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        Co se událo v Bohdašíně od minule ? 
11.srpna uspořádal Sbor dobrovolných hasičů soutěž „Bohdašínská proudnice“. Toto klání v požárním sportu 
za účasti mnoha diváků (i přespolních) a hlavně vystavené staré stříkačky -  chloubu  našich hasičů - přijela  
natočit i Česká televize. Redaktor Vlastimil Vajnar potom uvedl krátkou reportáž v regionálním zpravodajství  
v pondělí 13.srpna .   
Odpoledne potom následovala již tradiční „Bohdašínská lávka“. Užilo se při tom spousta veselí a legrace, jak 
dokumentuje obrázek. Je jen veliká škoda,že počasí nepřálo, byla by jistě větší účast jak soutěžících, tak i 
diváků. 
18.srpna taktéž v sobotu projel naší vesnicí cyklistický závod pod názvem  Grand Prix Královéhradeckého 
kraje. 
Někdy víc,někdy míň,  ale v Bohdašíně se stále něco děje.  
 

                                                     
 

Informace obecního úřadu  
 
Dne 10.9.2012 se konalo veřejné zasedání  zastupitelstva obce za přítomnosti všech sedmi zastupitelů 
a projednávané věci si přišlo vyslechnout 10 občanů,většinou pravidelných účastníků,kteří mají zájem 
o dění v obci.Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek hospodaření obce k 31.8.t.r .a změnu 
nájemníka v obecním bytě č.p.74. 
Zastupitelstvo schválilo prodej nepotřebného obecního majetku(nefunkční sněhová fréza),mimořádný 
příspěvek ZŠ Nový Hrádek ve výši 20 tis.Kč.na bezbariérovou úpravu sociálního zařízení školy pro 
našeho žáka,rozpočtové opatření č.l/2012 (bylo třeba posílit položku péče o veřejnou zeleň , příspěvky 
školám a DSO a toto pokrýt snížením položky místní správa). 
V bodě programu různé a diskuze byli přítomní občané seznámeni s počtem obyvatel.          K 31.8. 
má Bohdašín 220 občanů.Správce toku Bohdašínského potoka(Lesy ČR,oblast povodí Labe) přislíbil 
dokonce písemně,že příští rok dojde k úpravě potoka,ovšem jen tam,kam se dostanou 
technikou,tj.zhruba od mostku u Vondřejcových po mostek u č.p.3.Budou stavět něco na Metuji a 
přitom by si odskočili k nám.Na náš návrh,že bychom zajistili další úpravu proti proudu sami ale za 
jejich peníze(když už jsou ti správci) jsme se dočkali odpovědi,že nemohou kvůli výběrovému 
řízení.Naši hasiči v rámci kondiční jízdy cisterny propláchnou mostek u hřiště a zátykové žlábky ve 
Vanovce. 
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Hospodaření obce k 31.8.2012 (8 měsíců roku je 67 % ) 
                                                                   
 
 
Příjmy     v tis.Kč                                               rozpočet                         skutečnost            %  
Sdílené daně(převodem od státu)                        1.445                                    1.158                74 
Daň z nemovitostí (PZD Ohnišov platí až v září)  250                                       116                46 
Pronájmy                                                                132                                         87                66 
Ostatní                                                                    108                                         93                86 
Příjmy celkem                                                   1.935                                     1.454               75 
 
 
Výdaje v tis.Kč                                                    rozpočet                        skutečnost            % 
Komunikace                                                           850                                    811                   95 
Školy,školky,DSO                                                 116                                     90                    76 
Veřejné osvětlení                                                     40                                     26                    65 
Sběr a svoz kom.odpadu                                        100                                     65                    65 
Péče o veřejnou zeleň                                              35                                     65                   185 
Požární ochrana                                                       60                                     34                     57 
Místní správa a zastupitelstvo                               636                                   274                     43 
Ostatní výdaje                                                         98                                     28                     32 
Výdaje celkem                                                  1.935                                 1.393                    72 
Výsledek  hospodaření                                           0                                    +61 
Starosta  podrobně každou položku vysvětlil a doplnil komentářem.  
 
Ve dnech 12. a 13.10. se budou konat volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje.Všichni 
oprávnění voliči dostanou na adresu trvalého bydliště volební kandidátky včas v zákonné 
lhůtě.Volební okrsek v naší obci je stanoven jeden se sídlem v budově obecního úřadu. 
 
