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Červen

20. června nastalo astronomické léto
Lidové pranostiky na léto
Prší - li na Ladislava, deště čeká nás záplava. (27.6.)
Na svatého Jána voda očekávána. (24.6.)
Když Alois léto přivleče, louka se skvěle poseče. (21.6.)
Suchý červen plní sudy dobrým vínem.
Dává-li svatá Markyta déšť, nedává chléb. (13.7.)
Přijede – li svatý Prokop s deštěm, přijdeš s košem hub. (4.7.)
Bouřky v bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou škodit velice.
(24.8.)
Je-li od Petrova dne do svatého Vavřince parno, přicházívá tuhá a sněživá zima. (1. – 10.8.)
www.pranostiky.cz

Co se u nás událo od posledně ?
17. března – hasiči uspořádali školení řidičů pro všechny zájemce o novinky v dopravních
předpisech. Na obecní úřad si přišlo osvěžit znalosti 28 občanů.
17. dubna – proběhlo vítání našich dvou nových občánků
30. dubna – hasiči připravili pálení čarodějnic, obec zajistila ohňostroj
8. května – jako již tradičně přátelské posezení k oslavě Svátku matek
4. června – hasiči připravili dětské odpoledne, děti si užili jízdu s koňským potahem i jízdu
v obrněném transportéru
25. června – oslavy výročí 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohdašíně
spojené se setkáním rodáků.
… v Bohdašíně se stále něco děje. A to je dobře.

-
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Informace obecního úřadu
30. března se konalo letošní druhé zasedání obecního zastupitelstva. Na programu bylo
projednání možnosti podání žádosti o dotaci z Programu IROP na novou velkokapacitní požární
cisternu. Tato dotace má být pokryta z prostředků Evropské unie (80%), z prostředků státního
rozpočtu (5%) a 10 % hradí žadatel. Protože vypracování takovéto žádosti je velmi složité a
nákladné, byla vybrána firma Východočeská rozvojová s.r.o. z Nového Města nad Metují aby
pro nás tuto žádost zpracovala. Celkem se jedná o 7,5 milionu Kč, obec zaplatí 775 tis. Kč při
realizaci v příštím roce. Když to dobře dopadne, krajské ředitelství HZS žádost schválilo, teď
čekáme na vyjádření z Prahy.
13. června se konalo zasedání obecního zastupitelstva č. 3. Bylo projednáno hospodaření obce
k 30. 5. 2016, rozpočtové opatření č. 1/2016, protože bylo nutno zaplatit zpracování projektu
na dotaci IROP, stará hasičská cisterna měla potíže s technickou kontrolou a bylo nutné ji
opravit. Hasiči svépomocí opravili podlahu ve zbrojnici ( zbroušení a nový nátěr), takže celkem
musely být zvýšeny výdaje o 100 tis. Kč oproti plánovanému rozpočtu.
Starostou jmenovaná komise pro výběr dodavatele rekonstrukce přízemí bývalé školy z došlých
nabídek vybrala firmu Kerson s.r.o. Dobré s nabídkou 1.580.920,- Kč. Zastupitelstvo pověřilo
starostu podpisem smlouvy o dílo. Podle zadávací dokumentace a návrhu smlouvy bude celá
akce dokončena do 30.11.2016.
Hospodaření obce k 31. 5. 2016
Příjmy v tis. Kč

Rozpočet

Skutečnost

%

1 044

381

36

DPH

950

409

43

Daň z nemovitostí

240

3

1

Místní poplatky

63

64

101

Dotace ze SR na výkon st.správy

55

23

42

Pronájmy a prodeje

268

246

92

Bytové hospodářství

66

28

42

Ostatní příjmy

16

4

25

2 702

1 158

43

Výdaje v tis. Kč

Rozpočet

Skutečnost

%

Nájemné obchod

5

4

83

12

8

67

235

165

70

Daně z příjmů celkem

Celkem

Školy a školky
Kultura, děti a mládež

-
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Bytové hosp.

2025

19

1

Veřejné osv.

