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Říjen
Astronomické léto skončilo a podzim začal 23. září 2019.
Léto, prázdniny, dovolená pomalu skončil

y, ptáci odlétají a začíná podzim.
Podzim je krásný svojí barevností, když se začnou stromy zbarvovat do žluto-červena.
Houby začaly růst už v srpnu, lidi chodí s plnými košíky, taky začínají padat kaštany, dozrávat
jeřabiny. To sbíráme pro zvěř, aby měla v zimě co jíst. Není nic krásnějšího než brzy ráno nebo za
soumraku slyšet jelení troubení, když jsou v říji. Podzim je také příprava na zimu. Babička vždycky
říkala: ,,brambory a uhlí ve sklepě, zima může začít." Nakládá se zelí, sklízíme podzimní ovoce. Na
podzim taky pouštíme draky, čekáme na pořádný vítr, pak hurá na kopec. Listopad už je horší.
Sychravo, plískanice, ale také památka zesnulých. Kdy více než jindy si vzpomeneme na své blízké.

Na podzim se stromy zbarví,
pouštět draky to nás baví.
Podzim to je plískanice
a z hub dobrá smaženice.
Jablka, hrušky sbíráme,
na zimu do sklepa dáváme.

A co se u nás událo od posledně?
2. srpna
10. srpna
30. září

strašidelná stezka + přespávání
hasičská soutěž „ o Bohdašínskou proudnici“
veřejné zasedání konané v Rokoli
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V Bohdašíně se stále něco děje. A to je dobře.

Informace z obecního úřadu
Od posledního vydání Bonu se zasedání zastupitelstva konalo dvakrát.
V pondělí 19.8.2019 za účasti 7-mi zastupitelů a 15-ti občanů obce.
Zastupitelstvo schválilo prodeje obecních pozemků. Část pozemku za obecním úřadem
panu Krivčikovi a část pozemku na kopečku pod Černými panu Huškovi. Dále zastupitelstvo
schválilo odložení prodeje části pozemku ve Vanovce, jelikož se přihlásil další zájemce. Dále bylo
schváleno rozpočtové opatření č.4/2019 ohledně navýšení výdajů na bytové hospodářství.
Schváleno bylo uzavření smlouvy o zřízení společné jednotky požární ochrany s obcí Janov, a
uzavření smlouvy s firmou PROMONT s.r.o. na výměnu střešních oken na škole. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí hospodaření obce k 31.7.2019 a rozpočtové opatření číslo 3/2019 o přijaté
dotace.
V diskusi vystoupila sestra Magdaléna z Rokole a seznámila přítomné s připravovanou
instalací zvonu v kostele v Rokoli a s možností finančního přispění občanů.
Po tomto zasedání začalo probíhat jednání mezi obcí a řádem sester Mariiných v Rokoli.
Byly projednávány různé varianty uspořádání sbírky na pořízení a instalaci zvonu. Jelikož kostel je
v majetku obce, bylo nakonec dohodnuto, že nejlepší by bylo uspořádání sbírky obcí Bohdašín. I
z důvodu projednávání sbírky se dohodlo uspořádat výjezdní zasedání obecního zastupitelstva.
V pondělí 30.9.2019 se konalo zasedání obecního zastupitelstva v provinčním domě
Schönstattských sester Mariiných v Rokoli čp.70 za účasti 7-mi zastupitelů a 16-ti občanů obce.
Zastupitelstvo schválilo prodej částí pozemku ve Vanovce panu Klabenešovi a panu
Pechlátovi. Dále schválilo rozpočtové opatření č.6/2019 ohledně navýšení výdajů na údržbu
zeleně. Zastupitelstvo schválilo uspořádání veřejné sbírky na zvon a jeho instalaci v kostele
v Rokoli a zároveň uložilo starostovi obstarat zřízení zvláštního bankovního účtu a oznámit konání
veřejné sbírky na krajský úřad.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.5/2019 ohledně dotací od obce Janov
na společnou jednotku JPO.
V diskusi padl návrh na pořízení nové cedule na autobusovou zastávku a úklid zastávky
v Propastech, dále bylo řešeno razítkovací místo Kačenčiny Pohádkové říše.
Několik informací navíc.
Zastupitelstvo obce schválilo uspořádání veřejné sbírky. Sbírka bude probíhat vklady na
zvláštní bankovní účet obce Bohdašín. Účet bude zřízen pouze na dobu konání sbírky a o čísle účtu
a dalších podrobnostech budete informováni po vyhlášení sbírky, předpokládá se od 1.12.2019
nebo 1.1.2020.
Cedule na zastávku je již objednána, zastávka v Propastech uklizena, razítka a razítkovací
místa jsou v řešení.
Ohledně veřejné zeleně proběhne úprava ostrůvku na návsi, osazen bude nový strom a
ostatní plocha se upraví pokud možno s nejmenšími nároky na údržbu, bude provedena přípojka
na vánoční osvětlení stromu.
V sobotu 26. října proběhne podzimní sběr nebezpečného odpadu. Letáky se k Vám
dostávají společně s těmito novinami.
Vyvážení septiků a jímek – o vyvezení lze požádat VAK Náchod. Přijede fekál z Nového
Města n. Metují, takže doprava nevyjde zase až tak draho. O kontakty lze požádat na obecním
úřadu.
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Krádeže v obci – bohužel se v obci začali objevovat drobné krádeže (díly z automobilů,
pohonné hmoty a p.). Proto nezbývá než být pozornými a případné lapky odradit svojí
všímavostí. Může se jednat o majetek kohokoli, proto si pomáhejme.

