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Červen

21. 6. 2018 ve 12.08 hod. vstoupilo Slunce ze znamení Blíženců do znamení Raka. I když to zpočátku
připomínalo spíše podzim, přece jen začalo astronomické léto.
Lidové pranostiky na léto
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích
budem mít řídko.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima
zaskvěje.
Na svatého Jakuba, brambor prvá úroda.(25.7.)
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem
skvěje.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné
počasí.
Vavřincův déšť - myší úroda.(10.8.)
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
O Marie narození, vlaštovek tu více není.(8.9.
Rokolská pouť)
Na Ludmily světice obouvej střevíce.(16.9.)

Letošní koledníci

A co se u nás událo od posledně ?
2. dubna –velikonoční koleda
30. dubna –pálení čarodějnic a otevření dalších herních prvků na dětském hřišti u hasičárny
1. května – již druhý ročník prvomájové spanilé jízdy alegorických samohybů
6. května – v zasedací síni OÚ proběhla oslava Svátku matek
23. května – místní SDH bylo pořadatelem okrskové soutěže jednotek dobrovolných hasičů
9. června – pod záštitou místního SDH a za finančního přispění OÚ se konal Dětský den
V Bohdašíně se stále něco děje. A to je dobře.
-
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Informace obecního úřadu
V pondělí 11. 6. se konalo veřejné zasedání zastupitelstva za účasti všech zastupitelů a 3
občanů obce. Projednáno bylo hospodaření obce k 31. 5. 2018, aplikace GDPR na podmínky
naší obce. Zastupitelstvo stanovilo počet členů tohoto orgánu pro příští volební období na 7.
Podle dosavadních zkušeností je tento počet pro naší obec plně dostačující. Na zasedání byl
též projednán provoz čističky odpadních vod u čp. 74, neustále se nedaří vyladit její činnost
v plné a dostačující míře.
4. 6. započala II. etapa zateplování čp. 74 výměnou zbývajících dřevěných oken za plastová
v bytech č. 3, 4 a 5 a společných prostorách.
Každý kolemjdoucí si jistě povšiml nové květinové výzdoby u obchodu a zvonice. Jistě si za to
autorka paní Lída Kačerová zaslouží veřejný dík.
Na dny 5. a 6. října vyhlásil president republiky komunální volby. Každý, kdo má chuť udělat
něco pro svoji domovskou obec, něčím prospět, má tedy možnost do obecního zastupitelstva
kandidovat. Termín pro podání kandidátních listin je do 31. 7. Stačí jen zajít na OÚ a říct: „ Já
do toho jdu“. Ostatní zařídí úřad za něho. Jedinou podmínkou je trvalý pobyt na území obce a
plnoletost.
Hospodaření obce k 31.5.2018
Příjmy v tis.Kč
Daně celkem

Rozpočet 2018

Skut. k 31.5.
2018

%

2 716

1 007

37

Místní a správní poplatky

63

63

100

Odvody z loterií

15

8

53

Dotace ze SR na st. správu

61

25

42

Bytové hospodářství

140

60

43

Činnost místní správy

35

11

32

Ostatní příjmy

24

24

100

3 054

1 198

37

CELKEM

Výdaje v tis. Kč
Nájemné obchod

Rozpočet 2018

Skut. k
31.5.2018

%

205

4

2

Komunikace

70

13

19

Školy a školky

10

8

80

Kultura,děti, mládež

60

37

62

Bytové hospodářství

1 600

11

1

Veřejné osvětlení

100

30

30

Nebezp. a komunální odpady

120

33

28

Péče o veřejnou zeleň

100

16

16

80

42

53

Požární ochrana

Zastupitelstvo

250

73

30

Činnost místní správy

367

149

41

Příspěvky DSO

13

13

100

Ostatní výdaje

79

59

75

CELKEM
3 054
486
Stav peněžních prostředků na účtech k 31.5.2018 6 715 691 Kč
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Starosta