Výzva ČEZ Distribuce,a.s.  
Ve smyslu ust.§ 25 odst.3 písm.g)zákona č. 458/2000 Sb.v platném znění žádají vlastníky a uživatele 
dotčených pozemků o odstranění  a okleštění stromoví a jiných porostů,ohrožujících bezpečné a 
spolehlivé provozování zařízení distribuční  soustavy v majetku ČEZ Distribuce,a.s. Zásah musí být 
proveden v období vegetačního klidu(tj. 1.11. – 31.3.) Podrobnosti jsou vyvěšeny na desce obecního 
úřadu. 
Podle dřívějšího rozhodnutí zastupitelstva došlo k oplocení shromaždiště odpadů.Slušní a poctiví 
občané tak doplatili na lajdáckost,nedisciplinovanost a hlavně nezodpovědnost svých 
„spoluobčanů“.Jak je možné,když se ještě pořádně nezačalo topit,že došlo ve středu 26.září opět 
k zahoření kontejneru? Jednak se přestal třídit odpad a potom opět někdo vysypal žhavý popel.Výzev 
k opatrnosti již bylo uveřejněno mnoho a stále se opakuje stejný nešvar.Proto bude tak jako 
dříve odpad ukládán pod dohledem.Otevřeno bude každou sobotu v době od  
10,00 do 11,00 hodin. 
Podobně se to týká i nebezpečného odpadu.Sběr bude prováděn na jaře a na podzim,každý bude 
upozorněn letáčkem jako obvykle.staré pračky,lednice a ostatní elektrospotřebiče atd.si každý snad 
může nechat doma do termínu svozu,nebo je může odevzdat prodejci,platíme přece recyklační 
poplatky.  
                                                                                                               Starosta 
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Grand prix Královéhradeckého kraje  
 
V sobotu 18.srpna projížděl naší vesnicí cyklistický silniční závod pod záštitou hejtmana kraje.Závodníci byli 

rozděleni do dvou skupin –dopoledne amatéři v počtu asi 210 závodníků a 
závodnic,odpoledne doslova a do písmene profičel peloton profesionálů. Trasa závodu 
vedla z Třebechovic pod Orebem přes Opočno,Dobrušku  
k Olešnici a dál po horách do Zdobnice, k Rychnovu nad Kněžnou a zpět do 
Třebechovic. Celkem asi 110 kilometrů. Profesionálové to měli o pět okruhů kolem 
Třebechovic delší. 
Někteří amatéři skutečně závodili, někteří jeli jako na výlet, ale i tak je nutno obdivovat 
jejich odvahu a vytrvalost. Dlužno podotknout,že z  naší obce se  ctí tohoto klání 
zúčastnil i pan Jan Flídr,ačkoli patří do kategorie dříve narozených.  
Skupinu profesionálů tvořilo 18 týmů .Celkem 124 borců 

z Česka,Ruska,Slovenska,Slovinska,Bulharska,Turecka,Srbska,Ukrajiny,Itálie,Rakouska a Německa. Zvítězil 
Hádecky Martin z klubu ASC Dukla Praha. 
 

                                         
 

Moje letní putování 2.  
 
Hned začátkem července jsme vyrazili na jedno z mých nejoblíbenějších míst,a to je Malá skála u 
Turnova.Velmi pěkná obec v údolí řeky Jizery,blízko Turnova ,na každou stranu se zvedají kopce 
s nádhernými skalními městy.Ubytovali jsme se v našem oblíbeném kempu na ostrově,protože řeka Jizera tady 
má dvě ramena a mezi nimi je ostrov a na něm kemp.Hned jsme vyrazili na Pantheon,což je pozůstatek 
skalního hradu. Do skal tam jsou vytesány místnosti. Pak jsme šli lesem plným skal na hrad Frýdštejn,kde se 
točila pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Na druhé straně řeky Jizery se zvedají Suché 
skály,takový rozeklaný vysoký hřeben skal,vedou přes něj žebříky, takže je to docela zážitek přelézat je.Dále 
jsme navštívili skalní bludiště Chléviště a Besednické  skály. 
Malá skála je taky plná příjemných hospůdek,nejvyhlášenější je Pizzerie a také Boučkův statek,kde si můžete 
dát za rozumný peníz pořádnou porci české kuchyně.Kousek od kempu je Žlutá plovárna na řece Jizeře ve stylu 
plováren první republiky. 
 