Hospodaření obce k 30.9.2019
Příjmy v tis.Kč
Daně celkem
Místní a správní poplatky
Odvody z loterií
Dotace ze SR na volby
Dotace ze SR na st. správu
Ostatní příjmy se SR - dotace
Ostatní příjmy o obcí – spol.JPO
Bytové hospodářství (pronájmy)
Činnost místní správy (pronájmy,prodeje)
Ostatní příjmy

Rozpočet 2019
Skut. k 30.9.2019 %
2 909,0
2 342,7
81
65,1
64,8
99
15,0
12,2
81
29,0
29,0
100
65,4
49,1
75
400,4
400,4
100
7,0
7,0
100
143,5
100,1
70
36,0
20,1
56
1,0
0
0

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

3 671,4

3 025,4

82

Rozpočet 2019
Skut. k 30.9.2019 %
450,0
9,0
2
320,0
14,9
5
100,0
35,8
36
4,0
4,0
100
100,0
50,4
50
700,0
382,8
55
110,0
25,6
23
140,0
85,9
61
200,0
91,1
46
10,0
0
0
407,0
306,6
75
350,4
259,8
74
29,0
20,6
71
454,3
217,9
48
225,4
12,8
6
71,3
53,5
75

CELKEM

3 671,4

1 570,7

43

Starosta obce

Když je to léto, co udělat pro děti přespávání ve stanech a k tomu nějakou bojovku? Přidala se
bohdašínská omladina a v pátek 2. srpna jsme se sešli za hasičskou zbrojnicí se spacáky a těšili se
na dobrodružství. Upekli jsme si buřty a čekali na tmu. Omladina se oblékla do kostýmů a připravili
se na strašení v lese vedle hřiště. Cesta byla označená hořícími svíčkami ve sklenicích. První
skupina byli menší děti s rodiči. Druhá skupina byly větší děti ve dvojicích a dokonce se zúčastnili i
3

dospěláci, kteří byli v hospodě. Na stezce nás čekali hejkalové, byla slyšet strašidelná hudba z lesa,
praskání větviček a dokonce pár lidí i strašidla chytla za nohu. Na konci stezky na všechny čekalo
mrtvé strašidlo s čerticí a sladkou odměnou. Děti si po návratu mohli ještě vymalovat strašidelný
obrázek, v želé si najít plastového pavouka nebo švába a sníst gumovou žížalu lezoucí z hlíny. No a
hurá do hajan! První návrh byl, že každé dítko bude spát s rodičem ve svém stanu, ale nakonec se
postavil velký hasičský stan a všichni jsme spali společně. Byl to vydařený večer. Ještě jednou
děkuji omladině za organizaci a strašení. A dětem a rodičům za účast.