40

12

30

125

36

29

Veřejná zeleň

70

30

43

Požární ochrana

89

60

67

Zastupitelstvo

180

73

40

Činnost místní správy

283

178

63

Ostatní vydání

138

49

35

3 202

634

19,8

Odpady

Celkem

Stav peněžních prostředků na účtech k 31.5.2016

4. 851.714,- Kč

Od 1. 4. do 31. 10. má trvat oprava mostu (Sepského) přes řeku Metuji v Novém Městě nad
Metují. Mnoho řidičů si zvyklo při cestě do centra používat zkratku po naší obecní komunikaci
přes Bydlo. Aby bylo alespoň trochu zabráněno jejímu ničení velkými auty, byl provoz omezen
dopravními značkami a snížena rychlost na 30 km/hod. Stejně to skoro nikdo nedodržuje, ale
více se pro tuto chvíli udělat nedalo.
Čistička odpadních vod u čp. 74 funguje již 20 let a jsou oprávněné obavy, že při nárůstu počtu
nájemníků již by nemusela svojí kapacitou dostačovat. Proto jsme v jednání s firmou Voda C. Z.
o jejím zvětšení. Bude to sice znamenat další investici, ale do potoka by měla vytékat opravdu
čistá voda bez zápachu.
Starosta

Vítání občánků
V neděli 17. dubna bylo v zasedací síni našeho obecního
úřadu provedeno vítání nových občánků Bohdašína Natálky Benešové čp. 74 a Adélky Effenberkové čp. 89. Paní
Hana Matějčková připravila se školními dětmi kulturní
vložku. Zasedací síň OÚ byla skoro plná příbuzných.

Svátek matek
Druhou květnovou neděli se již tradičně konala na obecním
úřadě oslava svátku matek. Protože se někomu nelíbilo, že jsme minulý rok pozvali pána
s přednáškou a promítáním – a je asi pravda, že přednáška může být kdykoliv, kdežto o svátku
matek se chtějí sousedky hlavně sejít a popovídat si – tak jsme letos zvolili tradičně děti
s krátkým kulturním programem a poté si sousedky mohly popovídat u kávy, vína a zákusku.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se podílely na přípravě – napekly, připravily stoly. Hlavně
bych chtěla poděkovat Lídě Kačerové, která letos připravila vkusné květinové misky. Všem
udělaly radost. Jana zase nakoupila občerstvení a sladkou odměnu pro děti.
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Myslím, že se oslava vydařila a všechny přítomné si ji užily.
Jen je škoda, že přichází rok co rok méně lidí. Vždyť je to moc hezké se jen tak sejít a popovídat
si. Tak doufám, že za rok přijdete v hojném počtu. Vždyť v tom dnešním shonu si zasloužíme na
chvíli si jen tak odpočinout a potkat milé lidi.
H. Matějčková

