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Červen

21. června nastalo astronomické léto
Lidové pranostiky na léto
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Na Prokopa promokne kdekterá kopa. (4.7.)
Na svatýho Rocha přibude brambor trocha. (16.8.)
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. (10.8.)
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí. (24.8.)
O svatém Augustinu léto opouští krajinu. ( 28.8.)
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. (18.8.)
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
www.pranostiky.cz

Co se u nás událo od posledně ?
23. dubna se uskutečnilo vítání našich nových občánků
30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic s ohňostrojem
1. května parta místních nadšenců se smyslem pro recesi předvedla spanilou jízdu alegorických
vozů i s asistencí „dopravní policie“
14. května v zasedací místnosti OÚ proběhla oslava Dne matek
3. června pořádal místní SDH dětské odpoledne
V Bohdašíně se stále něco děje. Vesnice žije a to je dobře.

-
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Informace obecního úřadu
19. června se konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Projednáno bylo hospodaření
obce k 31. 5. t. r., schválena smlouva na zpracování žádosti o dotaci na dokončení zateplení čp.
74 (školy) a rozpočtové opatření č.1/2017, které se týká jen přečíslování jednoho paragrafu –
netýká se celkového objemu rozpočtovaných peněz. Dále bylo dohodnuto prodloužení doby
nočního veřejného osvětlení.
Hospodaření obce k 31. 5. 2017
Příjmy v tis. Kč

Rozpočet

Skutečnost

%

Daně z příjmů celkem

1 125

412

37

DPH

1 000

475

47

245

1

0,5

Místní poplatky

64

65

104

Dotace ze SR na výkon st.správy

58

24

41

Pronájmy a prodeje

35

11

31

Bytové hospodářství

120

32

27

10

7

70

2 657

1 027

39

Výdaje v tis. Kč

Rozpočet

Skutečnost

%

Nájemné obchod

6

4

83

Školy a školky

12

8

67

Kultura, děti a mládež

60

39

65

Komunikace

210

21

10

Bytové hosp.

1 310

323

25

Veřejné osv.

40

12

30

Odpady

120

36

30

Veřejná zeleň

100

17

17

70

18

26

Zastupitelstvo

180

73

41

Činnost místní správy

486

107

22

Daň z nemovitostí

Ostatní příjmy
Celkem

Požární ochrana

-

-
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Ostatní vydání
Celkem

63

44

70

2 657

702

26

Stav peněžních prostředků na účtech obce k 31.5.2017

4. 764 238,- Kč

Pět měsíců z roku je 42%. Je vidět, že příjmy se plní celkem podle odhadu až na daň
z nemovitostí, která se vybírala teprve v květnu a velcí plátci si ji mohou rozložit na dvě splátky,
takže se bude plnit postupně. Od 1. dubna došlo k úpravě nájemného v bytech, tudíž příjmy
z bytového hospodářství se doplňují až v této době. Během měsíce srpna se bude pokračovat
v zateplování čp. 74.
V loňském roce jsem informoval občany ( BON 3/2016), aby nedávali do kontejneru na trávu
větve nebo roští. Přestože jsou naše obecní noviny doručeny takřka do všech popisných čísel
v obci, letos bylo opět roští mezi trávou.
Ač nerad, musím některé občany upozornit, že právo nakládat s obecním majetkem se řídí
zákonem o obcích a rozhodovací pravomoc má jen zastupitelstvo, jakým způsobem bude
s tímto nakládáno. Neplatí pořekadlo, že co je obecní je jako moje a po mém nikomu nic není.
Starosta

Vítání občánků
V neděli 23. dubna jsme v naší vesnici
přivítali tři nové občánky, což už tady
dlouho nebylo. Vítali jsme Ondru
Moravce, Davida Černého a Františka
Hospodského. Potěšilo nás, že přišlo i
hodně hostů – babiček, tetiček apod. O
kulturní vložku se postaraly všechny
děti Moravcovy, zarecitovali pěkné
básničky a přivítali tak brášku a
bratránka. Děti dostaly krásná
popelářská auta, maminky květiny,
miminka se vyfotila a zas je nás o pár
občánků víc. Jen tak dál.