Jana Petrů

Letošní, již šestnáctý ročník hasičské soutěže o Bahdašínskou proudnici proběhl jako vždy
druhou sobotu v měsíci srpnu takže 10. 8. 2019. Na pracovní schůzce k přípravě akce se nás jako
tradičně mnoho nesešlo, ale díky stálicím se zanedlouho podařilo naplnit všechny stánky, rozhodčí
a ostatní důležité posty. Je to až s podivem, že na zabezpečení takovéto akce, je při střídání
dopoledních a odpoledních směn zapotřebí cca 35 lidí. Někteří proto jako každoročně zvládli
sloužit u stánku od rána do noci. Samotná příprava proudnice probíhala již od čtvrtka odpoledne a
fungovala jako dobře namazaný stroj. Včetně nultého
ročníku se proudnice připravuje už po sedmnácté a tak
každý už ví, co má dělat.
V sobotu po osmé hodině ranní se začala sjíždět
první soutěžní družstva. Letos přijelo 6 hostujících
družstev, takže včetně domácího družstva Bohdašín a
loni založeného Bohdašín L stálo na nástupu 8
soutěžních družstev a jako tradičně čekali jak se náš
velitel „vyspal¨- co nového si na soutěžící vymyslel.
Vyspal se dobře, nebyli žádné velké změny. Kromě
strojníka se posty losovaly, dva soutěžící museli přes
lávku a společně vypnout elektrický proud.

4

Družstvo Bohdašín na startu

družstvo Bohdašín L v akci

Výsledková listina
16-tého ročníku soutěže o Bohdašínskou proudnici
10.8.2019
St.č.
4
8
2
3
5
7
1
6
9
10
11
12

Soutěžní družstvo

Čas.1

Čas.2

Osečnice
Skořenice
Bohdašín u ČK
Bohdašín u ČK ml.
Bohdašín
Sendraž
Čánka
Bohdašín L

86,63
91,53
97,34
106,9
114,66
148,94
159,38
161,5

86,64
91,43
97,57
107,02
114,65
148,94
159,86
161,69

K vidění bylo také nové zásahové vozidlo družstva Bohdašín L
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Čas.3

89,5
106,89
113,66
147,91
159
161,48

Výsl.čas
86,64
90,82
97,46
106,94
114,32
148,6
159,41
161,56
0
0
0
0

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
N

Po proběhlém hasičském klání, pokračoval den soutěžemi na lávce. I přes ne úplně ideální
poča sí byl k vidění jako každoročně běh s míčkem přes lávku, shazování z lávky bidelcema a jízdu
dvojic na trakaři.
Je mi smutno, když vidím ze starých fotografií, kolik diváků dříve navštěvovalo podobné akce
a to se vybíralo vstupné. Dnes mi přijde, že si to děláme pro sebe - no alespoň UŽIJEME SRANDU.
Je pravdou, že
podobné akce
nebyli každoročně.
Asi se okoukali.
Večer nám na
tanečním parketu
hrála hudba STYL.
Při 70 až 80-ti
hostech a dobré
zábavě se večer a
noc vydařili. Jen příště nesmíme zapomenout poslednímu sloužícímu dát klíče, aby nemusel do
rána hlídat hasičárnu. Za zdárný průběh akce a za vaši práci bych vám chtěl všem upřímně
poděkovat.
Byli jsme požádáni naší sousední obcí Janov o technickou pomoc při jejich oslavách. V pátek
16. 8. jsme v Janově postavili parket, stan a osvětlovací balóny. V sobotu jsme se zúčastnili
slavnostního průvodu a předvedli ve srandě naší konězpřežnou stříkačku.
Oslavy se v Janově nekonaly velice dlouhou dobu, takže Janováci neměli žádné zkušenosti a
přesto se jim velice povedly. Osobně mě překvapilo, jaká návštěvnost v Janově byla. Kdo ví, jestli
není lepší něco pořádat jednou za čas, než se snažit pravidelně.