V Bohdašíně před 50- ti lety …
Přinášíme druhou část výpisu z kroniky obce z roku 1968, jak události zaznamenal tehdejší kronikář
pan Dobroslav Novotný.
Průmysl – obchod – domácí práce
V důsledku volných sobot, jak byly letošního roku zavedeny, jak v průmyslu, tak i v obchodech, také
v místní prodejně upravena prodejní doba, soboty úplně volné. Je však mezi občany nevůle, ježto
celý den jsou na polích a v práci a potom v pátek je velmi rušný den v prodejně, takže by bylo
záhodno aspoň 2 hod prodávat i v sobotu, zvláště když jsou dvě prodavačky. Projevuje se již dosti
značně vzestup cen různého zboží. A u nás v Jednotě – místní prodejně- nevím z jakých příčin je
nedostatek některého zboží a i chléb se někdy nedostává. Zdá se, že málo se objednává, snad z příliš
velké opatrnosti vedoucí, aby nezůstávalo nějaké zboží ležákem. Tím jsou nuceni spotřebitelé jít
jinam a tím se projevuje pokles tržby za měsíc, to slýchávám od spoluobčanů, jak si mezi sebou
rozprávějí.
V dřívější tkalcovně bří. Tošovských v Dolích, která je dnes rekonstruována na výrobu hraček, dělají
se tam výlisky z umělých hmot na osobní autíčka, nákladní auta, letadlo i na různé jiné hračky pro
děti. Rovněž tam vyrábějí i pneumatiky (plnogumové) pro autíčka. V jiných závodech potom tyto
výlisky sesazují dohromady, barví a dále upravují. Též se hodně takovýchto hraček posílá do
zahraničí.
Národní výbor
Připravované volby do Místních národních výborů na 19. května 1968 začala zajímavým způsobem
chystat komise Národní front. Avšak situace, která se vytvořila v republice nedobrovolným
odstoupením presidenta A. Novotného a dalších funkcionářů jak strany KSČ, tak ostatních se situace
v republice velice mění. Jinak je v kraji úplný klid. Volby se odkládají na neurčito.
Pokud se může uvolnit nějaký povoz, tak se na chvíle zaváží povodí potoka, které ještě není zakryto
betonovými deskami a to od mostu přes silnici vedoucí k Novému Hrádku tak až po most proti
Nýčovým čp. 54. Naváží se navrch hlína, aby mohl vzniknout malý parčík mezi silnicí a cestou po obci.
Společnou prací se upravila v měsíci květnu po obci od Čápových čp. 42 až na hořejší konec, zbývá
ještě rozšířit při straně Čápových a Šintákových pozemcích.
U mostu při silnici, kde dříve bývala studna k nabírání vody, byla postavena nová pumpa – kývačkaaby se mohlo prostranství mezi silnicí a cesta po vsi upravit.
K výročí 50 let republiky byla 28. října 1968 zasazena lípa. Za mostem od silnice po vsi vysazeno
12 švestkových stromků. Rovněž tak zasadil pan Pisařík majitel domku čp. 68 před domkem na
obecním pozemku též lípu k výročí 50 let Československé republiky.
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Kultura v obci a zábavy
28. ledna měli požárníci ples v bývalém hostinci pí Jindrové –ovšem vše si museli vzít na svou režii –
jak pivo, uzeniny, likéry tak ostatní, neboť hostinec „ Jednota Kostelec nad Orlicí“ nehodlá převzít,
ježto je ve velmi chatrném stavu a náklad na opravu by si vyžádal velmi značný obnos a budova sama
je velmi nepraktická na dnešní dobu. Majitelka pí Jindrová tam bydlí sama a zdá se, že na mnoha
místech zatéká, protože papír na střeše již značně zchátralý.
Svazarmovci si udělali v hostinci velikonoční pomlázkovou zábavu v sobotu před svátky, tj. 12. dubna.
O pouti udělala si mládež bohdašínská taneční zábavu, opět ve vše vlastní režii.
Posvícení v Bohdašíně – takzvané císařské- tj. 3. neděli v říjnu se letos zase odbývalo dle staré tradice
