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Červen

Astronomické léto začalo 21. 6. 2019.
Léto je čas prázdnin, dovolených, užíváme
sluníčka, vody.
Mnozí z nás jedou k moři. Koupat se,
poznávat jiná místa a zvyky.
Přitom máme tolik krásných míst tady v
Čechách.
Krásně je například na Jižní Moravě,
kde o prázdninách probíhají ,,hody".
V každé vesnici jiný týden, krojované
průvody, hudba, příjemní a štědří lidé.
Máme plno krásných hradů a zámků
a teď se hodně staví rozhledny.
Ale i taková procházka lesem ve stínu
stromů a rozkvetlé louky to vše je léto.
Dozrává ovoce, kvete plno bylin. Děláme marmelády, šťávy, pečeme ovocné koláče.
To je léto jak má být.

Sluníčko, voda, dovolená,
to pro nás léto znamená.
Louky kvetou, ovoce dozrává,
krásy Čech každý z nás poznává.

A co se u nás událo od posledně ?
7. dubna holčičí koleda
12. května svátek maminek, babiček, prababiček
22. dubna klučičí koleda
24. - 25. května volby do Evropského parlamentu
28. dubna vítání občánků
8. června divadlo z Bačetína
30. dubna pálení čarodějnic
9. června dětský den
1. května prvomájový průvod
10. června veřejné zasedání
alegorických vozů
V Bohdašíně se stále něco děje. A to je dobře.
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Informace z obecního úřadu
V pondělí 10. 6. 2019 se konalo veřejné zasedání nového zastupitelstva za účasti
6-ti zastupitelů a 12-ti občanů obce.
Schváleno bylo rozpočtové opatření č. 2 ohledně paragrafů Využití volného času dětí a
mládeže a Zastupitelstva obce. Dále byl schválen pronájem pozemků po levé straně pod
křižovatkou v Propastech směrem k Rokoli.
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu se dvěma
zastupiteli. (Uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem musí bohužel schválit
zastupitelstvo obce.)
Dále zastupitelstvo vzalo na vědomí hospodaření obce k 31. 5. 2019 a rozpočtové opatření č. 1
ohledně přijatých dotací na volby.
Obec obdržela dotaci na zateplení a výměnu oken na budově školy ve výši 400.351,7 Kč
Hospodaření obce k 31 .5. 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
Bytové hospodářství (pronájmy)
Činnost místní správy (pronájmy,prodeje)
Ostatní příjmy

Rozpočet 2019
Skut. k 31. 5. 2019 %
2 909,0
1 091,2
38
65,1
60,6
93
15,0
8,2
55
29,0
29,0
100
65,4
27,3
42
143,5
54,0
38
36,0
11,1
31
1,0
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
Ostatní výdaje

3 264

1 281,4
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Rozpočet 2019
Skut. k 31. 5. 2019 %
550,0
6,4
1,2
320,0
14,9
4,7
100,0
31,0
31
4,0
0
80,0
41,7 52,1
550,0
120,4 21,9
110,0
12,1
11
140,0
41,8
30
100,0
41,0
41
10,0
0
400,0
13,1
3,3
320,4
143,3 44,8
29,0
2,8
9,7
454,2
133,5 29,4
25,0
10,6 42,4
71,4
52,0 72,8

CELKEM

3 264

Obecní knihovna bude 1. 7. a 8. 7. UZAVŘENA.
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664,6

20,4

Obec pořídila nový kontejner na papír. Bude k dispozici každou sobotu
od 10 do 11h, tak jako ostatní odpady. Prosíme o třídění papírů a kartonu. Nyní už nemusíte papír
vhazovat do velkého kontejneru.
Průzkum zájmu obyvatel o napojení na veřejný vodovod.
Při zasedání byli občané informováni o výsledku průzkumu o veřejném vodovodu.
Ze 130 rozeslaných dotazníků se bohužel na obec vrátilo pouze 65. Z tohoto počtu pouze jeden
nemá zájem. Pro ucelení předpokládaného odběru z veřejného vodovodu bude třeba doplnit ještě
další odpovědi. Proto na Vás apeluji a dovoluji si požádat o odevzdání těchto dotazníků.
V opačném případě se budou muset členové zastupitelstva pokusit tyto dotazníky od Vás získat.
Informace z Euroregionu.
Euroregion Glacensis vydal novou publikaci s názvem „Historický atlas Euroregionu
Glacensis aneb Euroregion Glacensis ve starých mapách“. Jedná se o rozsáhlou 144 stránkovou
publikaci, která zobrazuje česko-polské pohraničí ve starých historických mapách a najdete v něm
mapy již od 15. století. Publikace je obohacena mnoha ilustračními fotografiemi ze současnosti.
Jedná se o neprodejnou publikaci, která slouží pro osvětovou a vzdělávací činnost. Atlas
k zapůjčení pro běžné občany je možný v místní knihovně. Pro zvýšení dopadu mezi občany je
atlas map zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách www.euro-glacensis.cz