Oslavy výročí 130 let SDH a setkání rodáků
Na sobotu 25. června připravili místní hasiči ve spolupráci s obcí oslavy 130 – tého výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Bohdašíně spojené se setkáním rodáků, kteří se v naší
obci narodili nebo zde větší část svého života prožili. Celá akce začala slavnostní valnou
hromadou sboru, na kterou byly pozváni i zástupci sborů z okolí. Jednotlivým členům sboru
byly předány pamětní listy, čestná uznání a medaile. Po 11- té hodině se začal řadit průvod
k pomníku padlých z 1. světové války. Za slavnostními prapory obce a hasičů byl nesen věnec,
následovaly prapory některých z hostujících sborů, oddíl mažoretek z Opočna, hudba
Opočenka a za ní pochodovali ostatní přítomní hasiči v uniformách a další občané. Před
samotným průvodem jela pýcha našich hasičů – stříkačka z roku 1866 tažená koňmi.
U pomníku padlých byl položen věnec k uctění jejich památky, po státní hymně starosta
pronesl krátký projev.
Za doprovodu Opočenky se průvod vrátil zpět před hasičskou zbrojnici, kde proběhlo předání
pamětních listů a Almanachů o historii i současnosti našeho sboru všem pozvaným hostujícím
sborům. Starosta obce poté přivěsil na slavnostní prapor místního sboru pamětní stuhu, jako
ocenění práce pro obec.
Odpolední program ve 13 hodin zahájilo vystoupení mažoretek. Dechová hudba Opočenka
vyhrávala s malými přestávkami vyplněnými ukázkami historické i moderní hasičské techniky
do 15 –ti hodin.
K vidění byly historické stříkačky ruční, kromě našich také z Janova, Provoze, Osečnice,
Skořenic, Vrchovin, Borové a také parní stroj z Opočna. Jeho obsluha chvílemi osvěžovala
rozpálený vzduch zkrápěním okolních ploch.
Naši mladí hasiči v historických uniformách předvedli ukázku zásahu při požáru se starou
stříkačkou a pak i ukázku požárního sportu s novým čerpadlem, které jim pro účast v soutěžích
zakoupila obec.
Současná moderní požární technika byla zastoupena cisternami z Nového Hrádku a Orlického
Záhoří. Zásahový žebřík přijel z Nového Města nad Metují, který odvážlivce z řad publika
vyvážel až do maximální výšky 30 m.
Pro děti byl připraven skákací hrad a trampolína, kde se mohly dostatečně vydovádět. Dalším
zážitkem pro ně byla koupel v požární pěně, kterou jim hrádovští hasiči nastříkali vedle požární
nádrže.
Na obecním úřadě byly vystaveny kroniky obce, putovní výstavka obecních novin a zpravodajů
z regionu Rychnov nad Kněžnou, kdo chtěl, mohl si vzít pohledy obce i Rokole nebo turistické
známky z Kačenčiny pohádkové říše. V hasičské zbrojnici byly vystaveny fotografie z minulých
oslav i z ostatní činnosti sboru. Na televizní obrazovce běžela smyčka s podobným námětem.
Pro všechny přítomné bylo připraveno bohaté občerstvení (guláš, grilované maso i klobásy
a nápoje rozličných druhů). I když bylo velké vedro, pod přístřeším připravených altánů bylo
celkem příjemně. Všech více než 200 přítomných mohlo být spokojeno s příjemně prožitou
sobotou. Večer následovala taneční zábava.
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Jen jedna nepříjemnost trochu pokazila odpolední pohodu, když jeden z návštěvníků zkolaboval
a čekalo se více než půl hodiny na příjezd záchranné služby.
Aby se celý program vydařil, jeho přípravy trvaly dlouho a stály mnoho práce a úsilí. Bylo
nutno rozebrat a udělat nový základ pod plůtek u pomníku a znovu osázet květinami. Požární
nádrž dostala nový nátěr, stejně tak podlaha ve zbrojnici i kontejner na komunální odpad.
Dveře u zvonice bylo nutno poopravit a znovu natřít. Kromě okolním a spřáteleným hasičským
sborům bylo rozesláno bezmála 100 pozvánek rodákům žijícím mimo naši obec a lidem, kteří
zde i delší dobu bydleli. Existuje ještě další množství práce, kterou nelze vyjmenovat a která ani
není vidět, ale byla nezbytná a souvisela s oslavami. Stejně tak nejde vyjmenovat všechny
hasiče i ostatní lidi, kteří přiložili ruku k dílu.
Proto patří veřejné poděkování všem, kteří se o zdárný průběh celé akce zasloužili.
J. Štěpán

Výstava kronik a zpravodajů – 25. 6. 2016
V sobotu 25. 6. se konala oslava 130. výročí založení sboru SDH Bohdašín a setkání rodáků. Já
bych se chtěla zmínit o výstavě na obecním úřadě, kterou jsme s Janou Petrů měly na starosti.
Přišlo docela dost lidí, s mnoha z nich jsem si pěkně popovídala. Výstava zpravodajů se všem
moc líbila, ale skoro nikdo nehlasoval do soutěže o nejhezčí zpravodaj s odůvodněním, že jsou
pěkné všechny. O kroniky byl velký zájem, lidé si v nich se zájmem četli, jen všechny mrzelo,
že tam nejsou kroniky ještě starší. Dále lidem chyběla výstava starých fotek, tak za deset let
bychom mohly fotky vystavit. Třeba i zapůjčit od lidí, pokud doma někdo staré fotky má.
Myslím, že by o to byl velký zájem.
H. Matějčková

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

paní Anna Častorálová

Rokole čp. 70

85 let

27. 7. paní Miluše Krištofová

Rokole čp. 70

90 let

31. 7. paní Marta Smolová

Bohdašín čp. 11

80 let

14. 8 . pan Vladimír Janeček

Vanovka čp. 4

70 let

16. 8. pan František Dyntar

Bohdašín čp. 20

80 let

30. 9. paní Božena Suchánková

Bydlo čp. 104

92 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
redakce

-
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Sbor dobrovolných hasičů Bohdašín
Veškerá naše činnost v poledním období byla zaměřena zejména
k přípravě oslav založení sboru. Soutěžní družstvo našich mladých členů
se zúčastnilo dvou soutěží, sezona teprve začíná. Jejich výsledky
zveřejníme v příštím čísle. Svépomocí s minimálními finančními náklady
jsme opravili poruchu na čerpadle cisterny, takže je již opět zásahu schopna.
Na sobotu 13. srpna připravujeme další ročník soutěže „O Bohdašínskou proudnici“
s doprovodným programem, tak jako již několik posledních let. Ještě budou vydány pozvánky.
J. Černý

