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Nastává jaro …
Jak byla letošní zima po několika letech opět bohatší na sníh, rychlé tání se obešlo bez
vážnějších škod a jaro nastoupilo docela rychle. 25. února bylo poprvé slyšet zpívat skřivany,
divoké husy táhly za halasného kejhání od severu k jihu, objevili se první průzkumníci špačků.
Ale zima se ještě jen tak lehce nevzdá.
Několik lidových pranostik na jaro
Čím kvete trní později, tím méně bude obilí.
Kolik je v březnu mlh, tolik je v květnu mrazů
Nikdy neodhazuj šat, dokud není konec května.
Když šlápneš na devět sedmikrásek najednou, přišlo jaro.
Březnový vítr a dubnový déšť probudí májové květiny.
Přijde-li prvá jarní bouřka v postní dny (= 40 dnů před Velikonocemi),
budou málo dojit krávy.
www. pranostiky. cz

Co se u nás událo od posledně ?
V sobotu 7. ledna prošli Bohdašínem Tři králové, kteří
pro Charitu České republiky vybrali 6.764,- Kč.
Poděkování patří všem občanům, kteří přispěli.
Celkem se pro oblast Farní Charity Dobruška
v šestnáctém ročníku této sbírky podařilo vybrat 574
498,- Kč. U nás koledovaly děti z Janova.
V sobotu 25. února uspořádali místní dobrovolní
hasiči tradiční masopustní průvod po vsi, večer
následovala zábava a tradiční rozloučení s „Basou“.

V Bohdašíně se pořád něco děje. A to je dobře.
-
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Informace obecního úřadu
V pondělí 13. března se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce za účasti 6 zastupitelů a
tentokrát jen dvou zástupců občanů. Na programu bylo projednání hospodaření obce za rok
2016, zpráva o přezkoumání hospodaření, které provedli pracovníci kontrolního oddělení
krajského úřadu, rozpočet obce na rok 2017, poskytnutí finančních příspěvků na nákup knih do
výměnného fondu ve výši 3 300,- Kč a školce Slavoňov ve výši 4 000,- Kč (máme tam jedno dítě),
dotace škole Dobřany na 2 naše žáky, dotace místním dobrovolným hasičům na nákup herních
prvků pro děti. Byla projednána úprava nájemného v bytech čp. 74 a stanoveno nájemné
v bytech nových.
Návrh rozpočtu obce, přesné znění výsledku hospodaření za rok 2016 i zpráva o výsledku
kontroly hospodaření obce za minulý rok byly zveřejněny na úřední desce i v elektronické
podobě na internetových stránkách obce. K jednotlivým bodům podal starosta obšírný výklad.

Hospodaření obce za rok 2016
Příjmy v tis. Kč

Rozpočet

Skutečnost

%

1 044

1169

112

DPH

950

1022

107

Daň z nemovitostí

240

250

104

Místní poplatky

63

64

101

Dotace ze SR na výkon st. správy

76

76

Pronájmy a prodeje

268

269

100

Bytové hospodářství

66

67

101

Ostatní příjmy

16

13

81

2 723

2 930

108

Rozpočet

Skutečnost

%

80

23

29

5

4

83

12

12

100

235

205

87

Bytové hosp.

2040

1758

86

Veřejné osv.

40

31

77

125

106

85

80

76

95

124

94

76

Daně z příjmů celkem

Celkem

Výdaje v tis. Kč
Komunikace
Nájemné obchod
Školy a školky
Kultura, děti a mládež

Odpady
Veřejná zeleň
Požární ochrana

-
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100

Zastupitelstvo

180

176

98

Činnost místní správy

323

265

82

Ostatní vydání

79

68

86

Celkem výdaje

3 323

2 818

85

Hospodaření obce v roce 2016 skončilo přebytkem + 112 tis. Kč.
Stav peněžních prostředků na účtech obce k 31. 12. 2016 činí 4 439 000,- Kč.