Co je Euroregion Glacensis?
Euroregion je nadnárodním typem
svazku či sdružení obcí, měst a
krajů. Cílem tohoto mezinárodního
sdružení, kterého naše obec je
členem, je rozvoj přeshraniční spolupráce se sousedním
Polskem na různých úrovních. Zasahuje do kulturních,
sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí
života občanů. Hlavním motivem sdružených měst a obcí,
které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli
veřejné správy, je odstraňování nerovností mezi regiony
na obou stranách hranice, vedoucí k postupnému
vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje ve snaze
zachování společného kulturního dědictví pohraničních
území. Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu
Glacensis dne 5.12.1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v Rychnově nad Kněžnou, kde také
působí sekretariát české části euroregionu. Sídlem polské části a tím i sekretariátu je Kłodzko.
Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého a je
největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Historické vazby Kladska a
Čech byly předmětem k tomu, aby zakladatelé euroregionu užili latinského názvu Kladsko pro
společný název euroregionu i jako symbol společné minulosti, současnosti a společné
budoucnosti. Euroregion se za svou historii zasloužil o velké množství investic v pohraničí. S jeho
podporou se však uskutečnilo také množství kulturních a společenských akcí a podpořil množství
přeshraničních projektů pro občany. Veřejně známé aktivity jsou například organizace projektu
Cyklobusy do Orlických hor nebo budování nových rozhleden na česko-polské hranici. Více
informací o činnosti najdete na internetových stránkách www.euro-glacensis.cz
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Letošní holčičí koleda vyšla na neděli 7. dubna.
Počasí nám přálo, tak jsme prošly vesnici od vrchu
až dolů a pány, hochy pěkně vyšlehaly.
A po 14 dnech, 22. dubna chodili na koledu zase
hoši. Letos přišlo koledníků více. Což je dobře,
že se zvyky dodržují. Nejoriginálnější koledníci
byli mladí kluci Linharti s pomlázkou dlouhou
5,4 m.

28. dubna proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu vítání občánků. Přivítali jsme mezi občany
Bohdašína dvě holčičky: Vanessku Šaldovou a Sofinku Annu Hospodskou. Větší děti řekly na
přivítanou pěkné básničky a poté pan starosta pronesl krásnou řeč k holčičkám a jejich rodičům.
Obě holčičky si odnesly domů dáreček, pamětní list a maminky kytičku.
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Už 3. rok se konal prvomájový průvod, který zorganizovali nadšenci z Bohdašína a přes celou
vesnici jela kolona alegorických vozů.

Opět po roce se konala na obecním úřadě oslava ke dni maminek, babiček, prababiček.
Máme moc šikovné děti, které zarecitovaly krásné básničky a pro zpestření kulturního programu
vystoupily holky ze ZŠ Nový Hrádek a zatančily moderní tance, které s nimi nacvičila paní Hanka
Matějčková. Proběhlo malé občerstvení a nakonec si všechny ženy domů odnesly malý dáreček a
kytičky.