Svátek matek

-
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Druhou květnovou neděli jsme již tradičně
pořádali oslavu svátku matek. Já a obě Jany
Petrů jsme vyrobily pro naše sousedky
dekoraci ze starých vyřazených knih jako
dárek. Každá účastnice dostala několik
pěkných kytiček, které připravila Lída
Kačerová. Kdo mohl, napekl něco dobrého ke
kafíčku a k vínu. Na začátku děvčata z vesnice
a jejich kamarádky odjinud zarecitovala
krásné a i dost dlouhé básničky, pak byl
přípitek pana starosty a potom se všichni
pustili do povídání a občerstvení.
O překvapení se postarala paní Žďárková, která se přestrojila za školačku a také zarecitovala
krásnou básničku vlastní tvorby. Pobavila všechny přítomné. Takže zase za rok a doufám
v hojném počtu.
H. Matějčková

V sobotu 3. června uspořádali hasiči za přispění obce „dětský den“.
Pro děti byly připraveny soutěže, za které byly odměněny sladkostmi. Malovalo se na tvář. Holky
byly kočičky a kluci mušketýři. Hledal se i poklad. Malé děti našly plyšové hračky a větší děti
dětský šampus. Děti si vyzkoušely hasičský útok za pomoci mladých hasičů. Pak přijeli dva koně,
na které se děti moc těšily. A všechny se na konících povozily. Na posilněnou si holky a kluci
opekli výborné párky. Pak rodiče a děti měli zážitek z jízdy ve vojenském speciálu. Pan Linhart
nás zavezl až do Tisu, kde naší jízdu obdivovali chalupáři. Všichni si projížďku v tomto
neobvyklém autě náramně užili. Dalším překvapením byla pro děti hasící pěna, do které se
rozběhly a dělaly v ní různé vylomeniny. Na závěr večera bylo karaoke. Myslím si, že si den děti
užily. A proto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na dětském dnu podíleli a pomohli.
J. Petrů

-
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Blahopřání jubilantům
Ve třetím čtvrtletí tohoto roku oslaví významné životní jubileum naši spoluobčané :
10. 7.

paní Anna Častorálová

Rokole čp. 70

86 let

11. 7.

pan Jaroslav Linhart

Bohdašín čp. 4

70 let

25.7.

pan Bohuslav Štěpán

Bohdašín čp. 9

88 let

27.7 . paní Miluše Krištofová

Rokole čp. 70

91 let

18.8.

paní Jarmila Špůrová

Bohdašín čp. 58

70 let

29.9.

paní Marie Štěpánová

Bohdašín čp.9

85 let

Bydlo čp. 104

93 let

30. 9. paní Božena Suchánková

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
redakce

SDH Bohdašín informuje
Hasičské slavnosti
Ve dnech 9. a 10. června se náš sbor zúčastnil Hasičských slavností v Litoměřicích.
Tyto slavnosti se pořádají jedenkrát za tři roky a letos proběhl již sedmý ročník.
Slavnosti jsou spojeny s výstavou hasičské techniky, od té historické až po supermoderní
techniku využívanou speciálními jednotkami záchranných složek. Během výstavy probíhají také
ukázky jak historické, tak moderní techniky. Ve čtvrtek a v noci na pátek se sjíždějí jednotliví
vystavovatelé. Během pátku probíhá pouze výstava, především pro školy a další organizované
skupiny. Na sobotu je vždy naplánován vcelku náročný program, jak pro vystavovatele, tak pro
organizátory. Hned od rána probíhá řazení techniky do průvodu na Litoměřické náměstí. Vyráží
historická technika s koňskými zápřahy, historická technika motorová a taktéž moderní
technika a v neposlední řadě též zástupci jednotlivých sborů a jejich praporečníci.
Na náměstí je pak organizován slavnostní nástup sborů a jejich praporečníků. Po
oficiálních projevech pak následuje defilé techniky i jednotlivých sborů. Letos jsme měli štěstí a
vylosovali jsme si koňský zápřah. Takže jsme se tohoto defilé mohli zúčastnit s naší historickou
stříkačkou. Jenom pro představu uvádím přibližné počty techniky v průvodu, cca 22 koňských
zápřahů, asi 60 kusů historické motorové techniky a 20 kusů té moderní.
Po obědě se pak otevírají brány výstaviště a do 18 té hodiny pokračuje výstava.
V podvečer pak na lodním nábřeží probíhají ukázky techniky používané pro práci na vodě,
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ukázky tzv. monitorů, což jsou speciální proudnice s ohromujícím průtokem vody a dostřikem.
Ty nejvýkonnější jsou schopny vychrlit až 22 kubíků vody za minutu, při dostřiku 120 m
do dálky a 70 m do výšky. Pro představu uvádím, že běžné proudnice používané hasiči při
zásahu mají průtok 500 litrů za minutu. Po těchto ukázkách následuje po setmění hudební a
světelná fontána a celé pak uzavírá ohňostroj.
Věřte mi, je to ohromná akce, která stojí za zhlédnutí. Prvních slavností, které proběhly
již v roce 1998, se zúčastnilo 32 vystavovatelů. Na druhých slavnostech v roce 2001 již
vystavovalo 76 vystavovatelů. Těchto slavností se již také zúčastnil poprvé náš sbor a na těch
dalších již pravidelně vystavujeme. Letošních slavností se již zúčastnilo přes 200 vystavovatelů.
I to vykresluje jak mohutná a přitom zajímavá je tato akce pořádaná jedenkrát za tři
roky.
J. Černý