Rozpočet obce na rok 2017
PŘÍJMY

v

Daň z příjmů fyzických osob-záv. činnost
Daň z příjmů fyzických osob-sam. výd. čin.
Daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané
hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů
Poplatek ze psů
Odvod z loterií a her
Správní poplatky
Daň z nemovitých
věcí
Dotace ze SR na státní správu
Bytové hospodářství-příjmy z pronájmů
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků

Příjmy celkem

Kč
500 000
25 000
50 000
530 000
20 000
1 000 000
59 100
4 700
9 000
1 000
245 000
57 800
120 000
7 600
27 000
800

2 657 000

VÝDAJE v Kč
Vnitřní obchod
Silnice
Mateřské školy
Školy
Kultura
Děti a mládež
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Nebezpečné odpady

6 000
210 000
4 000
8 000
40 000
20 000
1 310 000
40 000
10 000
-
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Komunální odpady

110 000

Péče o vzhled obce a veř.
zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné výdaje z fin. operací
Pojištění
Ostatní fin. operace
Fin. vypořádání minulých let
Příspěvky DSO

100 000
70 000
180 000
486 250
8 000
13 000
20 000
9 000
12 750

Celkem výdaje

2 657 000

Rozpočet na tento rok je sestaven jako vyrovnaný. Je počítáno se zpracováním projektu na
rekonstrukci cesty od Kočnarů až k čp. 57, dokončení zateplení čp. 74 (úprava vnitřních
společných prostor a výměna všech zbývajících dřevěných oken za plastová), s dotací pro SDH
na nákup herních prvků pro děti. Vzhledem ke stoupajícímu množství komunálního odpadu,
hlavně rostlinného původu byl rozpočet pro letošní rok navýšen na tuto položku o 10 tis. Kč
oproti roku loňskému. Opět prosíme všechny občany, aby odpad důsledně třídili a do
kontejneru na trávu a listí neházeli žádné roští. Za loňský rok naše obec vyprodukovala 3,414 t
plastů, 2,44 t skleněného odpadu, 19,365 t směsného komunálního odpadu a 0,1 t
nebezpečného odpadu (bez elektrospotřebičů).
Za rok 2016 bylo v kontejneru na použité oblečení shromážděno 703 kg textilu.
Jako každoročně proběhne koncem dubna sběr nebezpečného odpadu – termín bude upřesněn
letáčky.
Na neděli 23. dubna je připravováno vítání nově narozených občánků.
Jako každoročně je připraveno pálení čarodějnic s ohňostrojem.
V obvyklém termínu proběhne oslava Svátku matek.
Takřka do každé domácnosti byla doručena pozvánka s programem lidových misií.
Požádal nás pan farář Barborka o zveřejnění následujícího textu. Protože součástí programu
misií je i večerní zvonění ve 21 hodin, nelekejte se, že slyšíte zvon v tak nezvyklou dobu.
Starosta

Pozvánka na lidové misie – pozvánka na Cestu Smíření
Slovo má obrovskou moc, protože dokáže budovat ale i ničit. Má moc, protože za každým
slovem se ukrývá nějaká náplň -obsah. Když vyslovíme slovo matka, tak se v nás vynoří postava
ženy, která nám dala život, ženy, která stála u nás, starala se a dokázala nás pohladit.
Co v nás ale vyvolá slovo misie???
Když vyslovíme slovo misie, vybaví se nám nějaký necivilizovaný svět někde v Africe či v
pralesích jižní Ameriky, který potřebuje, aby tam přišli poslové – misionáři a naučili je, že žít se
může i jiným způsobem.
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Ale úkolem misionářů není jenom stavět nemocnice, školy či budovat cesty. Úkolem misionářů
je ukázat, že je tady možnost dát svému životu rozměr, který ho přesahuje.
Otevřít oči a podívat se na svůj život a životy lidí, s kterými sdílím svůj život, pohledem Božím.
K tomu, aby se člověk stal tvůrcem pokoje, potřebuje nejprve najít pokoj sám v sobě. Čas misií
je časem, kdy chceme hledat ten vnitřní pokoj, který přichází skrze odpuštění a smíření.
Momentem života, kdy chceme zažít dotek odpouštějící Boží lásky a uvědomit si, že Bůh je vždy
připraven nám odpustit a dát nám nový začátek.
Člověk potřebuje pro svůj život slyšet, že je přijatý. Tento fakt přichází skrze smíření se s
Bohem, s lidmi ve svém okolí, ale i sám se sebou.
Chceme vás co nejsrdečněji pozvat na lidové misie, které budou probíhat v Bystrém a v okolí
od 26. 3. – 9. 4. 2017.
Takovým výrazným krokem během misií bude Cesta Smíření - ekumenická bohoslužba
cestami Bystrého v pátek večer (7. 4.2017 v 18:00) – na kterou vás srdečně zveme
(Církev bratrská v Bystrém a Římskokatolická farnost Bystré). Během této Cesty Smíření
chceme odprosit za všechny křivdy, které se staly v Orlických horách v průběhu dějin a
zároveň prosit Boha o požehnání.
p. J. Barborka