Na základě pozvání obce Bohdašín se 8. června za hasičárnou
představil divadelní spolek z Bačetína, který zahrál veselohru
„Náhražkový sňatek aneb zamotaná historie“. Moc jsme se
nasmáli a herci byli úžasní. Škoda jen, že nepřišlo více
diváků.... Občerstvení a stavbu hlediště zajistili hasiči. Všem
kdo se na přípravě podíleli, děkujeme.
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Dětský den se v Bohdašíně slavil v neděli 9. 6. Účast byla veliká, přišlo 27 dětí. Nejvíce bylo dětí
bohdašínských, ale přišly i přespolní a vnoučátka babiček, které bydlí v Bohdašíně. Soutěžilo se v
projití trasy s vajíčkem na lžíci, házení míče do koše, kdo poslední zůstane na kartonové desce,
skákání v pytli, běh s nafukovacím míčem mezi koleny. Děti si mohly nechat namalovat na tvář
nějaký obrázek od Jany Doskočilové, které patří velké díky. Velkou zábavou pro ně byl bubble
zorbing. Navléknout se do nafouklé koule a rozběhnout se proti někomu a narazit. I kotouly v
koulích pořídily. Přijeli i koníci ze Slavoňova, aby se děti mohly povozit po hřišti. Mezitím si opekly
na ohni špekáčky a na závěr dne byla od hasičů připravená hasičská pěna. Vyblbly se v ní nejen
děti, ale i dospěláci. Děti odcházely s kapsami plnými sladkostí, co vyhrály za soutěže, s plným
bříškem jídla, plní zážitků a hlavně mokří od pěny. Dětský den mohl být pořádán díky finančnímu
přispění obce Bohdašín a hasičům, kteří celou akci organizovali. Všem, kdo na dětském dni
pomáhali, děkujeme.
Jana Petrů
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Kronika 1969 část II.
Průmysl, obchod, domácí práce
V obchodech se projevuje velký nedostatek některých druhů průmyslového zboží, masa a masných
výrobků a tím nastává velká roztrpčenost mezi spotřebiteli. Ježto dle mého soudu je nadměrné
množství peněz mezi lidmi a to zejména tam, kde jsou zaměstnáni dva i více členů rodiny. Tak se
skupuje vše možné i když to onen spotřebitel nebude potřebovat třeba ani za pět či deset roků.
Jsou takové případy, že některá maminka má pro svou dceru teprve čtyř neb pětiletou plnou
výbavu ku provdání. Za našich dětských let bývalo maso a to malý kousek pro celou rodinu pouze
v neděli, kdy byl oběd tím slavnostní. Ovšem v dnešní době téměř v každé rodině je pravidelně
maso nebo uzenina na stole každodenně – když ne dvakrát tedy aspoň jednou denně. Ovšem je
pravdou, že kondice lidstva dnes neb před 50 lety se nedá vůbec přirovnat. Pokrok, musíme říci,
letí mílovými kroky v před i v tom zásobování potravinami.
V podniku Kovodružstvo v Dolích – bývalá tkalcovna fi Tošovský Dobruška – stále se lisují různé
předměty z umělých hmot a i z plechu pro výrobu různých hraček pro děti a i různé ostatní věci pro
potřebu občanů.
Národní výbor
Nevím z jakých příčin práce na stavbě požární budovy za druhé pololetí úplně ustrnuly na mrtvém
bodě, vždyť už v jarních měsících celý spodek pro stavbu vybetonovali brigádnicky sami požárníci.
Dle získaných informací k výše uvedenému bodu sděluji, že celý zvýšený spodek pro stavbu
zbrojnice z důvodů terénních musel být takto vybudován a stál už 43.446,80 Kč v akci Z. A to že
hlavně materiál stavební – cihly, vápno, cement atd. byl slibován zárukou z ONV v Rychnově nad
Kněžnou avšak víme, že celostátně nebyly vůbec dodrženy a tudíž stavba se ocitá v úplném klidu a
kdy se bude pokračovat dále jest ještě v …?
Národní výbor v Bohdašíně věnuje každoročně pro sociálně slabší z fondu pro sociální potřeby
4. 000,- korun, které sociální komise vždy před vánocemi rozděluje a vydává.
Kultura v obci a zábavy
Dne 18. února v úterý uspořádali požárníci ostatkovou zábavu –jako tradičně zvyk lidový, že na
ostatek dle starého zvyku se musí hodně vysoko skákat, aby prý narostl honě vysoký oves.
Ku svátku MDŽ dávalo členkám JZD dvě bonboniery a to bylo po sloučení družstev ponejprv.
Dílenský výbor Jednoty uspořádal v únoru dvoudenní kurz vaření v hostinci Jednoty v Rokoli za
účasti 28 žen z Bohdašína.
18. dubna uspořádal pro občany místní národní výbor přednáškový večer s. plukovníka v.v. Vávry
z Dobrušky se školením CO spojené s filmem.
29. května měl přednášku p. Jansák z Ohnišova – člen JZD –ze svého turné po zemědělských
dvorcích (farmách) ve Francii, kam byl za tím účelem vyslán.
Dne 13. a 14. září pořádala Juvena – Svaz vesnické mládeže- taneční zábavu o Rokolské pouti.
Dne 19. a 20. října pořádali požárníci tradiční posvícenskou zábavu s průvodem do Rokole.
Odešli od nás
Dne 22. března zemřel ve stáří 75 roků p. Josef Remeš, s manželkou si zakoupili chaloupku, jak
jsem již dříve uvedl od Václava Vančáka a velmi pečlivě si ji sami opravili a je teď jako v novém
kabátě. Pohřben byl na Nový Hrádek.
Dne 3. července zemřel v Opočenské nemocnici a dne 9. července měl pohřeb ve Slavoňově p.
Josef Šinták ve stáří 72 roků. Patrně srdíčko už nestačilo. Byl to možno říci samotář. Odloučen od
rodiny, neboť jeho manželka i dcera brzo po sňatku se od něho odstěhovaly a dnes žijí snad někde
na Broumovsku.
Dne 21. července zemřel v náchodské nemocnici p. Jan Rejthar ve stáří 70 roků po delší nemoci.
Pohřeb se konal ve Slavoňově. Byl členem JZD a velmi svědomitě konal svoje úkoly, které mu byly
svěřené.
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9. září zemřel v nemocnici v Havlíčkově Brodě p. František Mádr, svobodný ve stáří 74 roků, kam
byl odvezen asi 14 dnů jako choromyslný na léčení. Pohřeb se konal z kostela ve Slavoňově na
hřbitov.
Dne 6. prosince měl pohřeb na Slavoňovský hřbitov p. František Mecnar, bývalý obchodník