6
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Cestování
Omlouvám se čtenářům, že tentokrát nemám žádný zajímavý rozhovor s občanem
Bohdašína, ale byla jsem teď opravdu časově velmi zaneprázdněná. O prázdninách to napravím
a připravím si i více rozhovorů.
Takže tentokrát bych se vrátila k několika cestovatelským tipům na léto. Nejdříve jednu
čerstvou novinku. V Babiččině údolí v Ratibořicích je nově otevřeno herecké muzeum. Režisér
Magnusek zrekonstruoval starou budovu blízko mlýna v údolí a umístil tam herecké muzeum.
Je tam několik kostýmů a spousta písemností, plakátů a zajímavostí. Doporučuji návštěvu,
Ratibořice nikdy nezklamou. Byla jsem tam i tento víkend, a např. ve mlýně hrála pěkná hudba
a dalo se tam dobře najíst. Kromě Ratibořic jsme se prošli až do Žernova, je tam nová rozhledna
a je z ní krásný výhled.
A co dále? Před vánocemi jsem navštívila adventní trhy ve Wroclavi. Trhy byly docela pěkné,
ale naše české se mi líbí víc, nejsou tak přezdobené a jsou vkusnější. Na tomto výletě mě ale
nadchla Wroclav. Nádherné město plné památek, kostelů, mostů. Mají tam i hezký mrakodrap.
Protože jsem na podzim slavila významnější narozeniny a protože kamarádi vědí, jak ráda
cestuji a jak mám ráda divadlo, tak návštěva Wroclavi byl jeden z dárků. Další dárky byla
divadla, v Praze i jinde. Měla jsem velikou radost a naštěstí každé divadlo bylo jiné. Takže jsem
okolo vánoc několikrát navštívila Prahu – kromě divadla jsme většinou prolézali obchůdky a
cukrárny, ale navštívila jsem např. i Strahovský klášter a tam muzeum miniatur. V několika
místnostech najdeme spoustu mikroskopů a v nich kopie známých obrazů namalovaných na
zrnku rýže, máku, na komáří nožce apod. Hitem je celá karavana velbloudů v uchu jehly. Toto
muzeum mohu doporučit.
Na jaře jsme strávili víkend v Třebíči, městě s památkami pod záštitou Unesco. K nim patří
nejzachovalejší židovská čtvrť ve střední Evropě. Židé měli v Třebíči dovoleno žít na malém
území ve tvaru trojúhelníku, kde hranici území tvořila řeka Jihlava, skála a most. Nesměli žít
nikde jinde, takže si stavěli malinké domečky nalepené těsně k sobě. Díky tomu čtvrť působí
malebně a útulně. Ve čtvrti se stále bydlí, jsou tam i obchůdky a hospůdky, v nočním osvětlení
působí obzvlášť kouzelně. Za totality měla být zbouraná, naštěstí z toho sešlo. Další památkou
je židovský hřbitov, je pečlivě udržovaný a leží v krásném parku. Mrazilo mě, když jsem na
spoustě náhrobcích četla data úmrtí 1942, 1943, 1944 a místa Osvětim, Dachau atd. Po válce se
ze všech židů vrátilo pouze 8. A ti všichni odešli do Izraele, protože už tady neměli rodiny. Třetí
památkou Unesco je bazilika sv. Prokopa, v románsko-gotickém stylu z roku 1260. Musím říct,
že je to jeden z nejkrásnějších kostelů, které jsem viděla. Doporučuji návštěvu s průvodcem,
protože jedině tak se dostanete do krypty, kterou rozhodně musíte vidět. Já osobně mám
raději gotické kostely, protože nejsou tak přezdobené jako barokní a působí impozantně. Třebíč
je krásné město a jeho návštěva vás nezklame. Jo, a dejte si v synagoze košer medovinu. Byla
výborná. V okolí Třebíče se nacházejí Jaroměřice nad Rokytnou s krásným zámkem, Telč –
město s památkami Unesco, Dalešice s pivovarem, kde se natáčely Postřižiny (v pivovaře je
vyhlášená restaurace), dalešická přehrada a také jaderná elektrárna Dukovany, kam se můžete
podívat do informačního centra a zjistit dost zajímavostí o elektrárně.
Další můj jarní výlet byl na Leštinku u Skutče. Je to potápěčská základna u lomu, ale paní
majitelka Boržíková tady ráda ubytuje kohokoliv. My tam byli s kamarády a celý víkend jsme
chodili na túry. Paní Boržíková s manželem postavili u lomu krásný dům, kde ubytovávají hosty,
dále tam je hospůdka, společenská místnost, sauna, krásné terasy nad vodou, kde sedávám
s kafíčkem, vínkem a knížkou. Dále koupili louku, kde postavili chatky, další hospůdku, hřiště a
prolézačky pro děti ve tvaru pirátské lodi, majáku atd. Naši kamarádi byli nadšení a říkali, že by
tam byli klidně týden.
-
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Do Skutče je to z Leštinky 2 km krásnou procházkou lesem, v okolí je naučná stezka po okolních
lomech. V okolí Skutče je krásná příroda, třeba Toulovcovy maštale,
údolí Krounky a Novohradky a spousta památek, třeba zámek Nové Hrady, muzeum v Chrasti u
Chrudimi, kde mají kopii Ďáblovy bible, Ležáky, hrad Košumberk.
Chtěla bych Vám popřát krásné léto plné sluníčka a krásných zážitků. Pokud byste se o ně
chtěli podělit a napsat něco do Bonu, budu ráda. Také děkuji lidem, kteří mi dali tipy, koho
oslovit, o kom by si rádi přečetli v Bonu. Slibuji, že o prázdninách rozhovory uskutečním a budu
ráda za další tipy.
Hana Matějčková