Petr Honěk

30.9.2019 se konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva v provinčním domě Schönstattských
sester Mariiných v Rokoli. Tím, že to bylo v jiném prostředí, tak mělo zasedání zvláštní atmosféru.
Řešilo se vše důležité z programu (viz. příspěvek od pana starosty) a také schválení veřejné sbírky
na zvon v kostele v Rokoli. Sestra M. Marta Čermáková k této příležitosti složila i básničku:
Vítáme Vás v Rokoli,
teď Váš souhlas dovolí
aby zazněl zvon do dáli,
z darů, které Vy jste dali.

Zvuk potěší v každém čase
a k poutnímu místu kráse
přispějete k radosti.
A kéž mír se uhostí
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v každém domě v Bohdašíně,
v tomto krásném země klíně.
Zvony nesou míru zvěst
a to bude pro Vás čest.

Ještě jsme při odchodu každý dostali perníček ve tvaru zvonu.
Jana Petrů

Zvon - aneb jak to začalo.
Sestra Magdaléna z Rokole vypráví:
Letos, krátce po Novém roce, jsme se po nedělní mši
svaté pozdravili s manželi Martínkovými.
Ti nám s radostí zvěstovali: „Byly jsme v Neratově,
kde 22. prosince po závěrečném adventním koncertu
poprvé zazněly nové zvony, svatý archanděl Michael
a svatý archanděl Gabriel. Bylo to nádherné!“
Během jejich vyprávění mě přepadl starý stesk a vyústil téměř v nářek: „A rokolský kostel nemá
zvon.“
„ No vidíte, to mě ani nenapadlo. A měl vůbec kostel někdy zvon?“ – zeptal se pan Martínek.
„Měl – pokračovala jsem - Ještě tam zůstalo po něm srdce. Visel na železné traverze s ozubeným
kolem. Pan Kasnar říkal, že ho sundali v druhé světové válce. Znal i jméno toho zvonu - snad
Ferdinand.“
„Tak se ho pokusíme najít.“- řekl pan Martínek. A jeho paní dodala: „On když se do něčeho pustí,
tak tomu nedá pokoj, dokud to nedotáhne do konce.“ A měla pravdu.