V Bohdašíně před 50 –ti lety
druhá část doslovného přepisu kroniky obce, kterou v té době vedl pan Dobroslav Novotný
Zemědělství
První setí z jara
Měsíc duben byl v první polovině týden deštivý, takže nebylo možno set ani přípravu půdy
udělat. Rozhazují družstevníci umělá hnojiva na žita a pšenici, uhrabují louky a tak se práce
pomalu dostává do tempa. 8. dubna se seje na farmě Bohdašín první zrno.
Druhá polovina již je opravdu jarní a tak se pilně seje a rovněž sází brambory. 28. dubna
skončeno setí jařin. Setí skončeno, jen nějaká směska je set a něco málo sázeti bramborů k 9.
květnu a to vlivem deštivého počasí, které trvá od 4. května a tím se vše zdržuje neboť
zemědělství je 100 % závislé na počasí – ne tak průmysl. Veškeré práce setí směsek a brambory
skončeny v polovině května.
Senoseč
Do 20. června se dalo dosti dobře sušit, avšak nebylo to možno vše posušit, takže ku konci
měsíce přišly občasné deště s bouřkou a to vše jen práci při sušení pomalí. Jinak trávy i jetely
jsou velmi dobré. Senoseč se počasím dosti značně protáhla, avšak vše se dosti dobře usušilo.
Obilní žně
Žně začaly v prvních dnech srpna, ježto červenec byl poměrně hodně deštivý, takže žita,
která byla značně dlouhá velice polehla a začala vzrůstat. Avšak srpen hned od prvních dnů byl
opravdu letní a tak v první polovině srpnové se pilně seká – jak ječmeny, pšenice a žita.
Ječmeny vlivem mokra jsou poměrně nízké a slabé a tak dávají malé výnosy. Avšak moc slibně
to nevypadalo neboť srpen se svým přeháňkovým počasím, které trvalo až do konce měsíce,
dalo mnoho starostí družstevníkům, aby obilí se moc nepokazilo.
Ještě začátek září byl trochu nevlídný, ale pak se udělalo opravdu pěkné počasí až do konce
měsíce, takže se mohlo vše opravdu dobře sklidit přesto, že to bylo značně poškozeno.
Setí ozimů
Setba ozimů též dobře skončená a po 20. září se začalo s vybíráním bramborů, které se
protáhlo až do poloviny října při velmi krásném letním počasí. Přesto některé druhy bramborů
jsou hodně nahnilé a poměrně u některých druhů jsou nízké výnosy. Nejhůře dopadla odrůda
„Orlík“, které byly poměrně malé a z 50 % nahnilé.
Řepa též se dobře a urychleně ukončila, ježto byla poměrně řídká, vysazená kedlubna ukončila
se do prvního listopadu. Koncem října počaly dosti citelné mrazy až -40 až -60 C. Ještě zbývá
něco krmné kedlubny, kterou chtěli krechtovat a je poměrně dosti veliká a dala daleko větší
výnos než řepa.
-
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Podzimní práce
Pospíchají s orbou a je opravdu na čase vlivem zimního počasí. Zdá se, že ti mladí traktoristé
opravdu orbu hledí. I s velkým uspokojením se člověk podívá na zorané pole, jak pečlivě je orba
provedena a jsou to hlavně traktoristé Maryška a Černý ml. z Ohnišova a Hrudík ze Zákraví.
Ostatní traktoristi dělají jinou práci potřebnou k obdělávání půdy.
Ku konci zemědělských zpráv chtěl bych podati stručný přehled výroby zemědělských
produktů hospodaření za rok 1965 podaný na členské výroční schůzi JZD dne 7. února 1966.
Mléko – dodáno 1.126.863 litrů
na 1 ha 1.373 lt
107%
Maso vepřové – dodáno 655,23 q
na 1 ha
71 kg
116%
hovězí
„
1.077,59 q
na 1 ha 116 kg