z Dobrušky a majitel pozemku a chaty čp. 28 po rodičích své manželky Marie rozené Kubinové.
Zemřel v opočenské nemocnici za příznaků rakoviny – spíše by se dalo říci ze zaměstnání
v chemickém provozu Stuha Dobruška a tyto výpary jemu na zdraví ublížily velice a tím jeho stav
zdraví zhoršily.
Různé zprávy a počasí
Leden – po celý měsíc jako zimní, sněhu dosti as 50 cm a mrazy nejvýše do -150C až 170C, proto byl
opravdu slušný, nebyly téměř žádné vánice apod.
Únor – do poloviny února téměř denně sněžilo, někdy pouhých několik mm, někdy až 10 cm.
Teplota se pohybovala okolo -10 až -130C, sluneční svit byl poměrně velmi malý, stále téměř
zataženo. 15. února vichřice, která nadělala značné závěje. Až do konce měsíce ráno mrazy -13 až 150C, přes den poněkud tepleji kolem 00 C a sníh zůstává.
Březen – prvních 10 dnů ráno mrazy až -130C, odpoledne +5 až 70C, sníh přes den trochu vlivem
slunce pozvolna se ztrácí. 8. března se objevili první špačci a skřivani. Stav sněhu je dosud něco
málo vytátého, avšak mrazy škodí na obilí kolísáním teplot. 8. března byly též viděny čejky jak táhly
k severu a 9. Přilétli holubi hřivnáči ve velkém hejnu. 15. a 16. března velká vichřice s částečnou
ledovkou – mrznoucím deštěm při mrazu – 70 C. 16. k večeru vánice se sněžením, že nebylo vidět
z okna k lesu. Rovněž tak vánice trvala ještě druhý den, přitom ráno mráz 8 až -110 C, odpoledne
+30 C. Dne 19.3. hlásil rozhlas, že tak studený březen, jako letošního roku byl naposledy v roce
1893. Březen držel až do konce stále zimní počasí.
Duben – ráno ještě stále mrazy 50 C i více až do poloviny měsíce se sněhovými přeháňkami a
jinovatkou na stromech. Ku 20. dubnu ještě ráno mrazíky, odpoledne +10 až 12 0 C. Posledních 10
dnů dubnových pěkné počasí – odpoledne až 230 C. Dne 27. dubna prvně zakukala kukačka, jak mi
bylo hlášeno.
Květen – teplé počasí trvá, odpolední teploty až 230 C. 2. 5. Ponejprv ukázaly se vlaštovky,
letošního roku nadobyčejně pozdě –pravidelně přilétaly tak kolem 24. dubna, rovněž tak začaly
zakvétat meruňky a 3. května začaly kvést třešně. Měsíc květen rychle chce vše dohnat po tak
chladném počasí začátku jara, v druhé polovici měsíce teploty až 270 C.
Červen – první týden velmi teplý, avšak v celku měsíc se značně proměnlivým počasím. Ve druhé
polovině opravdu dosti nepříznivým počasím pro sušení ač vody v potoce nepřibývá.
Červenec – v prvním týdnu ještě proměnlivé počasí se slabšími přeháňkami, ve druhém týdnu
stoupá již teplota na 290 C a na slunci až 430 C, další dny obdobně až 460 C. Měsíc jako takový byl
opravdu letos příznivý zemědělství a takové počasí se udrželo až do konce měsíce.
Opět velký rozruch mezi obyvateli a velkého povídání bylo, když Američané opět přistáli dne 20.
července ve 21.17 hod. na Měsíci a to si dva astronauti vystoupili a třetí obletoval Měsíc a čekal, až
zase nastoupí cestu zpět k Zemi. Doklady o této cestě jsou zdokumentovány.
Srpen – prvních 14 dnů stále teplota ve stínu až 350 C. Je nedostatek vody, místy je už zákaz ze
společných vodovodů brát vodu na zalévání zahrad. Toto jasné a slunné počasí bez mráčku trvá až
do poloviny měsíce. V týdnu od 17 – 24. poněkud zamračena jen nepatrné přeháňky, které vydaly
pouze několik mm srážek.
Září – poněkud jasnější a teplejší počasí, ráno kol 100 C, odpoledne až 180 C do poloviny měsíce. 17.
S bouřkou první větší déšť – možno říci lijavec, kdy napršelo kol 280 mm srážek. První mrazík –
šedivák – byl ráno 19. září po citelném ochlazení větrem od severovýchodu a další dny bylo ještě
několik mrazíků. A to pravidelně každoročně kolem 28. září na svátek sv. Václava již musí přijít
nějaký ten mrazík.
Říjen – jako takový byl abnormálně teplý, vždyť některý den teplota dostoupila až 21 0 C odpoledne
a ráno tak kol 8 – 100 C. Celkem je značné sucho, ten občasný deštík pouze udržuje tak trochu při
životě celou vegetaci.
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Listopad - jervní dekádě rovněž teplý. Martin letos přijel na hnědáku, slunko pěkně hřálo při
odpolední teplotě 160 C a ráno 80 C. K 15. listopadu se začalo ochlazovat a 19. V ranních hodinách
padal první sníh a mlhavo. Doufejme, že nyní se ze sněhu trochu vody nadělá.
Druhou měsíční expedici hlásí rozhlas 19. listopadu. V 7.42 hod. přistáli na odvrácené straně
Měsíce dva kosmonauti, kteří hned po přistání měli rozhovor přímo s USA střediskem a třetí
kosmonaut oblétává zatím Měsíc dále a čeká, aby zase společně se vrátili zpět na Zemi.
Po 19. listopadu se značně ochladilo a již 25. se přihnala po 2. hodině noční vichřice se sněžením,
která nadělala závějí až 1 m vysokých. Natropila mnoho vývratů a polomů po lesích v okolí
Ohnišova, Bohdašína a výše. 27. listopadu ráno mráz -120 C a od té doby sníh drží, ač je spodek
úplně měkký – není umrzlo. Teploty až do konce ráno -150 C a odpoledne 00 C.
Prosinec – nic si nezadá s posledním týdnem listopadovým. Je stále citelné chladno, ráno -100 C,
odpoledne jen kolem 00 C, občas se sněžením. 10. prosince je as 30 cm napadaného sněhu, avšak
zem je stále nezamrzlá a krtci vesele dělají kupy čerstvé hlíny na sníh. Mrazy se začínají od 15.
prosince zvyšovat až na -170 C, při tom občas čerstvý až silný vítr severovýchodní dělající až 1 m
vysoké závěje. Odpoledne teplota nevystoupí nad 00 C a povětšině zamračeno, občas slabé
sněžení. O vánocích mráz -15 – 170 C při slabém sněžení, až ke konci roku 30. a 31. prosince
teplota trochu stoupla na -12 až -100 C. A zima trvá dále.
Tolik zaznamenal tehdejší kronikář p. Dobroslav Novotný z událostí roku 1969 v Bohdašíně.
Zpracoval Ing. Jaromír Štěpán