Hledání zvonu
Vypráví pan Martínek:
„Protože zvony zrekvírovala pro svoji potřebu německá armáda, začal jsem hledání našeho zvonu
ve Vojenském ústředním archivu v Praze. Tam jsem se dozvěděl, že o zrekvírovaných zvonech
žádné archivní materiály nemají.
Proto jsem nejdřív oslovil Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou, pod který patří Bohdašín.
Zde mě odkázali na Státní okresní archiv
v Náchodě, protože Rokole patří pod farnost
Slavoňov. Ani zde žádné archiválie ke zvonu
v Rokoli nenašli, protože v roce rekvírování zvonů
1942 zároveň zanikl bývalý okres Nové Město nad
Metují a některé archiválie se do Náchoda
nedostaly. Získal jsem zde ale doporučení, abych
se obrátil na pana ředitele muzea v Novém Městě
nad Metují, který vydal publikaci o zvonech na
Novoměstsku.
Pan ředitel mi ukázal některé dokumenty ke
zrekvírovaným zvonům, které získal v Národním
archivu v Praze. Zároveň mi dal kontakt na tento
archiv. Také jsem se dozvěděl, že zvony v rámci
rekvizice byly rozděleny do čtyř skupin. Nejstarší
zvony byly zařazeny do skupiny D a zůstaly
většinou nesundány na věžích. Zvony ulité před
rokem 1800 byly dle kvality zařazeny do skupin C
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a B a byly uloženy na skládkách. Nejmladší zvony byly zařazeny do skupiny A. Tato skupina
většinou skončila v německých hutích.
V půlce ledna jsem Národní archiv v Praze oslovil a 19. února jsem potřebné dokumenty
o zrekvírovaném zvonu v Rokoli měl. Z nich vyplývá, že pan továrník Otakar Přibyl odevzdal zvon o
váze 280 kg z kostela v Rokoli dne 15. 4. 1942. To odpovídá datu na trámu ve věži kostela, kde je
napsáno, že zvon byl sundán dne 11. 4. 1942. Průměr zvonu, ladění ani jméno zvonu však
v dokumentech uvedeny nebyly. Zato je zde uvedeno, že zvon v Rokoli byl zařazen do skupiny A.“
Sestra M. Václava hledala ve farní kronice ve Slavoňově, avšak bez úspěchu. Zjistila, že v Hamburku
je hřbitov zvonů. Poprosily jsme naši sestru z Německa, zda by se tam nezeptala na náš zvon, i když
víme jen jeho váhu. Sestra nám poslala následující zjištění:
Odhaduje se, že v druhé světové válce padlo za oběť 45 000 zvonů z Německa na příkaz
nacionálně-socialistického vedení. Nad to bylo dalších 35 000 zvonů roztaveno z okupovaných
území.
W. Finke: Tragédie německých církevních zvonů, 1957
Zvony skupiny A – nejmladší, byly hned roztaveny. Zvony skupiny B a C byly uskladněny.
Jiný zdroj uvádí:
Kvůli nedostatku místa, byly zvony navršeny do tvaru pyramid. Toto uskladnění a bombardování
způsobilo jejich poškození. V období od roku 1939 – 1945 byly mnohé, z části i věhlasné zvony a
bronzové památníky roztaveny a tak navždy ztraceny. Celkově bylo do Hamburku dovezeno
přibližně 90 000 zvonů, z kterých bylo asi 75 000 roztaveno. Jen na hřbitově zvonů v HamburkuVedelu čekalo ke konci vojny ještě víc než 10 000 zvonů na roztavení.
V mezičase jsme se byli podívat i na kostelní věži, ale srdce starého zvonu už tam nebylo. Asi jej
někdo uklidil v domnění, že je to kus železa. Mělo své místo za trámem u okna.
Zůstala zde jen kovová kolébka, na které byl zvon kdysi zavěšen.
Z předešlého vyplývá, že původní zvon ani srdce se na věž kostela v Rokoli již nevrátí.

Nový zvon
Při hledání zvonu sestra M. Václava přišla na to, že příští rok bude 90 let od postavení a 75 let od
posvěcení kostela.
Kostel byl postaven v roce 1930 panem továrníkem Ferdinandem Přibylem. V roce 1942 byl zvon
zrekvírován. V roce 1945 byl kostel posvěcen a začal se používat k bohoslužebným účelům, avšak
již bez zvonu. To znamená, že v rokolském kostele
doposud nikdy zvon nezvonil. Poutníky, kteří
přicházeli v procesí, vítal zvonek z Lorety.
A proto nám připadá smysluplné k těmto výročím
darovat nový zvon. Kostel je zasvěcený Narození
Panny Marie, které se v církvi slaví 8. 9. Rokolská
pouť se slaví proto vždy v neděli, připadne-li na ni
tento svátek nebo neděli po svátku Narození P.
Marie. Příští rok to vychází na 13. září 2020. Při této
pouti by se mohl zvon posvětit. Byla by to historická
událost nejen pro naši obec a krásný dárek Panně
Marii k narozeninám.
Závěrem báseň od Karla Tomana:
ZÁŘÍ
Můj bratr dooral a vypřáh´ koně.
A jak se stmívá,
věrnému druhu hlavu do hřívy

Zní zvony z dálky tichým svatvečerem;
Modlitba vesnic stoupá chladným šerem.
Duch země zpívá: úzkost, víra, bolest
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Svatý Václave,
nedej zahynouti
nám ni budoucím.

položil tiše, pohladil mu šíji
a zaposlouchal se, co mluví kraj.