104%
celkem dodáno 1.732,82 q
na 1 ha 1.870kg
109%.
Výroba mléka v průměru na jednu dojnici 3.314 litrů.
Sklizeň obilovin
Pšenice ozimá
oseto 79,15 ha
prům. sklizeň z 1 ha 29,1 q
Žito ozimé
„
70,92
„
22,1 q
Ječmen ozimý
„
2,30
„
21,7 q
Pšenice jarní
„
23,14
„
21,0 q
Oves a směsky na zrno „ 76,92
„
21,9 q
Ječmen jarní
„
?
„
16,0 q
Brambory rané
„
138,0 q
+
60,20 ha
Brambory pozdní
„
204,0 q
Obchod a živnosti
Prodejna Jednoty
Schůzi spotřebitel, kterou na měsíc březen svolal dohlížecí výbor jednoty za účelem, by byla
uspořádána výměna zaměstnanců místní prodejny Jednoty a to pí Mádrové Boženy čp. 58 a
Škodové čp. 1 z Bohdašína za paní Smolovou z Olešnice na nátlak ústředí Jednoty z Kostelce
nad Orl., avšak na nátlak místních spotřebitelů zůstal bez výsledku a žádali, aby ony dvě
prodávající a to pod vedením Bož. Mádrové a pí Škodová zůstaly nadále v prodejně. Po dohodě
s vedením z Kostelce n. Orl. dohodnuto, aby tak zůstalo na 1 rok tj. do konce roku 1966.
Důvod za účelem inventury. V měsíci říjnu provedena nová inventura prodejny a tudíž se stává
vedoucí prodejny pí Škodová čp. 1 z Bohdašína za spolupráce pí. Mádrové čp. 58 z Bohdašína.
Do DOS při místním nár. výboru v Bohdašíně jsou jako švadleny hlášeny pí. Anna Holá čp. 40 a
Milada Machatová čp. 82 obě z Bohdašína.
Národní výbor
Opravdu ku podivu, že najednou se upravuje tok potoka od mostku pod Přibylovýma čp. 51
až k silnici a zaváží se starý potok. Ovšem tím se opravdu upraví vzhled obce, když přijede
nějaký cizinec do Bohdašína a zastaví se a rozhlédne se vzhůru po obci jaký to byl obraz dříve a
jaký bude až se to dodělá, ovšem to asi kdy bude ….
Začato bylo též na začátku měsíce dubna s úpravou cesty po Bohdašíně, která je už velice
nutná od zvonice zvláště kolem čp. 44 a dílny JZD a dále k hořejšímu konci obce zvláště mezi
staveními čp. 40 a čp. 41, která je velice úzká a pro dnešní provozu nemyslitelná a místy se
cesta pod traktory velice propadala.
Oprava pozemku u čp. 23
Pan Smola čp. 11 na příkaz MNV dokončil urovnání a úklid starého z části zbořeného
stavení po Anně Kasnarové čp. 23 a část pozemku zato připadne k čp. 11.
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Betonování potoka
Nově se dodělává betonování druhé strany toku potoka mezi mosty u silnice a u Nyčových
čp. 53. Kdy bude toto místo dokončeno a upraveno je jen otázkou času.
Oprava cesty
28. – 30. října v době volna se začala upravovat cesta od zvonice na hořejší konec obce,
avšak pro velké reptání na neschůdnou cestu občanů hořejších, se zúčastnilo této opravy
nejméně – zůstalo to rozděláno- ovšem kdy se to bude dodělávat je „?“.
Školství, kultura, zábavy
„Boraské“ posvícení
Letošní posvícení, které se hlučně slavívalo vždy třetí neděli v říjnu, lidově se říkávalo
„císařské“ bylo v naší obci poprvé bez taneční zábavy a v pondělí bez průvodu do Rokole, kde
bývala katolická pobožnost za zemřelé a zpět se obyčejně šlo s hudbou a tančilo se v hostinci
po celý den a večer. Ovšem dosud vlastní hostinec vdova pí Jindrová, se kterou prý není možné
se dohodnout o pořádání zábavy. A tak letošního roku byla posvícenská neděle napohled jako
jiná neděle.