Něco o naší kapličce (vypsáno z kroniky obce)
Bývalý zvon, který byl za světové války zrekvírován, zřídila obec Bohdašínská v roce 1822 a ulitý byl
v Hradci Králové za 256 zlatých a měl váhu 135 liber. Pokřtěný byl Antonín. Jelikož v té době ještě
zvonice nestála, byl uložen v čp. 29 Josefa Čejpy, kde byl po tři léta.
Zděná zvonice byla postavena roku 1826 za rychtáře p. Josefa Přibyla čp. 52. Řemeslníci této
zvonice byli bratři Josef Bělobrádek, Jan Bělobrádek a František Bělobrádek. Základ ale položil
jejich otec Jan Bělobrádek, který zemřel dříve, než byla zvonice dostavěna. Roubení zhotovili Jignác
Hencl mistr tesařský a jeho tovaryš Matěj Fišer. Práce tesařská stála 47 zlatých.
Prvním zvoníkem byl ustanoven Josef Vernar za roční plat 6 zlatých. V roce 1909 byla zhotovena
plechová střecha na zvonici, kterou udělal Josef Sobotka, klempíř z Nového Města n. Met.
Dne 6. prosince 1917 o půl desáté dopoledne přijeli s malým ručním vozíkem do naší obce tři
muži za účelem sejmutí zvonu na válečné účely. Zvoník Jan Hartman chopil se ještě naposledy
provazu, by zvukem zvonu upozornil občany, že hlasu jeho více neuslyší. Za přítomnosti zástupu
lidí byl zvon těmi muži odšroubován a po provaze na zem spuštěn. Potom byl naložen na vozík a
odvezen do Vanovky, kde s tamějším zvonkem společně a naposledy ve stodole odpočívaly.
Naposled se na něj zvonilo 5. prosince Františce Fendrychové, staré panně, dceři Josefa Fendrycha,
bývalého šenkýře na "Dupačce". Hospoda, která vyhořela 14. října 1897.
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Roku 1921 na jaře se usnesl obecní výbor, aby byl pořízen nový zvon. Bylo na něho vybráno od
zdejších občanů 3677 Kč. Dne 6. června se vydali do Broumova ke zvonaři Oktávu Vintrovi za
účelem zhotovení nového zvonu tito občané: Jan Mach starosta, Stanislav Marek a Josef Čtvrtečka
hostinský.
Zvonař Oktáv Vintr s ochotou pány přijal a zaručil se, že zvon zhotoví z nejlepšího kovu. Jeho cena
dle stávajících poměrů je 5077 Kč.
Dne 30. srpna byl zvon zaslán na nádraží do Nového Města nad Met. a dne 31. srpna byl
přivezen panem Václavem Přibylem, povozníkem z Nového Hrádku. Pak byl odnesem čtyřmi
občany, totiž: starostou Janem Machem, Matějem Čejpou, Josefem Machem a Františkem
Hylenkou do starostova bytu, kde byl prozatímně uložen. Dne 7. září byl zvon stejnými občany
donesen ke zvonici a byly konány přípravy k jeho zavěšení. Umístění a obložení na zvonici zhotovili:
starosta Jan Mach a František Hylenka. Když bylo vše hotovo, sešli se ochotní občané a pomohli
zvon do připraveného místa vyzvednout. Druhého dne 8. září na svátek Panny Marie byla po ránu
zvonice slavnostně vyzdobena zdejšími dívkami. Odpoledne asi v půl třetí přišel pan farář Václav
Vojnar ze Slavoňova s četným zástupem lidí, jdouce do Rokole, zastavili se u zvonice. Po krátké
řeči, co vše zvon pro obec znamená, požehnal jej a na pokynutí chopil se Josef Mach provazu a
poprvé na něj zazvonil. Hlas zvonu byl tak dojemný, že mnozí slzeli, dojati tím, že po tak dlouhé
době zase slyší hlas zvonu. Prvně se zvonilo ten samý den Josefu Hartmanovi, bývalému zvoníku,
který toho dne ráno náhle zemřel.
Zvon byl opět zrekvírován a sundán dne 31. března 1942 panem Světlíkem a panem Bekem.
Nenašla jsem, kdy byl znovu zavěšen zvon, ale pokusím se to zjistit. Našla jsem pouze, že v roce
1948 byla zvonice nahozena.
Hanka Matějčková