Rozhovor s Tomášem Hradeckým
V minulém Bonu jsem uveřejnila povídání pana Dyntara o betlémech a pokud si vzpomínáte,
zmínila jsem se o svém nápadu oslovit víc lidí se zajímavým povoláním nebo koníčkem.
U lékaře jsem se náhodou potkala s Tomášem Hradeckým,
a protože jsem měla v plánu ho oslovit, hned jsem to udělala
a zeptala se, jestli bych s ním mohla pohovořit o jeho velkém
koníčku, což je kolo.
Tomáš jezdí závody na horském kole – cyklistické enduro.
Od roku 2013 je členem libereckého Gigantic Racing Teamu a
závodí za svůj tým.
Takže, v domluvený den a hodinu jsem přišla k Tomášovi
do bytu a Tomáš mi hned jako správný hostitel nabídl čaj a
sušenky. Čaj jsem si ráda dala, ale sušenky jsem odmítla,
protože jsem se rozhodla stravovat zdravě. Proto jsme náš
rozhovor začali trochu netradičně a sice jsme se bavili o
zdravé stravě, protože Tomáš musí také řešit svou stravu, aby
měl výkony a energii. Jenom trénink nestačí, strava je také
velice důležitá. Dohodli jsme se, že se ale o stravě a skladbě
jídelníčku nebudu moc rozepisovat, aby čtenáři neměli pocit,
že jim snad vnucujeme nějaké své názory. Takže jen krátce základ Tomášova jídelníčku je zelenina, ovoce, vejce, maso a ořechy. Stravu přirozeně řeší
všichni závodníci na kolech.
Ptala jsem se Tomáše na jeho začátky. Na kole jezdí už hodně dlouho, původně měl klasické
pevné horské kolo s odpruženou vidlicí. Později si pořídil celoodpružené kolo, tzv. fulla. Jezdil
na kole všude možně, navštěvoval i bikeparky. Ve Špindlerově Mlýně potkal Milana Smetaníka,
šéfa libereckého týmu a stal se v roce 2013 jeho členem.
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Jezdí enduro závody, trasy bývají v náročném terénu a tvoří je několik měřených úseků, tzv. RZ
– rychlostní zkoušky. Ty se jezdí z kopce na čas. Jednotlivé časy se závodníkovi sčítají, nejlepší
sečtený čas znamená vítězství. Na start rychlostní zkoušky musí závodník dojet v časovém
limitu.
Tomáš několikrát závodil v Itálii, tam se jezdí série závodů Superenduro. Pro Italy je
cyklistika velmi populární a oblíbený sport. Je hodně navštěvovaný a lidé závodníky povzbuzují
a fandí.
Závodníci berou svůj sport a závody vážně, jsou disciplinovaní, rozhodně nejdou před závodem
pařit do hospody. Naopak se jdou pořádně vyspat.
Dále jsem se Tomáše zeptala na jeho závodní kolo. Má samozřejmě jako každý zapálený cyklista
kol víc – tréninková a závodní. Tomášovo top kolo je závodní speciál, nedá se koupit, má ho
sestavené sobě na míru z komponentů, prostě originál. Sestavil si ho sám z komponentů,
s kterými má dobré zkušenosti. Rám je britská značka NUKEPROOF, se kterou je spjatý celý tým
a výhradní dovozce této značky je právě Milan Smetaník.
Tomášovo sjezdové, celoodpružené kolo má zdvih 160 mm vpředu i vzadu.
Vidlici a tlumič má od firmy ROCKSHOX, má jedenáctirychlostní pohon – set SHIMANO XT 8000,
stejně jako kotoučové brzdy. Dále má zapletená 27,5 palcová bezdušová kola od francouzské
firmy MAVIC. Pláště jsou od firmy MAXXIS. Sedlo a další komponenty opět od firmy
NUKEPROOF. Výběr kol a komponentů je
velmi důležitý, protože např. špatný výběr
pláště může zkazit závod. Každý závodník