Dobrá rada pro nynější období
Nyní je doba květů černého bezu. Tak kdo by chtěl
zkusit na léto osvěžující šťávu a v zimě výborné
dochucovadlo do čaje, tady je recept.
Šťáva z květů černého bezu
Suroviny
na 4 l vody
50 květů černého bezu
1 citron
4 kg cukru
8 dkg kyseliny citrónové
Postup přípravy receptu
1. Vodu přivedeme k varu a odstavíme. Do vychladlé vody přidáme nakrájený citrón (i s
kůrou) a květy. Necháme 24h luhovat. Druhý den bezinkovou šťávu přecedíme přes
plátýnko, přidáme všechen cukr a mícháme tak dlouho, až se cukr rozpustí. Šťávu
nalijeme do vymytých a osušených sklenic, skladujeme v temnu a chladu. Nesterilujeme
(tím bychom zničili léčivé látky z bezu). Naplním tím cca 8 sklenic.
Na podzim, až černý bez dozraje, tak můžete zkusit bezinkový likér. Bezinková šťáva je plná
zdraví prospěšných látek. Naše babička říkala, že jedna sklenička bezinkového likéru denně před
spaním pomáhá při bolestech zad, revmatismu a má příznivé účinky i na žaludek. Každopádně je
to velmi chutný nápoj.
Bezinkový likér
Ingredience receptu
1 kg cukru
2 kg bezinek
500 ml rumu
1 l vody
1 sáček vanilkového cukru, 2 lžíce mleté zrnkové kávy
- 8-

Postup přípravy receptu
1. Čisté bezinky vaříme v litru vody půl hodiny. Pak přidáme cukr, a vaříme další půlhodinu.
Nakonec přidáme vanilkový cukr a kávu a ještě 2 minuty povaříme.
2. Necháme vychladnout a pak přecedíme přes jemné plátno. Nakonec přidáme rum.
Likér nalijeme do lahví a uchováváme v chladnu a temnu.
Podle internetu připravila Jana Petrů ml.