v jediný chorál slily se a letí
k věčnému nebi.
Sestra Magdaléna

Letní cestování 2019
Letos v létě jsem například navštívila Prahu na prodloužený víkend. Přespávali jsme v Suchdole, což
je vilová čtvrť, je tam hodně zeleně. Jezdili jsme na kole a zjistila jsem, jak krásná příroda v Praze
je. Jeli jsme podél Vltavy do Kralup a zpátky, jednu cestu po břehu Vltavy, druhou vesničkami okolo
Prahy. Jeli jsme například přes Máslovice, kde se nachází, kdo by to čekal, muzeum másla. Další
trasa vedla údolím Divoké Šárky, kdo nezná doporučuji a zpět přes vesničky, přes strž Housle,
kolem Zázračné studánky do Lysolají a na Suchdol. Kromě vyjížděk na kole jsme si zaplatili exkurzi
na letišti, což mohu také doporučit jako skvělý zážitek. Poslední den pobytu jsme ráno dopravou
vyrazili do centra Prahy a mohu říct, že procházka Staroměstským náměstím a přes Karlův most v
neděli v sedm ráno, když tam nejsou davy turistů, je opravdu zážitek. Dále jsme šli přes Kampu,
Čertovkou, okolo Werichovy vily až na Anděla. Tam jsme si prohlédli Království železnic, což
opravdu stojí za to. Nejen pro rodiny s dětmi.
V září jsem strávila pěkný víkend v Třebíči. Navštívila jsem všechny památky Unesco, což je
židovská čtvrť se synagogou, židovský hřbitov a bazilika sv. Prokopa. Všechny památky stojí za
vidění. Bazilika sv. Prokopa je postavena v románsko - gotickém stylu a byla dokončena v roce
1260. Podle mě patří k nejkrásnějším kostelům v naší zemi. Má také výbornou akustiku. Když jsme
byli uvnitř, zrovna tam zkoušela hudební kapela na svatbu a hráli tak krásně, až nás to dojalo.
Seděli jsme a tiše poslouchali. Jinak doporučuji baziliku s průvodcem, protože jedině tak se
dostanete do krypty, kterou rozhodně nevynechejte. Dobré je s průvodcem navštívit i hřbitov,
protože vám povypráví o rodinách tam pohřbených, o způsobu pohřbívání a tak. Židovská čtvrť je
nejzachovalejší ve střední Evropě. Před válkou tam žilo 280 židů, po válce se jich vrátilo 8. Další
zajímavost - v Třebíči se vyrábí jediná česká whisky. Získala spoustu mezinárodních ocenění. Byli
jsme na degustaci. Whisky není zrovna levná, ale za kvalitu se prostě platí. Jmenuje se Trebisch
whisky. Bydleli jsme v hotelu U černého orla a mohu ho doporučit - výborné jídlo, pěkné ubytování
a je přímo na náměstí - všude máte blízko. Jedna historka pro pobavení - šli jsme kolem cukrárny,
kde měli dva poutače - na jednom bylo: Nemiluj debila, co se ti dívá na kila - dej si dort. A na
druhém : Čím víc vážíš, tím těžší jsi pro únosce, chraň se, dej si dort. No - dali jsme si dort. Člověk