vlastní víc plášťů a mění je podle počasí,
stavu terénu apod. Tomáš vozí vpředu
hrubší a vzadu jemnější, rychlejší vzorek.
Tomáš trénuje v podstatě denně, jezdí na
kole do práce, nebo po práci vyrazí na
dvouhodinovou vyjížďku. Trénuje na
silničním kole, na kterém najíždí kilometry.
Techniku v terénu trénuje na svém
závodním kole a zároveň upravuje a „ladí“
jeho nastavení. Týdně tráví tak 15 hodin na
kole, také posiluje, plave a hraje florbal.
V zimě jezdí doma na kole umístěném na válcích, denně tak 2 hodiny. Časově je zkrátka
cyklistika velice náročná a bez tolerantní rodiny není téměř možné udržení dostatečné
výkonnosti. Proto rodině patří velké díky.
Dále jsem se Tomáše ptala na závody. Tomáš jezdí enduro závody v Čechách, tzv. Enduroserii
ve které se v roce 2016 ve své kategorii (muži 30 – 40 let) umístil celkově na krásném 12. místě.
Závody se jezdí např. na Šumavě v Zadově, v Jeseníkách, v Koutech nad Desnou, na Ještědu,
v Sušici, a třeba i MTB Trilogy, což je čtyřdenní etapový závod na 280 km. V Itálii závodil třikrát,
dostal se i mezi první tři Čechy, kteří jeli první závod světového poháru. Sjela se tam největší
cyklistická špička světa. Tomáš stál na startu vedle cyklistické legendy Briana Lopese a byla to
pro něj velká čest.
Několikrát závodil i ve Francii. Ve francouzských Alpách jel závod MEGAVALANCHE, startuje
se na ledovci ve výšce 3200 nad mořem a pak se jede 32 km dolů, převýšení je víc než 2km.
Závodu se účastní 2500 lidí z celého světa. Tomáš byl na tomto těžkém závodě v r. 2014
čtyřicátý pátý, což je nádherný výsledek. Jel také závod MOUNTAIN OF HELL ( přeloženo Horské
peklo) což je těžký freeride závod. Závodníci mají vytyčené body, které musí povinně projet a
jinak si trasu volí sami. Tento závod se také jede ve francouzských Alpách, 750 jezdců se
najednou spustí z ledovce ve výšce 3600 m. n. m. velkou rychlostí se řítí dolů (rekord je 125
km/h). Závod končí v údolí v ne moc velké nadmořské výšce, takže převýšení je značné. Při
tomto závodě tak dvacet procent jezdců skončí už na ledovci.
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Ještě jsme se bavili o bezpečnosti, kterou žádný závodník nepodceňuje. Samozřejmostí je
integrální helma (FULLFACE), která trochu připomíná tu motocrossovou. Povinné jsou pro
závodníky chrániče páteře, nebo batoh s chráničem páteře. Tomáš dává přednost batohu,
protože si v něm vozí pití a nějaké to nářadí. Potřebuje mít hodně lehké kolo a litrová lahev
s vodou by ho zbytečně zatížila. Dále se používají různé chrániče kolen a loktů. Sezona je dlouhá
a ke konci bývá Tomáš už hodně unavený, tak ani jemu se nevyhne občas nějaký úraz. Loni si
např. zpřetrhal vazy v zápěstí a zlomil si palec. Také už měl zpřetrhané vazy v rameni, sešitá
ústa, čelo a zabodnutý klacek v noze. Je to zkrátka extrémní sport. Za sebe ale mohu říct, že kdo
začne mít rád jízdu na kole, je to láska na celý život.
Přeji Tomášovi hodně úspěchů, hodně radosti a pěkných zážitků na kole a hlavně hodně zdraví
a žádné úrazy. Děkuji Tomášovi za příjemně strávený večer při pěkném povídání a pomoc při
psaní tohoto článku.
Hana Matějčková