– v neděli tanec pro mladší a v pondělí ráno s hudbou do Rokole, kde je bohoslužba za zemřelé a pak
s veselou a hudbou do hostince, kde se hraje a tančí, pokud to tancechtivé neunaví. A to vždy
v pondělí mají přednost ženy, které berou k tanci obyčejně až do 10. hodiny večer.
4. prosince uspořádal dílenský výbor Jednoty přednášku s diapozitivy Ing. Jiráska na téma jeho cest
po Turecku. Návštěva byla velmi chabá – as 18 účastníků, přesto ale dosti zajímavá. Při této
příležitosti předseda DV Sláva Kasnar propagoval kurz vaření pro ženy, který se má co nejdříve
uskutečnit, aby se přihlásily ženy, které se chtějí zdokonalit ve vaření.
Požárníci uspořádali 26. prosince hasičský ples za poměrné účasti, avšak nemohli se nějak dohodnout
s majitelkou hostince pí. Jindrovou na pronájmu sálu, jak se proslýchalo mezi lidem.
Odešli od nás
7. února zemřela u své dcery v Blažkově Anna Martinková ve stáří 82 roků, odstěhovala se k dceři po
smrti manželově, který zemřel 24. března 1967.
13. března zemřel v nemocnici v Hradci Králové Jan Martinek ve stáří 57 roků, člen JZD. Zemřel po
těžkém úrazu, který se mu stal po pádu na zem v přípravně kravína. Nastalo krvácení do mozku, po
operaci se mu situace částečně zlepšila, ale pozvolna přec smrt se přiblížila.
31. března zemřela u své dcery Milady Schejbalové v Bačetíně bývalá majitelka usedlosti čp. 69
v Bohdašíně ( zahumny) Anežka Martinková roz. Holá ve stáří 80 roků, matka předešlého. Pohřeb byl
ve čtvrtek 4. dubna do rodinného hrobu ve Slavoňově.
16. července měl pohřeb Josef Mach, rolník z Vanovky čp. 9, který zemřel po delší nemoci ve stáří 86
roků. Podotýkám, že dosud to je rodina, která hospodaří soukromě.
11. srpna zemřel náhle v nemocnici v Opočně po operaci zánětu žil Jan Škoda z Bohdašín čp. 39 ve
stáří 45 roků. 8. srpna byly mu vyoperovány odumřelé žíly a patrně as nějaká sedlá krav se uvolnila a
zastavila srdíčko.
Různé zprávy a počasí
Leden – v prvém týdnu celkově mrazy kolem -50 C a občas sněžení. 4. ledna ráno mrazy -150 C a ve
čtvrtek nejvíce až -200 C, trvá až do neděle 14. ledna. Pak teplota stoupá a ráno -30 a odpoledne přes
70 C. Sníh, kterého bylo přes 50 cm rychle taje až do 21. ledna teploty ráno nad 0 0 C, zbylého sněhu je
málo. 24. ledna sněží a mrzne 50 C a až do konce měsíce občas mrholí nebo sněží.
Únor – teplota ráno kol 00 C, občas mrholí nebo sněží, stává se kaše ze sněhu. Teplota od 3. do 11.
Ráno kol 00 C, odpoledne kolem 100 C, sníh je státý. 6. února první přílet skřivanů. 8. února ponejprv
letos se objevily pěnkavy. 16. února počasí zdá se, že jaro je přede dveřmi, sníh je téměř pryč na
dolejších polích ve Vanovce a právě tím je vidět velice markantní rozdíl výškový od Kulatého lesa, kde
je výškový bod 445 m u Hliniků, kde sníh ještě leží a je výškový bod o 90 m výše. Teplota ráno 2 – 50C
, odpoledne 10 – 120 C. Ve druhé polovině měsíce se ochladilo, zvláště po Matěji (24. 2.), kdy teplota
ráno -70 – 100 C, a to trvalo až do konce měsíce.
Březen – začal tak, jak skončil únor. Citelné ochlazení se sněžením. 5. března je asi 10 cm sněhu, 15.
března je vidět souvislá sněhová přikrývka až ke Hradci Králové avšak 16. nastává obrat, teplota je 80
14. března ponejprv přílet špačků, 16. Přílet čejek.
Teplé počasí ráno kol 40 C, odpoledne až 18, to trvalo až do konce měsíce. 20. března se objevili letos
poprvé divocí holubi.
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Duben – ještě prvé 3 dny dubnové bylo teplé počasí z března. Odpoledne 3. dubna první jarní déšť a