Atentát na Heydricha
Při pročítání kroniky jsem narazila na zajímavou věc, o kterou bych se s Vámi ráda podělila.
Začnu zeširoka. Když jsem se byla podívat na památník v obci Ležáky, dočetla jsem se tam, že
vysílačka, uložená v obci Ležáky v lomu, tam byla převezena z obce Bohdašín u Červeného
Kostelce. Tato vysílačka byla gestapem objevena a Ležáky byly srovnány se zemí. To všichni víme.
V kronice jsem se dočetla, že po atentátu na Heydricha německé vojsko obstoupilo celou naši
vesnici. Chodili od domu k domu, prohlíželi legitimace, zjišťovali osoby v domě bydlící, hledali po
všech místnostech i na půdách a stodolách, jestli tam majitel někoho nepřechovává. V naší obci byl
potrestán Jan Mádr čp.19 za nevymlácené obilí třemi měsíci vězení a 15 tis. pokuty, k tomu zabrání
veškerého majetku. Dále byl potrestán Josef Hrudík čp. 8 dvěma dny vězení a 250 Kč pokuty a
zabrání majetku ve prospěch Říše - to vše jen pro několik kg ovsa. Janu Mádrovi byl posléze trest
zmírněn na 14 dní vězení a pokutu 2000 Kč.
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O několik stránek dále jsem našla dodatek k této zprávě, napsaný až po válce panem
Dobroslavem Novotným, který si Vám dovolím citovat:
K události z roku 1942 dovoluji si podati další vysvětlení - příčinu tohoto překvapení pro naši
obec, což jsem později zjistil. Tehdy jednalo se o vysílačku, která tehdá skutečně pracovala - ale
měl to být Bohdašín u Červeného Kostelce. Když ráno jsme vstávali, od lesa postupovali Němci a
tuším, že čtyři přišli rovnou k nám s dosti drsnou mluvou, ovšem já se nezalekl a začal jsem na ně
též německy, no trochu se rozhlídli po stavení a všichni se stáhli ke vsi s nepořízenou. Později jsem
se dozvěděl, že to měl být skutečně Bohdašín u Červeného Kostelce. A tak se Němci zmeškali a
tamější držitel vysílačky, jak se to dozvěděl, hned vysílačku odvezl pryč a řádně ukryl. Skutečně
druhý den Němci obklíčili vesnici tam, ovšem vysílačku nenašli, protože již byla pryč.
K tomu dodám, že vlastně díky naší vesnici a omylu Němců se zachránil Bohdašín u Červeného
Kostelce. Pátrala jsem ještě trochu a dozvěděla jsem se, že v Bohdašíně u Červeného Kostelce
Němci vystříleli asi tři domy za skrývání členů Silver A (asi). Každopádně nebyla vypálena celá
vesnice. I když to odnesly Ležáky. Kamarádka mi vyprávěla, že kamarádila s klukem, jehož tatínek
coby čtyřletý chlapeček jediný přežil a viděl na vlastní oči, jak mu postříleli rodinu. Protože by ho
Němci odvezli asi do Německa na převýchovu, ujali se ho rychle úplně cizí lidé ze Rtyně a vychovali
ho jako vlastního. Tolik ke zprávě v kronice, která mě zaujala a doufám, že jsem podala zajímavou
informaci i Vám.
Hanka Matějčková

