům Bohdašína, Rokole, Vanovky i Bydla krásné Vánoce,
hodně štěstí a zdraví v roce 2019
Redakce
Toto číslo bylo vydáno 20. 12. 2018 v počtu 100 ks.
Vaše příspěvky, postřehy a náměty do dalších novin můžete odevzdávat na OÚ, u Petrů č.p. 29
nebo na petru.jana.29@seznam.cz

12