si to musí zdůvodnit, ne? Cestou zpátky jsme ještě zastavili u Hlinska v Pekle Čertovina. Šli jsme na
prohlídku Pekla s čerty a potom na oběd. Výborně tam vaří, program je super, peklo nádherné, jen
dost podražili.
Hanka Matějčková
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Zajímavosti o jídle
Objevila jsem pár zajímavostí o jídle a ráda bych se s Vámi o ně podělila. Takže:
- průměrný člověk sní za den přibližně jeden kilogram jídla - to je za rok 365 kilogramů jídla, což je
tolik jako dospělý býk.
- mrkev měla až do 17. století červenou barvu. Na některých mrkvičkách se občas objevovaly žluté
šmouhy, a když lidé zjistili, že tyto skvrny jsou sladší, postupně z nich vypěstovali oranžovou mrkev,
jakou známe dnes
- Japonci vynalezli hranaté melouny. Pěstují je v čtyřhranných skleněných boxech, aby se jim hezky
naskládaly do lednice.
- nejznámější pokrm z Řecka je musaka - zapečené jehněčí s lilkem, rajčaty a kořením, na Islandu
jedí hákarl, specialitu ze žraločího masa, samosa je oblíbený zákusek z Indie, vyrábí se ze slaného
těsta plněného nádivkou z masa, brambor, zeleniny a koření, Japonci jsou proslulí svým sushi vařená rýže se syrovou rybou zabalenou v mořských chaluhách, haggis je bašta ze Skotska, což je
žaludek ovce plněný vnitřnostmi, lojem a ovesnou krupicí, dále v Jižní Africe se mohou utlouct po
jídle, kterému se říká bobotie. Dělá se z mletého jehněčího masa, chleba, rýže nebo brambor,
cibule a koření. Vše se smíchá s vejci a mlékem a dá zapéct. Dobrou chuť!
- Na Maledivách se můžete najíst v podmořské restauraci 5 metrů pod hladinou. Je celá ze skla,
takže pozorujete život v moři
- V Belgii můžete večeřet v Nebeské restauraci 45 metrů nad zemí zavěšeni na jeřábu
- Moderní toaleta je řetězec restaurací v Honkongu a na Tchaj-wanu. U stolu se sedí na záchodech
a jídlo se podává v nádobách ve tvaru záchodové mísy
- Café Upír v Tokiu má krvavě rudé stěny zdobené lebkami a číšníci jsou převlečení za upíry
- někteří Japonci si rádi zahrávají se smrtí - pojídají totiž jedovatou rybu fugu. Jed obsahují její oční
bulvy a játra. Pokud jsou tyto části pečlivě odstraněny, nebezpečí nehrozí. Ale jinak - je po vás.
Člověk, který tuto rybu připravuje, musí být speciálně vyškolený a musí pokrm nejprve ochutnat.
Ale i přes velkou opatrnost fugu každoročně zabije asi 300 lidí
- největší jídlo na světě je pečený velbloud- oblíbená specialita svateb na Středním východě. Ryba
se naplní vejci, vloží se do kuřete, kuře se dá do ovce a ovce se dá do velblouda. Pak se to celé
upeče.
Hanka Matějčková