citelné ochlazení. 4. dubna ráno 00, ranní mrazíky až -50 C trvaly do 10. dubna, oteplení nastává 12.
dubna a stále se otepluje, 17. Odpoledne 210 C.
11. dubna přílet prvních vlaštovek, 18. první jiřičky. 18. dubna první květy na meruňkách. 22. dubna
jsou již třešně v plném květu. První kukačka 22. dubna. Koncem měsíce poněkud ochlazení a mírné
přeháňky.
Květen – první máj občasné přeháňky, teplota kol 80C. celkově možno říci, že ovocné stromy odkvetly
celkem dobře. Avšak jak se lidově říká “zmrzlíci a jejich kuchařka Žofie“ letošního roku přišli poněkud
dříve a to již 9. května a trvají nějak dlouho a stále se zhoršují tak, že 18. května také padal sníh
v podobě+ krupice a citelně se ochladilo – ráno kol 30 a odpoledne jen do 100 C.
Červen – opravdu se nevyznačoval jako letní měsíc proto citelné chladné a deštivé počasí, průměrná
teplota v červnu klesla k 100 C, nejvýše 180 C, až teprve ke konci měsíce se trochu udělalo tepleji.
Červenec - těch prvních 10 dnů vykazoval opravdu tropické počasí, teploměr ve stínu ukazoval až 31 0
C. Ale 12. Nastalo citelné ochlazení na pouhých 100 C po dešti, který se večer přihnal od západu. Dle
zpráv panují prý v Anglii velké záplavy po stálých deštích. Deštivé počasí trvá až do konce měsíce
s malými přestávkami, takže ve druhé polovině měsíce bylo jen několik slunných dnů.
Srpen – následuje předešlý měsíc se svým nestálým počasím, občas s bouřkami. Přesto, že takřka ob
den prší, teče na potocích poněkud málo vody. Ke konci měsíce udělalo se trochu slušnější počasí,
takže se hodně mohlo zralé obilí, najmě ječmeny kosit, avšak jsou hodně prorostlé. 21. srpen zapsán
do našich dějin trpkými vzpomínkami, když ráno naši republiku obsadili vojska našich spojenců
Sovětů, Polska, Něm. Dem. republiky, Maďarska a Bulharska, což vzbudilo velký rozruch v naší obci,
ježto se neví, co bude dál, než se věci objasní. Názory občanů byly různé, u někoho bylo tuze mnoho
zbytečných hovorů.
Září – první týden zářijový byl opravdu letní a dosti teplý, takže se mohlo hodně obilí sklízet. Pozdější
dny do konce měsíce byl čas pro zemědělství velmi nepříznivý a tento obvykle krásný podzimní
měsíc se obrátil v pravý opak.
První slabší mrazík byl na rose vidět 27. září a pak do konce chladno a deštivo.
Říjen – je rovněž takový jako září, deštivý, mlhavý až do poloviny měsíce. Druhá polovina byla trochu
příznivější, až 21. – 23. Ranní mrazíky, takže květiny v zahradách pomrzly. Poměrně chladno, teplota
ve dne jen 12 – 150 C.
Listopad – prvé tři dny bylo teplo až 190 C a stále dosti teplo. Od 8. listopadu se začalo postupně
ochlazovat, až 14. klesla teplota za silného severního větru na -40 C. 13. listopadu začal trochu padat
sníh, pak opět teplota stoupla a mrholí. Poslední týden listopadový byl chladný, teplota ráno až -50 C.
Je nejméně na 10 cm zmrzlá zem, takže se nedá orat.
Prosinec – do 10. prosince ráno mrazy -70 C, mrzne celý den. 14. prosince klesla teplota na -140 C
mrazy trvají. 17. prosince sněží a sníh zůstal ležet. Do konce měsíce téměř denně sněží, je téměř 25
cm sněhu.
21. prosince start kosmické lodi Apollo 8 v USA z mysu Kennedyho na cestu kolem měsíce s lidskou
posádkou. Mnozí naši občané tomu vůbec nechtěli věřit a bylo též řečí, že se vůbec nevrátí a že to je
proti víře a mnoho takových námětů se motalo lidem v hlavě. Opravdu se musí říci, že věda jde
mílovými kroky kupředu a že by ta stará dogmata, která nás učili ve škole se opravdu nezakládají na
pravdě a že se tomu bude muset svět přizpůsobit.
Tolik zápis v kronice obce z roku 1968.