Odešli
7. února 1966 zemřel náhle Ferdinad Přibyl čp. 84 v Bohdašíně ve stáří 68 roků, bývalý truhlář,
dříve pracoval u firmy Rousek a synové Nové Město nad Metují, dnes Stavostroj. Byl již delší
dobu v invalidním důchodu, ježto byl vážně nemocen. Byl pohřben na Novém Hrádku.
24. července 1966 zemřel Josef Čáp z čp. 42 ve stáří 86 roků. Dostal infarkt a přesto, že měl
nakázáno ležet, ono mu to nedalo, šel sekat trávu a tím si velice ublížil a tak se to opakovalo
v silnějším záchvatu. Byl jedním ze zakládajících členů sboru dobrovolných hasičů v Bohdašíně.
Veřejný život
V měsíci dubnu se přistěhovali manželé Remešovi do chalupy čp. 48 ze Sněžného, kterou
koupili od Václava Vančáka, kterou zdědil po rodičích a nyní bydlí v Broumově.
Počasí a různé zprávy
Leden - 1. - 3. občas drobně prší, teplota 40 C, co sníh byl tak stál. 4. ledna opět mráz -40 C a
sněží. Toto počasí se udrželo až do 8. ledna, kdy teplota klesla na -100 C, odpoledne -60 C, avšak
10. ledna teplot klesá na -150C, do 16. ledna stejné počasí se sněžením, vcelku napadlo na 20
cm sněhu vymrzlého, velice lehkého. Mrazy potrvaly až do 30. ledna při teplotách až -150 C. 31.
ledna prudké oteplení, ráno na 10 C.
Únor - v prvém týdnu teplota ráno až +40 C, sníh rychle stál. Zdá se normální jarní počasí. 2.
února přilétli špačci v počtu 5 a usedli na hrušku, rovněž tak bylo vidět i skřivany.
Avšak 7. února ochlazení až na -10 C a sněží. Vítr severovýchodní, pozvolné oteplování, vítr
jihovýchodní a dne 12. února dostoupila teplota odpoledne 130 C a po sněhu není ani památky.
Takovéto jarní počasí trvá až do konce měsíce a dle zpráv, takový únor nebyl, že není
pamětníka.
27. února táhly již divoké husy a 28. února táhly opět čejky k severu.
26. února u Dobrušky připravovali setí jařin.
Březen - prvních 10 dnů opravdu pravé jarní počasí, takže se mohlo již pracovat na poli, neboť
teplota dostoupila některý den až 170 C. 11. března teplota rychle klesá a začíná sněžit. 14.
března ráno -50 C a rádio hlásí, že v Norsku mráz -260 C a ve Finsku -360 C, rovněž tak v Itálii
klesla teplota na -70 C, občas sněží. Ještě se hlásí zima o svůj podíl. Druhá polovina měsíce byla
rovněž taková přeháňková či aprílová. A to aprílové počasí potrvalo až do konce měsíce.
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Duben - zdá se, to ani aprílový měsíc není, hned na 1. dubna takové pěkné počasí a trvá celých
10 dnů, pouze na velký pátek tj. 8. Dubna nepatrné mrholení, teplota odpoledne dosahuje 15
až 190 C.
7. dubna poprvé spatřeny vlaštovky, ku konci prvé poloviny dubna bylo chladnější, deštivé i
částečně se sněhem. Druhá poloviny měsíce se udělala opravdu jarní a stále se otepluje, až do
konce měsíce krásné a jarní počasí. 16. dubna bylo poprvé slyšet kukačku, 25. dubna první
květy na meruňce, 28. dubna první květy na třešních. 28. dubna lesy houstnou a březy jsou již
úplně zelené, rozráží buky, modříny se zelenají. Teplota se pohybuje odpoledne kol 18 až 200 C.
Květen - Krásný prvomájový den, teplota večer ve 20 hod. je ještě 18 0 C a tak to trvá včetně
4. května. Od 5. do 10. května s malými přestávkami drobně prší a teplota poklesla na 70 C,
odpoledne nejvýše 120 C, na to do poloviny května krásné a teplé počasí, které jak začal kvést
hloh se z části ochladilo a též i zmrzlí se dostavují a to pravidelně 13. 14. 15. Potom se poněkud
oteplilo, ale poslední týden květnový opět citelné ochlazení a deštivo mezi 23. a 28. květnem.
21. května objevují se již první houby a to křemeňáci, našli jsme dva kusy a to jeden v Háji a
jeden pod Ryndovými.
Vcelku konec měsíce května byl opravdu citelně chladný, teplota ráno kolem 20 C a odpoledne
16 až 170 C.
Červen - Od 1. června krásné letní počasí trvalo až do 19., kdy začaly bouřky a to pokračuje
téměř denně. Největší 24. června o 3. hodině ranní s vydatným deštěm. Jinak poměrně vody
není nadbytek.
Červenec - Byl opravdu hodně deštivý, takže i spodnější prameny to pocítily, až poslední týden