Několik zajímavých tipů na výlet do blízkého okolí
Nedávno jsem navštívila v Polsku na polské straně Krkonoš
obec Kowary, kde je muzeum miniatur. Je to venku, krásná
parková úprava, můžete si posedět na lavičkách, dát si kávu a
zákusek a projít se a prohlédnout si zmenšené budovy. Kowary
jsou věnovány Dolnímu Slezku, takže budovy jsou odtamtud.
Zámky, kostely, lidové stavby, vše vyrobeno do nejmenších
detailů. Nejvíc se mi líbil zámek Ksiaž z Walbřichu. Jezdí okolo i
malý nacistický obrněný vláček s pokladem, který se má údajně v
dolech pod tím zámkem od války skrývat. Pak se mi líbila
zmenšená Sněžka. Na tu se dá vylézt, poštovnu a to polské Ufo
jsem měla ani ne po kolena. Zrovna mi telefonovala Péťa a ptala
se, kde jsem. Tak jsem řekla, že na Sněžce a Péťa říkala:"jsi dobrá,
mami". Tak jsem se zasmála a řekla, že na té v Kowarech. Ivo mi
pak natočil vtipné video, kde si hraju na Krakonoše z toho našeho
večerníčku a překračuju budovy na Sněžce jak on hory.
Podobné muzeum je i v Klodsku, tam jsou budovy z celé
Evropy. Je to tam také moc hezké. Jinak jsem byla v Janských
lázních na Stezce v korunách stromů. Doporučuji, moc se mi to
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líbilo. Z vrcholu je hezký výhled a dozvíte se cestou na vrchol dost zajímavostí. Dolů se dá jet
tobogánem, ale to jsem si netroufla. Raději jsem to sešla. Celá stezka je bezbariérová, výstup je
nenáročný, mohou to vyjet i vozíčkáři.
Krásná je i Stezka v oblacích na Dolní Moravě a pro rodiče s dětmi doporučuju na Dolní Moravě
parky pro děti - Vodní park, Pískový park a Lesní park. Děti se tam opravdu vyřádí.
Pro rodiny s dětmi doporučuji Fajn park v Chlumci nad Cidlinou nebo farmu Venet u Broumova.
Pro dospělé určitě nově opravený klášter v Broumově a nebo zámek Nové Hrady u Toulovcových
maštalí. A pokud se nechcete tlačit v davu s polskými turisty v Adršpachu, mnohem lepší je se
projít v klidu po Broumovských stěnách nebo v Polsku kousek od Kudovy v Bledných skalách. Přeju
Vám krásné klidné léto plné krásných zážitků a zasloužené dovolené.
Hanka Matějčková