Zážitky z Vietnamu - dovolená září - říjen 2019 - průběžné zprávy
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Navštívil jsem muzeum války, která skončila v roce 1975. Abych řekl pravdu, tak to byl zatím
nejsilnější zážitek. Do roku 2005 ve Vietnamu probíhala deminizace - odstraňování min, které zde
Američané nechali. Za 45 let zemřelo ještě zhruba 500 tisíc lidí
v důsledku šlápnutí na minu. Koncem války probíhalo
práškování obyvatelstva. Dovolím si uvést pár zhovadilostí, co
se zde děly. Mluvili jsme s místními a musím říct, že válku stále
prožívají. Zdejší lidé v muzeu pláčou a připomínají si rodinné
oběti. Poslední fotka je z útoku napalmem. První fotky jsou
důsledky práškování obyvatel zejména Severního Vietnamu.
Podotýkám, že vybrané fotky jsou slabý odvar toho, co jsme
zde viděli. Postižení lidé se rodí i dnes. Zhruba každé osmé dítě je postižené.

Další zpráva z Vietnamu. Dnes se zaměříme na jídlo,
které jsme zatím ochutnali. Asi nejtradičnější je pokrm
zvaný Pho. Je to směs rýžových nudlí, bambusových
výhonků, jarní cibulky a masa. To vše se zalije vývarem z
toho masa, které máte v misce. Cena 20 Kč. Dalším
pokrmem je Bun Bo nam Bo. Je to lepší obdoba pokrmu
Pho. Skládá se z nudlí, masa, zeleniny, munga, limetky,
pražených arašídů apod. Celé opět zalité vývarem. Cena 25
Kč. Třetím tradičním pokrmem je Bánh Mi Thit. Toto skvělé
jídlo si zdejší obyvatelstvo upravilo dle svého při francouzské kolonizaci. Francouzi sem přivezli své
bagety a dělali je obložené. Dle zdejších obyvatel do bagety dostanete hromadu zeleniny, chilli,
sojovou omáčku, koriandr a maso dle výběru. Cena 20 Kč. Spring rolls jsou jarní závitky, které zde
seženete na každém rohu. Do rýžového papíru vám zabalí obsluha stánku rýži, zeleninu, maso a
omáčku dle chuti cena 8 Kč za kus. Ovoce: nejčastěji zde seženete ananas, dračí ovoce a banánky.
Zajímavé je, že ananas není měkký, jak ho známe ale křupavý a velmi chutný. Dračí ovoce je
zvláštní ovoce, které se nedá extra popsat. Uvnitř rudé slupky je dužina se semínky, které
připomínají chia semínka. Ve Vietnamu neseženete banány, ale pouze banánky. Mají intenzivnější
chuť, než ty, co známe. Ceny: Ananas 10 Kč, dračí ovoce 2 Kč za kus. Banánky 50 Kč za trs 15 kusů natáhla nás. Pivo je tady dobré. Třetinka za 20 Kč. Pálenky: mají zde pálenku z rýže a z různých
hadů, štírů, cvrčků apod. Ochutnal jsem kobrovici. Chuť je intenzivní a hořká. Obsah alkoholu cca
60%. Cena 5 Kč za panáka.
Další výlet byl na řeku Mekong, která je dlouhá 4350
km. Pramení v Číně, teče
přes Thajsko, Kambodžu až
do Vietnamu. Zde ústí do
moře. Její průměrný průtok
činí 14800 M3/s. Ráno jsme
vyrazili na plovoucí trhy.
Zdejší lidé jsou úžasní. Jsou
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trochu obezřetní k cizincům, ale jakmile řeknete, že nejste Američan, tak máte dveře otevřené.
Plovoucí trhy jsou obrovská masa lodí, kde se prodává různé zboží. Seženete zde oblečení, ovoce,
zeleninu, zvířata. Obchodníci zde tráví asi půl roku a následně plují zpět na sever proti proudu.
Radek Brejcha

Sušené houby a co s nimi?
Houbová sezóna pomalu končí a každý máte doma určitě houby v mrazáku, zavařené ve
skleničkách se zeleninou a hlavně sušené. Na internetu jsem našla spoustu receptů na houbové
omáčky (maso na houbách, houbový guláš), bramboračky s houbama, polévky tipu Krkonošské
kyselo, hubníky, ale co třeba karbanátky nebo udělat ze sušených hub koření?
Čočkovo-houbové karbanátky : 1 hrnek uvařené čočky,1 hrnek sušených hub, 1 hrnek mouky, 6
lžic sojové omáčky, 4 stroužky česneku, 1 lžička sušené sladké papriky,
špetka pepře, 1 lžička mletého kmínu, olej na smažení, 3 hrnky vody na
vaření čočky. Postup: čočku a houby vaříme cca 20 min, až se voda vstřebá.
Do misky dáme vařené houby s čočkou, přidáme koření, mouku, česnek.
Směs dobře promícháme a vytvoříme hustou hmotu, ze které tvarujeme
malé karbanátky. Pečeme v rozpáleném oleji z obou stran. Lze péci i
v troubě, tím se zamezí nezdravému smažení. Jako příloha se hodí
bramborová kaše.
Domácí houbové koření: usušené houby, mixér, lahvička na koření. Postup: sušené houby
rozmixujeme na jemno a dáme do uzavíratelné nádoby. Když k houbám do mixéru přidáte sůl a
bylinky či sušenou zeleninu, dostanete houbovou vegetu. Lze použít do polévek, omáček, salátů,
pomazánek, nádivek.
Jana Petrů

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

12. říjen
20. říjen
23. říjen
29. říjen
16. listopad
1. prosinec
6. prosinec

pan Vladimír Špůra
pan Jiří Hradecký
paní Milada Machatová
pan Josef Kačer
paní Marta Žďárková
paní Vlasta Dyntarová
paní Eva Smažíková

Bohdašín
Bohdašín
Bohdašín
Bohdašín
Rokole
Bohdašín
Bohdašín

80 let
60 let
87 let
83 let
86 let
83 let
70 let

Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
Jana Petrů
12

Přejeme všem občanům Bohdašína, Rokole, Vanovky i Bydla krásný podzim,
dobrou náladu a pevné zdraví.
Redakce
Toto číslo bylo dáno do tisku 18.10.2019 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.
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