Ve druhém čtvrtletí letošního roku oslaví významné životní jubileum naši spoluobčané :

7. dubna

pan Miroslav Hánl

Vanovka 8

70 let

17. dubna

paní Friederika Wölflová

Rokole 70

89 let

6. května

paní Květoslava Kačerová

Bohdašín 26

75 let

27. května

paní Marie Kačerová

Bohdašín 86

85 let

30. května

paní Jiřina Nyčová

Bohdašín 53

70 let

paní Marie Machová

Bohdašín 45

88 let

paní Jaroslava Střelková

Bohdašín 8

88 let

2. června
20. června

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

SDH Bohdašín informuje
Masopustního průvodu se letos zúčastnilo méně masek než jiná léta
a jsou „zvěčněny“ na titulní straně. Večerní zábavy se zúčastnilo poměrně dost lidí,
relativně byla plná hasičárna. Hudba jménem Prastrejci se činila do časných ranních
hodin a bylo veselo.

-
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Pro následující období připravujeme :
4. dubna od 1700hodin v zasedací místnosti OÚ školení řidičů. Je dobré si osvěžit paměť
a dovědět se novinky v pravidlech silničního provozu. Školení provede pan Šroll
z Náchoda, byl zde již několikrát, nezatěžuje posluchače citáty z vyhlášek, ale zaměřuje
se hlavně na praktické situace, jak je provoz na komunikacích přináší.
30. dubna v neděli – pálení čarodějnic
3. června v sobotu – dětské odpoledne, v případě nepříznivého počasí se akce posune o
týden