byl poněkud mírnější v deštích a začalo oteplování.
Srpen - Do 15. opravdu letní počasí, ve druhém týdne teplota ve stínu dostupuje 32 0 C
zejména ve dnech 12. až 14. srpna.
8. srpna 1966 po 18. Hod přihnala se silná bouře a blesk sjel do stavení v Tisu ( lidově
„zakopecký“) patřící nyní Josefu Martinkovi čp. 34 v Bohdašíně. V okamžiku bylo celé stavení
v jednom plameni. Nikdo tam nebydlil, měli tam pouze drůbež a slámu, družstvo tam mělo
uskladněny ještě as dvě fůry slámy, která dosud nebyla odvezena. Vše shořelo, jen zůstalo
pouze zdivo. Velké štěstí, že to byla samota vzdálená od nejbližšího stavení Karla Pábla téměř
150 m.
Druhá polovina srpna byla deštivá až do konce měsíce, takže žňové práce zůstávají stát a
s malýma přestávkami prší až do konce měsíce.
Září - Několik dnů bylo ještě deštivo a pošmourno a po té od prvého týdne nastal náhlý obrat a
slunečno až do konce měsíce bez nejmenšího deštíka.
Říjen - Další letní počasí trvá a teplota dostupuje ve dne až 27 0 C ve stínu a večer kol 10 až 120C,
až 13. října večer dostavuje se slabý déšť. Dle zpravodajů nebyl již tak teplý říjen jak před 160
lety, tak hlásí novinové zprávy. 7. až 10. října byl tah divokých husí ze severu, jelikož se hlásí, že
ve Švédsku a v Norsku je sněhu a teplota klesla až na -200 C. Počasí celkem se usmířilo
s občasnými deštíky k 20. říjnu. Od 25. října dostavily se mrazy – ráno -40 C až -60 C, takže
nedalo se orat ani traktory. Toto potrvalo až do konce měsíce.
Listopad - 1. listopadu sněžení, toť první sníh letošního roku, napadlo as 1 cm a teplota opět
stoupla ráno na 6 – 80 C, ve dne na 150 C, toto podzimní počasí trvá celý týden a dále od 14.
listopadu, kdy se opět ochlazuje a začíná trochu sněžit a 15. listopadu napadlo as 15 cm sněhu
a opět oteplení až do 20. listopadu, kdy sníh se ztratil. V týdnu od 21. až 27. listopadu poměrně
tepleji, teplota kol 80 C, občas nepatrné sněžení nebo déšť.
28. listopadu bylo opravdu krásné a slunné počasí, teplota 150 až 170 C, avšak v noci klesla na 50 C a mrzne až do konce listopadu.
-
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Prosinec - Prvé tři dny mrzne, teplota ráno -50 C, odpoledne +70 C, je úplně bez sněhu,
avšak není možné orat, neboť půda je promrzlá na 10 cm, na trávníku o trochu méně. Mrzne až
do 8. prosince, kdy začíná se trochu oteplovat a sněžit. Ve dnech 10. a 11. prosince napadlo as
20 cm sněhu a opět 12. až 14. prosince pomalu sněží, chvílemi s deštěm. Střídavě mírné zimní
počasí trvalo až do konce měsíce při teplotě ráno nejvýše -50 C a odpoledne tak kol +60 C.
Střídavě i pršelo neb padal vlhký sníh a vcelku o vánocích byl kolem 50 cm vlhkého sněhu.
Avšak obrat nastal 31. prosince, kdy se oteplilo a od ranních hodin chvílemi hodně pršelo a sníh
se o polovinu zmenšil a teplota vystoupla na 80 C. Opravdu je letošní zima na sníh velmi bohata,
takže vláha je pro jaro zajištěna, neboť vše stačí pomalu vsakovat do země.
Tak skončil rok 1966, který však nemálo byl přízniv zemědělské výrobě a přec na mnohých JZD
a Státních statcích se přec něco pokazilo. Zvláště tam, kde nebyla dostatečná pohotovost, jak
vedení tak i členů.
Uzavírám tento rok 1966 jako sloučený s obcemi Ohnišov a Zákraví v jeden celek
družstevní. Zdá se, že každé začátky jsou těžké a proto hlavně jest si přáti, aby všichni občané
opravdu měli pochopení a skutečně pracovali tak, aby opravdu bylo ku prospěchu celého toho
komplexu družstva. Bylo by si jenom přáti, aby byli též toho náhledu opravdu všichni
funkcionáři a skutečně vedli družstvo výši a nikoliv jak se obyčejně stává, že to upadá, čehož
jsme svědky v sousedství, příkladně Slavoňov – Blažkov, kde pracovní jednotka klesla na 10,korun.
Dnes můžou si družstevníci opravdu z plna přáti, aby šlo to jako tento první rok sloučeného
družstva, aby neochabovali ve svém úsilí a jejich odměna stoupla ještě výše. Zvláště se jedná o
chov hovězího dobytka, kdy můžu potvrdit, že v Bohdašíně a Zákraví byl chov hovězího dobytka