V Bohdašíně před 50 –ti lety - rok 1967
Pokračujeme v seriálu vzpomínek přepisem kroniky
Zemědělství.
Hlavními organizátory veškeré ať strojní nebo ruční práce na farmě Bohdašín jsou Josef Mádr a
Josef Škoda jako skupináři a v Zákraví je skupinářem J. Jansák z Ohnišova čp. 32. V Ohnišově
hořejší konec vede J. Kašpar a dolejší konec J. Poláček. Toliko na vysvětlenou, kteří jsou jakousi
spojkou na celém sloučeném JZD.
Přípravy na setí
1. dubna začaly tak pomalu se přípravy na setí obilovin avšak bouře 6. dubna a deštivé počasí
vše zpožďují – rovněž tak se provádí úprava luk a pastvin. 16. dubna je většinou zaseto, jen
ještě několik ha zbývá v Bydle. 14. dubna byly ponejprv sázeny předklíčené rané brambory.
Jarní práce povšechného rázu v zemědělství jdou pomalu dopředu přes nepřízeň počasí, ještě
občas napadne sníh, který hlavně brzdí uhrabování na lukách, pastvinách a jetelinách přesto, že
přes den se ztratí a staje.
Sázení brambor
6. května sázely se ponejprv normální brambory a setí řepy na farmě v Bohdašíně, přitom je
poměrně dost chladno. Práce se sázením brambor skončeny 10. května. Sázelo se výhradně
strojově. Ještě je set kukuřice na siláž. Jarní práce jsou skončeny a opravdu pro členy JZD je
málo ruční práce vlivem mechanizace, takže zbývá sbírání kamene po zasetém, některé práce
v lese a podobně menšího rázu, ježto zatím práce na řepě a máku dosud nejsou.
Koncem května a na začátku června skončeno protrhávání máku. Hned poté započato
s jednocením řepy.
Senoseč
Sušení se vlivem počasí poněkud protáhlo až do poloviny července, kdy je téměř až na malou
vyjímku vše svezeno a krásně usušeno. Rovněž tak ještě před sušením bylo silážováno a to
jetely a některé trávy a jarní směsky žita a vikve. Letošního roku bylo opravdu seno ve výborné
formě sklizeno a také siláže byly pěkně ukončeny.
Žně
Žně začaly začátkem srpna a rovněž tak otavy se suší dobře, ježto byly velmi slušně a rychle
vyrostlé. Celkem v polovině srpna je všechno obilí zralé, což uspíšila velká vedra v červenci a
počátkem srpna. V měsíci byly žně včas skončeny, jen na konci měsíce trochu pozdrželo deštivé
počasí, ale to už byly jen nepatrné zbytky směsek pozdějších. Žně byly většinou strojově
provedeny až na malou vyjímku – obracení ječmenů, které byly nařádkovány, ježto byly velice
prorostlé podsevy ( jetely ) a ty se musely usušit a poté se vše mlátilo kombajny. Na počátku
září provedeny přípravy pro podzimní setí ozimů a již 22. září se prvně sely ozimy.
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Sklizeň brambor a řepy
2. října začíná podzimní sklizeň bramborů a také silážování. Brambor letošního roku byla dosti
značná úroda a pro deštivé počasí se protáhlo vybírání až téměř do konce měsíce. Až
v posledním týdnu se šlo na řepu a brukev.
Podzimní orba
Podzimní orba v listopadu šla rychle kupředu, až na malé vyjímky je zoráno vše za tento měsíc,
leč poslední týden už nebylo možno orat pro zmrzlou půdu, je místy až 10 cm promrzlá, takže
by se loupaly kusy a nepěkně by orba vypadala, na zarostlém porostu to bylo poněkud méně
umrzlé. Veškeré práce v prosinci na polích jsou pro zimní ráz počasí zaraženy, sněhu napadlo
asi na 15 cm a přitom je západní až jihozápadní vítr, takže opět sníh svává do cest. Takové zimní
počasí je do 10. prosince. Jakmile se trošku oteplilo v polovině měsíce, tak se vše dodělalo a i
práce s brukví, které ještě trochu zůstalo, byla dodělána.
Úroda ovoce
Ještě dlužno poznamenat, že letošního roku byla opravdu nadměrná úroda veškerého ovoce,
ale hlavně hrušek i jablek, jak už nebylo delší dobu, takže asi příští rok budou stromy
pravděpodobně odpočívat po takovéto abnormální úrodě, takže stromy se značně lámaly.
I meruněk letošního roku bylo abnormálně a velice pěkně dozrály, kdo má nějaký ten stromek
u stavení.
Výroční schůze
28. února r. 1968 mělo JZD výroční schůzi, na které byly podány zprávy o hospodaření za rok
1967 a proto některé z toho vyjímám pro posouzení další práce v JZD. Nemohu uvádět celkový
rozpis hospodaření, ježto by zabralo hodně místa a tak jenom nejnutnější body.
Rostlinná výroba v průměru celého JZD :
Pšenice ozimá oseto 119,18 ha
sklizeno 3.600 q
prům. / ha 30,3 q
„
jarní
4,38
100
26,2
Žito ozimé
35,41
1. 005
28,4
Ječmen ozimý
2,15
43
20,0
„
jarní
105,15
2.524
24,0
Ostatní zrniny
109,64
3.323
Hrách
11,92
199
Brambory rané
6,0
1.383
„
ostatní
54,43
16.006
Len
29,68
978
Řepa krmná
15,10
12.916
Brukev
7,60
3.078
Plnění dodávkových úkolů rostlinné výroby:
Obilovin dodáno celkem 3.694 q
Brambor dodáno celkem 6.863 q
Živočišná výroba
Průměrná dojivost na jednu krávu 3.431 lt
Dojivost kravín Bohdašín
3.670 lt
„
salaš Bydlo
2.787 lt
„
kravín Ohnišov
3.588 lt
„
čtyřřadý kravín Ohnišov
3.214 lt
„
Zákraví
3.384 lt
Celková tržní produkce
plán
11.073.000,- Kčs
„
skutečnost 12.176.000,- Kčs
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30,1
16,7
230,0
294,0
33,0
855,0
601,0