2016 - 2017
NA SVĚT PŘIŠLA
- 6. ÚNORA 2016
K VĚTŠINĚ PŘEŠLA - 25. ÚNORA 2017
Vážení pozůstalí, smuteční hosté, bratři a sestry,
Sešli jsme se dnes, tak jako každoročně, při této pietní vzpomínce, abychom se v tomto
předjarním období rozloučili s naší milovanou, nenáviděnou a mnohdy opovrhovanou Bohdašínskou
basou.
Basa během svého krátkého ročního života prováděla kousky potměšilé, hrubé, mnohdy
hloupé ale taky veselé, potřebné a pochvaly hodné. Připomeňme si tedy při této vzpomínce, kousky,
potměšilosti a jiné nejapné žertíky, které basa během svého života prováděla.
Basa své kousky prováděla ať již s vědomím potměšilosti, či v alkoholovém opojení, ale též
bez vlastního zavinění, s vědomím, že takové věci se někdy stávají.
Basa, jak jinak, škodila vědomky i nevědomky v dopravě. Obzvláště si oblíbila silnici
v Novoměstských lesích. Díky třem vyjetým kolejím ve sněhu a snaze se vyhnout s protijedoucím
hned třikrát zakončila svoji jízdu v příkopu. Cesta zpět na silnici vždy probíhala za pomoci tažného
vozidla. Nutno přičíst base k dobrému, že škody byli minimální a úrazy nedopustila.
Jindy se basa při couvání z garáže rozhodla dívat pouze dozadu. Co naplat, že řízená náprava
je vpředu, když jedu dozadu, tak se také jenom dozadu budu dívat. Nárazník je sice od slova narážeti,
ale v tomto případě neodolal náporu rámu vrat.
To jízda na jednostopém vodidle již base přece jen nějaké ty zdravotní potíže přivodila. Basa
se mírně přecenila ve schopnostech ovládat terénní motocykl a následek byl na světě. Pochroumaná
krční páteř, potlučené a obolavělé celé tělo. Vylízat se z této šlamastiky trvalo base celý týden. Úplně
jiný pohled na jízdu měla však basa v alkoholovém opojení. Zvolila třístopé vozidlo neboli tříkolku a
rozhodla se sjet z Holého kopce bez brzdění. Odměnou jí byl silniční lišej na mnoha částech těla.
Alkohol pomohl též base v kuráži nasednout na jednostopé vozidlo. V tomto případě se však jednalo
o jednokolku. To co následovalo po nasednutí, se však jízdou nenechá nazývat. Basa může děkovat
skutečnosti, že tento pokus probíhal na travnaté ploše. Pád dozadu následoval takřka okamžitě, basa
přepočítala kosti v těle a vstávání ze země již bylo velice rozvážné a pomalé.
Basa se též rozhodla navštívit přátele v okolních obcích. Zvolila však trochu netradiční povoz
ve formě vojenského vozidla.
Návštěva proběhla samozřejmě v nočních hodinách. A tak se stalo, že civilní vůz dávající přednost, se
po projetí vojenského stroje dlouho nemohl rozjet. Zřejmě si obsluha říkala „bude válka, pojedou
další“, no nakonec se vůz přece jen rozjel.
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Když zabrousím k opojení alkoholem, je třeba zmínit důsledky konzumace na konání a
chování basy.
To se jedné noci vracela domů, a jelikož bylo nasněženo a kluzko, cestou proběhlo několik
krkolomných pádů. Basa však nepřipustila jakékoli zranění, ale až druhý den zjistila, že postrádá
svazek klíčů. Prošla se tedy po cestách, kudy se vracela v naději, že klíče najde. Bylo ji však
vysvětleno, že padal sníh a pracovala zimní údržba, takže klíče nemůže hledat na cestě ale
v mantinelech. Nezbylo jí tedy než čekat na roztátí sněhu, a doufat, že poté klíče najde. Zatím čeká,
až sníh roztaje.
Jindy se basa rozhodla vypomoci při narážení sudu limonády. Basa byla při výpomoci nadmíru
aktivní, až opomněla překontrolovat typ narážeče. K naražení sudu použila sílu převelikou a
následkem byla promáčknutá narážecí jehla až do útrob sudu. Limonáda již ze sudu nešla vytočit.
Basa si též zvyká na příjem většího množství alkoholu. Tak se jí stalo, že doma v posteli při
spánku tak nějak v sobě neudržela potravu. Následovalo probuzení s dotazem, baso co jsi to tady
provedla, basa se však ještě v rozespalosti brání slovy „To já ne, to Milan“
Při loňské akci se basa též rozhodla ke koupeli v místní nádrži v nočních hodinách. Pro
pikantnost je třeba dodat, že se tuto koupel rozhodla provézt v rouše Adamově. Po koupeli však
zjistila, že shodou nejapných náhod nemůže najít svoje svršky, ani ty základní. Co naplat, při koupeli
došlo ke střízlivění, které bylo třeba zastavit stůj co stůj. Rozhodnutí přišlo okamžitě a tak návštěva
baru a objednání včetně konzumace panáků proběhlo taktéž v rouše Adamově. A světe div se,
najednou se svršky našly.
Base též škodili lešenáři pracující ve vysokém tempu. Basa se v nočních hodinách vracela
domů, nutno dodat, že ne zcela střízlivá, aniž by tušila, že před vchodem jí vyrostlo lešení. Setkání
s ocelovou lešeňovou trubkou bylo nevyhnutelné. Basa si pro toto setkání vybrala část těla, na které
je vše řádně vidět, tedy obličej. A druhý den byla opravdu k nepoznání. S monoklem a krevní
sraženinou museli též pomoci chirurgové, dnes však je již basa bez následků.
Basa se též věnovala chování domácího zvířectva. Pravidelně chodila se svým prasátkem na
procházky. Sviňka poslouchala jako pejsek, procházku absolvovala s radostí a ochotně se navracela
do chléva. Bohužel si basa přestala uvědomovat, že prasátko stárne a také mohutní. Takže vše
skončilo procházkou, kdy si sviňka řekla, že navštíví okolní domy a garáže. Basa prasátko nějaký čas
naháněla a přesvědčovala o návratu domů. Nakonec neplánovaně dlouhá procházka skončila šťastně
a sviňka se vrátila do chléva. Upachtěná basa prohlásila „už to nikdy neudělám“.
To basa provozující, řekněme mírně neortodoxní způsob chovu domácího zvířectva, se po
jednom z příjezdů tázala, zdali někdo neviděl její prase. Je pravdou, že prase několik dní pobíhalo po
obci a pravděpodobně hledalo něco k snědku. Později však již prase nikdo neviděl. Jak říká klasik
„prase odešlo Národní třídou neznámo kam“.
Basa též pracovala na údržbě své zahrady. Ořezat a pokácet třešeň přece nemůže být žádný
problém. Nutno dodat, že odměnou za tuto činnost jí bylo několik rozbitých skel na skleníku.
Basa však nečinila pouze potměšilosti či jiné nejapnosti. Pojďme si proto připomenout i
kladnou stránku jejího života.
Basa v obci začala s výstavbou nových bytů, a za nedlouho již byty přijmou první nájemníky.
Basa též za pomoci jeřábu a další zdvihací techniky a vlastní zručnosti opravila převodovku u
hasičského vozu.
Ukončeme však tyto řeči a důstojně se rozlučme s naší zesnulou se všemi poctami, které ji
náleží, a přestaňme ji oplakávat, neboť dnes nás sice opouští, ale zároveň se rodí další a již vymýšlí,
jakými skutky nás v příštím období obdaří.
J. Černý a P. Honěk