-

5–

Zprávy z obecní knihovny
V úterý 12.6. jsem dovezla nové knihy z výpůjčního fondu z Dobrušky. Vozím takto nové knihy
každého čtvrt roku, takže se knihy v knihovně stále obměňují. Protože v květnu vstoupila v platnost
Evropská směrnice o ochraně osobních údajů (GDPR), týká se to trochu i knihovny. Musím proto
požádat čtenáře o vyplnění nových přihlášek. Nic jiného po Vás, čtenářích, chtít nebudu, jen já mám
povinnost zajistit, aby do Vašich přihlášek nikdo jiný nenahlédl. Je to trochu úsměvné, ale je to tak.
Trochu mne mrzí, že v poslední době chodí do knihovny málo lidí, a přitom vozím opravdu pěkné
knihy. Možná kdybyste se jen přišli podívat, že by Vás něco zaujalo. Stále jste srdečně zváni každé
pondělí. Svým věrným čtenářům děkuji za přízeň, doufám, že vydrží. Ještě bych ráda oznámila, že v
létě nebudu 9.7. a potom 6.8. a 13.8. Jinak platí obvyklá doba.

Prázdniny za dveřmi
Blíží se léto, doba dovolených a cestování. Ráda bych Vám doporučila pár tipů z blízkého okolí.
První den prázdnin, tj.30.6. ,se jako každý rok uskuteční na zámku v Novém Městě nad Metují akce
"U nás na zámku". Je to den, kdy se na nádvoří a v zahradách konají různá divadla, koncerty a
výtvarné dílny. Bližší program naleznete na plakátech nebo na netu. Na zámku v Novém Městě nad
Metují probíhá od 1.6. do 27.7. výstava Korunovační klenoty na dosah, kterou doporučuji. Je to
putovní výstava u příležitosti 640.let od úmrtí Karla IV. Dozvíte se v ní hodně o Karlu IV., o době, ve
které žil, o jeho manželkách a dětech, prohlédnete si módu z té doby, zbraně, a hlavně uvidíte
přesnou repliku korunovačních klenotů od významného českého zlatníka a dozvíte se hodně
zajímavostí o klenotech, jejich vzniku, legendách atd. Jen tato replika klenotů má prý cenu několika
milionů.
Dále bych Vám doporučila navštívit Klodsko - Minieuroland. Je to nádherně upravený park, kde se
nachází mnoho miniatur významných světových budov. Takže máte pocit, že jste v Paříži, v Římě, v
Londýně, v New Yorku atd. Pro děti je tam spousta atrakcí, houpaček, prolézaček a pro dospělé
krásné kavárny. Opravdu příjemně strávený čas. Cestou zpátky se můžete stavit v Dušnikách nebo ve
Wambeřicích v mini zoo nebo v bazilice. My jezdíme do Polska přes Olešnici a vyjedeme v Levíně.
Se školou jsem byla letos v Dolní Moravě, kde se nachází známá Stezka v oblacích. Ale tam jsme s
dětmi nebyli. Nebylo by bezpečné pustit je na lanovku. U dolní části lanovky se nacházejí krásné
parky pro děti - Mamutíkův vodní park, Pískový park a Lesní park. Děti si parky opravdu užily. Jen
škoda, že lesní park byl zavřený, protože pár dní před tím byla kalamita - popadaly stromy. Ve
vodním parku byla spousta potůčků, mlýnků, stavidel a různých hejblátek. Největší atrakce byl 13 m
vysoký mamut, do kterého se dalo vlézt. Uvnitř byly prolézačky a také výstava o životě mamuta.
Chobot je skluzavka. V pískovém parku bylo hodně vozíčků na kolejích, pásových dopravníků a děti
mohly přemísťovat písek sem a tam. Také mohly rýžovat zlato. Kromě těchto tří parků se tam buduje
další - trampolínový a skluzavkový. Moc pěkné vyžití pro děti. Vstupné tedy není zrovna laciné. Ale
abych jen nechválila, tak mínusy. V celém tom velkém areálu nebyl jediný stánek s občerstvením a
pitím a na celý areál byl jeden (opravdu jen jeden ) záchod. Jedna mobilní TOI. My měli s sebou 60
dětí a to jsme tam nebyli jediní. Takže jsme s dětmi chodili na WC do nedalekého hotelu, kde nás
nechali na WC jít, ale jinak měli zavřeno, takže pití nebo nanuka si děti zase nekoupily. Takže cestou
z Dolní Moravy zastávka na nejbližší pumpě, aby si děti mohly něco koupit.
-
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Pití už jim došlo, kromě toho děti si na výletě vždycky musí něco koupit, jinak by to nebyl ten
správný výlet.
Myslím, že provozovatelé těch parků by měli ještě zapracovat na zázemí. A také na stránky vůbec
nedali informaci, že jeden park je zavřený, přitom děti měly placené všechny tři. Ale jinak jako výlet
pro rodinu s dětmi mohu doporučit. Takže si užijte krásné léto, přeji hodně zážitků a kdyby jste se
chtěli o své zážitky podělit a napsat něco do Bonu, budeme rádi.
Hana Matějčková
Pálení čarodějnic a otevření dětského hřiště
Jako každý rok, tak i letos naši „ borašinský“ hasiči udělali velkou hranici. Jelikož ráno foukal silný
vítr, došlo k obavám, jestli bude možné tuto hranici vůbec zapálit.
Počasí se nakonec umoudřilo, tak se děti i dospěláci dočkali velké
vatry. Hasiči připravili dobré masíčko na rožni a pít bylo taky co. Po
částečném dohoření hranice byl spuštěn velkolepý ohňostroj, který
byl ukončen mohutným potleskem.
V loňském roce obec a hasiči pořídili pro děti dětské hřiště se
skluzavkou a houpačkami. Letos bylo hřiště doplněno o krásný
kolotoč a trampolínu. A právě na den čarodějnic bylo hřiště
slavnostně otevřeno a předáno dětem k radostnému užívání.