Umělá závlaha na Bydle
Na Bydle byla dokončena a uvedena do zkušebního provozu závlaha, avšak pro technické
závady není dosud předána. Toto musí meliorační družstvo v Solnici co nejrychleji odstranit.
A dále podle rozplánované produkce, spotřeby materiálu, spotřeby vlastních výrobků a všech
vnitropodnikových nákladů, bylo dosaženo na jednotlivých střediscích následujících
hospodářských výsledků v Kčs v tisících.

Produkce
Náklady
Odměny
plán skut.
plán skut.
plán skut.
Rostlinná výroba Ohnišov
3.163
3.866
2.748 2.603
390 393,5
„
„
Bohdašín
1.336
1.537
1.203
1.058
178 204
Živočišná výroba Ohnišov
4.089
4.142
3.281
3.289
798 818
„
„ Bohdašín
1.800
1.939
1.148
1.343
430 447
Mechanizace
3.299
2.773
1.031
1.157
555 528
Stavební skupina a přidr.výr.
412
267
883
697
207 187
Správa a lesní výroba
83
359
450
533
412 438
To by tak byl v hrubých rysech rozbor hospodaření v roce 1967. Dále ještě nutno
zaznamenat, že sloučené družstvo Ohnišov obhospodařovalo k 31. 12. 1967 1.001,64 ha
zemědělské půdy, z toho 793 ha orné.
Celková výměra záhumenek 75,85 ha zemědělské půdy, z toho 15,71 ha orné půdy je
obhospodařováno společně. Členská základna k 31. 12. 1967 je 287 družstevníků. Průměrný
věk je 51,8 roku, po odpočtu přestárlých, kteří vůbec již nepracují, je průměr 49,4 roku,
důchodců celkem 108 členů.
Letošního roku vyplácelo sloučené JZD pracujícím členům mimo pracovní normy 25 Kč ještě za
každou odpracovanou normu prémii a dovolenou, takže to ve skutečnosti dělalo na pracovní
normu téměř 30 Kč.
Obchod – průmysl – živnosti
Zdejší jednota zdá se, že si teď obě děvčata a to Škodová a Mádrová vedou dosti dobře,
ježto průměrný obrat měsíčně mají cca 60 000Kčs, což je na zdejší obec velice značné, uvážíme
– li co vše se v obci spotřebuje. Nutno ale podotknout, že je to pouze obec Bohdašín neb osada
Vanovka , která kupuje ponejvíce v Ohnišově a rovněž tak občané Bydla zase v Mezilesí apod.
Ovšem je ještě dosti občanů z Bohdašína, kteří kupují životní potřeby ještě jinde. Řekl bych, že
na těch asi 250 obyvatel je to opravdu slušná částka, počítáme – li průměr na jednu osobu za
měsíc 250 Kč. Je znát, že obyvatelstvu se opravdu dobře vede, proti jak se žilo před 50 léty.
V Dolích v bývalé Tošovského tkalcovně, která je dnes přeměněna na zcela jinou výrobu od
bavlny na výrobu hraček pro děti pod firmou Kovodružstvo Náchod, závod Bohdašín mají
opravdu plné zatížením závodu s výrobou hraček, hlavně lisování součástek k výrobě letadélek
a různých jiných hraček buď z umělé hmoty nebo slabého plechu.
Národní výbor
17. února uspořádal místní národní výbor veřejnou schůzi za účasti člena ONV s. JUDr.
Mitlenera okresního soudce z Rychnova nad kněžnou s přednáškou o trestné činnosti na okrese