opravdu na výši a to založení chovatelského družstva již v roce 1927 tj. před 40 léty a tudíž se
chov značně prošlechtil nakupováním cizích býků a tudíž dnes družstvo může děkovati jenom
těmto průkopníkům v chovu hovězího dobytka, že dnes se opravdu trží za chovný materiál
velice slušné částky. Příkladně za as 3qmladou jalovičku od 10 000,- výše a to dle užitkovosti
matky. Druhý příjem je hlavně vysoká dojivost v ročním průměru přes 3 500 litrů. Ovšem je
nutno dodat, že v Ohnišově nebylo pochopení pro kontrolu užitkovosti ač několikrát se
v dřívějších dobách o to usilovalo, aby kontrola užitkovosti byla zde zavedena. Tamější rolníci
neměli pro to pochopení a nyní, když soudruzi z ONV v Rychnově nad Kněžnou usilovali o
sloučení družstev, tak musí se přiznat jaká byla v těchto dvou obcích užitkovost skotu a nebo
jaká byla v Ohnišově, to se nedalo přirovnat a to jsem napsal již dříve a jak si
museli poradit, aby aspoň částečně vyrovnali užitkovost krav v Ohnišově, aby mohli tyto tři
obce sloučit dohromady. Toto jako doplňkem uvádím ke sloučení.
Zatím ten první rok byl přes někdy nepříznivé povětrnostní podmínky pro hospodaření
nelehký, tak družstevníkům se podařilo vše řádně skliditi, až na nějaké menší ztráty a tak
opravdu si družstvo zachovalo svoji iniciativu co se týká plného odměňování a to 25 Kč na
pracovní jednotku plus premie.
Tak si je jen přáti, aby to šlo stále aspoň tak kupředu a stále více a více se zemědělství
dostávalo do popředí, neboť základ všeho je zemědělství a ne tak jak bylo myšleno před 15-20
lety, když synkové ze zemědělství byli nuceni a z příkazu jít do průmyslu, dnes vidíme ty chyby,
které se staly a velice těžko se napravují. Inu je to doba revoluce a ta přináší někdy i špatné
náhledy.
Tolik na závěr tohoto rušného roku při slučování a doufejme, že ty chyby, které se vyskytly,
budou odstraněny a že lidu bude se ještě lépe žít na těch našich vesnicích.
-
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Léto 2016
Je tady konečně léto, čas dovolených, odpočinku, cestování. Mám pro Vás nabídku na pár prima
výletů. V květnu jsem byla na víkend na chatě u Hlinska. 2 km od Hlinska je vesnice Čertovina
(pěkný název, že?) a v této vesnici nějaký nadšenec postavil Peklo. Vlezete do budovy, kde je
nádherná stylová restaurace (výborně tam vaří), pak je tam stánek se suvenýry ve tvaru pirátské
lodi. No ale hlavně si koupíte vstupenku a jdete ke vchodu do Pekla. Jdete stále dolů a dolů (12
m do hloubky) a cestou potkáváte čertí kuchyni, čertí hospodu, čertí školu, čertí trápírnu, sedm
místností hříchu, Luciferův sál a další. Není to jen pro děti, líbí se to i dospělým. Nás byla celá
parta a všichni nadšení. Provázejí vás čerti. Dále jsme navštívili jen 19 km od Pekla vzdálený
hotel Podlesí, kde je postavena Pohádková vesnička. Je tam třeba Pařezová chaloupka,
Budulínkův domeček, Karkulčin, Rumcajsův, Rákosníčkův atd. Co domeček, to hotelový pokoj.
Ale vesničku si můžete projít a prohlédnout, stojí to za to. U Hlinska můžete navštívit i skanzen
Veselý kopec a máte prima výlet na celý den nebo víkend. Můžete si podrobnosti o Pekle nebo
hotelu Podlesí najít na netu, jsou tam i pěkná videa. Doporučuju. Dále bych Vám ráda
doporučila zámek Kostelec nad Orlicí, kde je krásná výstava starých panoptik. Výstava je
interaktivní, můžete si hejbat se spoustou hejblátek a rozpohybovat tak postavičky
v panoptikách, je to takové milé a nostalgické, moc se mi to líbilo a jak jsem tam četla v knize,
nadšení byli všichni. Majitel kosteleckého zámku hrabě Kinský v zámku pořádá spoustu výstav
a koncertů. Opravdu se snaží přilákat turisty. Je to tam moc hezké v zámku i v parku.
Doporučuju. Tak pěkné léto a znovu prosím, podělte se i ostatní o nějaké hezké zážitky a výlety.
Děkuji předem.
Hana Matějčková

Několik obrázků ze slavnosti

-
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Přejeme všem občanům Bohdašína krásné léto.
Toto číslo bylo vydáno 30. 6. 2016 v počtu 95 výtisků