Dětský den
3. června se děti moc těšily na dětské odpoledne, které bylo odloženo
kvůli dešti. Náhradní termín dětského dne byl 9. června. Sice také pršelo,
ale nakonec se dětské odpoledne konalo. Zahájení bylo hledáním pokladu
v lesíku za hřištěm, kde na děti čekali zimní hejkal, lesní hejkal, medvěd a
vlkodlak. Pak se soutěžilo ve skákání v pytli, házení balónků, skákání s
balónky mezi koleny, malování křídou na cestu, ve střelbě vzduchovkou na
terč. Velkou zábavou pro děti i tatínky bylo přetahování lana.
-7-

Také se malovalo na tvář. Kluci byli indiáni a holky kočičky. Děti se povozily na konících a nakonec si
všichni opekli špekáčky. I když nám počasí nepřálo, tak jsme si odpoledne užili. Všem, co se na
dětském dni podíleli, děkujeme.

Jana Petrů
Svátek matek
V neděli 6. května proběhla v zasedací síni OÚ
každoroční oslava Svátku matek. Přítomné
ženy, matky, babičky i prababičky byly
obdarovány při příchodu vkusným přáníčkem
a květinami. Paní Hana Matějčková zajistila jak
výrobu přáníček, tak i nacvičila s dětmi krátké
kulturní vystoupení. Bylo velmi roztomilé, jak
tak malé holčičky se snažily odrecitovat
naučené básničky, za což byly odměněny
bohatým potleskem i nějakými laskominami.
Je jenom škoda, že se této každoroční akce
účastní poměrně málo žen.

-
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Ve třetím čtvrtletí tohoto roku oslaví významné životní jubileum naši
spoluobčané:

10. července
21. července
25. července
27. července
31. července
20. srpna
14. září
27. září
30. září

paní Anna Častorálová
paní Hana Rejtharová
pan Bohuslav Štěpán
paní Miluše Krištofová
paní Božena Mádrová
paní Jana Svobodová
pan Karel Hrnčíř
paní Marta Žďárková
paní Božena Suchánková

Rokole
Bohdašín
Bohdašín
Rokole
Bohdašín
Rokole
Bohdašín
Bohdašín
Bydlo

87 let
75 let
89 let
92 let
85 let
85 let
60 let
70 let
94 let

Všem oslavencům přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let
J. Štěpán

SDH Bohdašín informuje
V sobotu 19. května byla v Bohdašíně uspořádána soutěž 14. a 15.
okrsku v požárním sportu. Soutěžilo 9 družstev mužů a 3 družstva
žen. Ráno se zdálo, že počasí moc přát nebude, ale pak se naštěstí
umoudřilo a všichni soutěžící i početné diváctvo si užili pěknou sobotu
s tradičně bohatým občerstvením.
Na sobotu 11. srpna připravujeme již 15 –tý ročník soutěže „ O bohdašínskou proudnici“.

Družstvo našich při přípravě

a na startu
-
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Nástup všech soutěžních družstev při zahájení

Výsledková listina okrskové soutěže - muži
Soutěžní družstvo-muži

Čas.1

Sněžné
Bystré B
Dobřany
Kounov
Bohdašín
Ohnišov
Bystré A
Olešnice
Val

Čas.2

30,0
26,1
31,9
32,1
36,1
32,8
42,2
40,8
77,5

Výsl.čas

25,0
X
26,6
31,6
32,8
X
38,9
N
49,3

Pořadí

25,0
26,1
26,6
31,6
32,8
32,8
38,9
40,8
49,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Výsledková listina okrskové soutěže - ženy
Soutěžní družstvoženy
Ohnišov
Olešnice
Dobřany

Čas.1
31,2
38,2
47,4

Čas.2
X
36,1
44,9

Výsl.čas

Pořadí

31,2
36,1
44,9

1
2
3
J. Černý

Přejeme všem občanům Bohdašína, Vanovky, Rokole i Bydla krásné léto.
Redakce
Toto číslo bylo vydáno 26. 6. 2018 v počtu 100 ks.
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