A na závěr trochu humoru

To nevymyslíš ( aneb nejlepší příhody píše život)
Jedna maminka jela se svými dospělými syny autem. Kluci poslouchali hudbu. Po nějaké době
maminka poprosila " Kluci,
pusťte mi něco z mého mládí" ,
myslela Míšu Davida, Abbu ,
Elán atd. prostě osmdesátky.
Jeden ze synků hledal, hledal a
nakonec s vážnou tváří pustil Ktož jsú boží bojovníci ....
A druhá příhoda - jeden
studentík vysoké školy v Hradci
Králové se okolo čtvrté ráno
vracel ze studentské párty ve
značně unaveném stavu zpátky
do svého studentského bydlení
liduprázdným Hradcem.
Šněruje si to po nábřeží, když
tu proti němu v poklidu kráčí
žirafa. "Ty vole, já už nebudu
chlastat, už vidím žirafy" říká si
studentík. Došněruje si to do
bytu a usne. Když se vzbudí z
kocoviny, dočte se, že v noci v
Hradci utekla cirkusákům žirafa.
Hanka Matějčková
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V třetím čtvrtletí letošního roku oslaví významné životní výročí naši spoluobčané:

10. července
25. července
27. července
31. července
16. srpna
20. srpna

paní Anna Častorálová
pan Bohuslav Štěpán
paní Miluše Krištofová
paní Božena Mádrová
pan František Dyntar
paní Jana Svobodová

Rokolole
Bohdašín
Rokole
Bohdašín
Bohdašín
Rokole

88 let
90 let
93 let
86 let
83 let
86 let

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

Přejeme všem občanům Bohdašína, Rokole, Vanovky i Bydla krásné léto,
dobrou náladu a pevné zdraví.
Redakce
Toto číslo bylo vydáno 30. 6. 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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