Rychnovském, který má v poměru kraje největší trestnost a to ponejvíce vlivem rekreantů, kteří
dojíždějí do Orlických hor.
Schůze byla opravdu mizivě navštívena, ježto nebyli ani členové nár. výboru všichni zastoupeni,
což má velký vliv na ostatní občanstvo, když zvolení členové nerespektují ustanovení o nár.
výboru.
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Svazarm provádí na volné chvíle úpravu potoka od mostu k Nýčovým čp. 53 a výše.
Požárníci v Bohdašíně připravují pozemek na stavbu hasičské zbrojnice na bývalé louce
patřící dříve k čp. 61 – Holých, ježto je částečně zamokřen a tak odvodňují nejdříve pozemek a
dále brigádnicky na chvíle dělají škváráky.
Práce na zakrytí potoka u silnice jdou velmi pomalu kupředu, nevím co je toho příčinou,
avšak bylo by nasnadě, aby už tento kousek obce, který působí na příchozího do obce trapný
dojem, byl již jednou upraven.
Rovněž tak došlo v září ku zboření kdysi řeznického krámku u čp. 40 patřící nyní Janu a Anně
Holým (byla to kdysi přístavba přímo až do samé cesty, aby se mohla rozšířiti cesta vedoucí po
obci k Tisu a v těchto místech sotva dříve mohl projet s větší fůrou obilí neb sena taženou
potahem ať koňským či kravským, natož nyní , kdy se vozí fůry s traktory dvojnásobné a větší.
Cesta se zhruba narovnala a zatáčka dnes je dobře viditelná. Další etapa úpravy vozovky po
vesnici bude snad v příštím roce.
Kulturní život – zábavy
28. ledna Požárnický sbor Bohdašín ples za dosti slušné účasti, až na nešťastnou hudbu,
která se moc nezalíbila sousedům, neboť rytmus nebyl správný – na tři.
Ve dnech 19. a 26. ledna uspořádal Svazarm školení řidičů a ostatních občanů dle nové
vyhlášky č. 80, každý majitel průkazu dostal potvrzení.
1. dubna pořádal Svazarm Bohdašín školení civilní ochrany u kravína pro členy JZD.
Posvícenskou taneční zábavu uspořádali požárníci zdejší obce po oba dva dny a to v neděli
i v pondělí s průvodem v dopoledních hodinách do poutního místa v Rokoli, kde byla mše za
zemřelé a to vše ve vlastní režii v hostinci „ Na nové“ jelikož je majitelkou vdova Božena
Jindrová. Zdá se, že budovy značně upadají, ježto majitelka nemá snad tolik prostředků na
stávající úpravy jak střechy atd. a Jednota – ústředí v Kostelci nad Orlicí nemá zájem převzít
hostinec do vlastní správy.

8. prosince uspořádal Čsl. Červený kříž přednášku výhradně pro ženy za účasti MUDr.
Kudrnáče z Rychnovské nemocnice za účasti asi 35 žen.
14. prosince uspořádal opět Čsl. červ. kříž opět přednášku o první pomoci a umělém
dýchání za účasti 28 osob.
Tolik první část, pokračování bude v příštím čísle.
J. Štěpán

Přejeme všem obyvatelům Bohdašína krásné a pohodové léto
Redakce
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