-
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Něco málo z historie …

Marie Terezie
13. května letošního roku uplyne 300 let od narození této výjimečné
ženy z celé Habsburské dynastie.
Narodila se Vídni jako dcera císaře Karla VI. a Alžběty Brunšvické.
Byla všestranně vzdělaná, uměla latinsky, francouzsky, rozuměla
umění všeho druhu (v dětství tančila v opeře i hrála divadlo). 12. února
roku 1736 se provdala za lotrinského vévodu Františka Štěpána.
Po smrti svého otce se Marie Terezie stala panovnicí nad celým
habsburským mocnářstvím s titulem rakouská arcivévodkyně,
vévodkyně lotrinská a toskánská. Ostatní tituly, včetně královny české
a markraběnky moravské si musela postupem času nechat potvrdit.
Jako žena však nemohla být jmenována císařovnou, byla pouze „
císařovna manželka“ císaře Františka Štěpána Lotrinského, kterým byl
zvolen v roce 1745. Protože ji otec jako nepředpokládanou následnici
nezasvětil do státních záležitostí ani do tehdejší politiky, měla svůj
nástup na trůn velmi těžký. Hned na začátku její vlády Prusko v čele
s Fridrichem II. žádalo od Rakouska celé Slezsko výměnou za 2 miliony zlatých. Tím začaly války „o
rakouské dědictví“, které trvaly skoro 8 let a Rakousko ztratilo Slezsko a několik území v Itálii.
Konečný mír byl podepsán 18. října 1748.
Marie Terezie během svého manželství s Františkem Lotrinským, který 18. srpna 1765 náhle zemřel
na infarkt, porodila 16 dětí(5 synů a 11 dcer). Krátce po smrti svého manžela jmenovala nejstaršího
syna Josefa II. spoluvládcem habsburských zemí avšak tato
spoluvláda byla plná střetů a rozporů.
8. listopadu roku 1780 se nachladila na lovu bažantů a
následkem toho 29. listopadu 1780 zemřela. Je pochována
v rodinné kapucínské kryptě.
Marie Terezie provedla celou řadu reforem. Tzv. tereziánským
katastrem byla zavedena evidence půdy, domů a obyvatel.
Robotní patent zmírnil povinnost roboty, zavedla jednotnou
měnu (tolar= 2 zlaté) a první papírové peníze, tzv. bankocetle.
V roce 1751 zrušila jezuitský řád a zavedla všeobecnou
vzdělávací povinnost, povinnou šestiletou školní docházku a
systém škol.
Marie Terezie s rodinou
podle literatury připravil J. Štěpán

Přejeme všem obyvatelům Bohdašína, Vanovky, Bydla i Rokole krásné jaro.

Toto číslo bylo vydáno 20. 3. 2017 v počtu 92 výtisků.
-

10 -