Dalším místem,které jsme navštívili,byla Lysá nad Labem.Spali jsme tam u kamarádů a vyráželi na cesty na 
kole podél Labe. Objevili jsme tam vesničku Byšičky,kterou nechal vystavět hrabě Šprok v barokním  stylu. 
Náves je dokulata,uprostřed je kaplička a čtyři lípy.Je to chráněné památkovým úřadem.Hrabě domky 
rozprodal svým poddaným a ti mu za to museli robotovat. 
Na kole jsme jeli  do Staré Boleslavi,kde je zajímavá stavba. Kolem starého románského kostela, kde byl 
zavražděn svatý Václav,byl postaven nový kostel,takže vznikla taková stavební matrjoška – kostel 
v kostele.také jsme se zajeli podívat do Brandýsa nad Labem na zdymadla. Druhý den jsme jeli z Lysé nad 
Labem do Poděbrad.Cestou jsme navštívili vesnici Ostrá, kde firma Botanicus vybudovala nádherné zahrady a 
středověké městečko.Velmi doporučuji jako rodinný výlet.Ve vesničce jsou nádherné domky a v každém z nich 
si můžete vyzkoušet nějaké řemeslo.Třeba si vyrobit svíčku nebo mýdlo,nebo ruční papír. Také můžete rýžovat 
zlato. .Pak si můžete ve středověké krčmě dát něco dobrého a projít se zahradami. Dále jsme navštívili město 
Nymburk a pak už jsme dojeli do Poděbrad,kde jsme prošli lázeňskou část. 
Další naše putování vedlo do Rychlebských hor – u Jeseníků-kde jsme spali ve vesnici Černá voda u lomu 
Rampa. Ivo se tam potápěl, my jsme se tam  koupali a jinak jsme jezdili na kolech Rychlebské cyklostezky, 
viděli jsme vodopády a také lázeňské město Jeseník. Také jsme si prohlédli jeskyně na Pomezí.  
 
Každoročně o prázdninách jedu na výlet se svými kolegyněmi, letos naše cesta vedla do Benátek nad 
Jizerou,kde jsme si prohlédly krásný zámek a muzeum hraček.Nadchly nás historické hračky z Japonska – 
domečky,panenky a dokonce obchůdek a také tam mají spoustu nádherných domečků pro panenky v podobě 
zámku,roubenky,staré školy apod.Cestou zpátky jsme se ještě zastavily v Mladé Boleslavi v muzeu škodovek.  
Další můj výlet byl s kamarádkami do Pardubic a na Kunětickou horu. Kilometr od „Kuňky“ je opravený 
lovecký zámeček,kde se nachází nádherné muzeum perníku.nazývá se Perníková chaloupka.Uvidíte tam, co se 
vše dá vyrobit z perníku.   
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Poslední byla naše týdenní srpnová dovolená. Měli jsme zaplacenu chatku v Kempu nad jezem v obci Nuzice u 
Bechyně.kemp byl malý a útulný,s pěknou restaurací, koupání bylo přímo v kempu v řece Lužnici.protože pod 
kempem byl jez,tak Lužnice tam byla klidná a teplá. Ten týden bylo opravdu teplo, dopoledne jsme jezdili na 
kole a odpoledne se koupali, buď v kempu v Lužnici nebo v Bechyni na koupališti nebo v písákách ve Veselí 
nad Lužnicí. Za ten týden jsme viděli muzeum keramiky a zámek v Bechyni,zámek a ZOO ve Hluboké nad 
Vltavou, město Tábor – krásné historické uličky a podzemí, zámek Červená Lhota, infocentrum u jaderné 
elektrárny Temelín,což je krásný zámeček ,kde se můžete dozvědět spoustu zajímavého o elektrárně a dlouho si 
tam hrát s různými hejblátky a technickými udělátky. 
Asi nejvíc nás nadchla Borkovická blata, 6 kilometrů dlouhá naučná stezka jihočeskými blaty.Moc nás nadchla 
pěkná krajina a spousta vzácných rostlin a živočichů. U každé rostlinky  cedulka, až se divím,že jim to tam 
nikdo neukradne. Cestou z dovolené jsme se ještě zastavili v Lipnici nad Sázavou,rodišti Jaroslava Haška. Je 
tam krásný hrad a lomy, kde se Ivo chtěl potápět. Také tam je Památník odposlechů – to jsou do skal vytesané 
veliké reliéfy nazvané Bretschnaiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlaté oči. Než je všechny v lesích objevíte, docela 
se projdete pár kilometrů okolo lomů. Teď se tam prý tesá do skály další reliéf, bude hotov příští rok a bude se 
jmenovat Hlava 22.  
Tak to je všechno,doufám, že jsem vás inspirovala na pěkný výlet. V naší zemi je toho k vidění, co stojí zato, 
opravdu  moc.  
                                                                                                                            Hana Matějčková                                            tálie,Ukrajiny,Bulharska,Německa,Ruska,Slovinska,Turecka,Srbska a 

                                                             
      Vzpomínka na pana Josefa Linharta. 
„Uloženo jest lidem jednou zemříti…“ Odpusťte mi, milí čtenáři, že svoji vzpomínku začínám  tak 
trochu morbidním biblickým citátem. On však vyjadřuje nezměnitelnou skutečnost lidského života: 
tak jako početí a narození, je i smrt součástí života. Nelze jinak. Žijeme? – tak také zemřeme! Tak 
proč s tím dělat takové cavyky?! Nemají pravdu někteří filozofové ,kteří smrt pokládají za pouhé 
zavření dveří za sebou? 
       Dovolím si ještě jeden biblický citát: „Vzpomínejte na vůdce své…“nebo též podle novějšího 
překladu: „Mějte na paměti ty ,kteří vás vedli …“ I když dovětky uvedených citátů mají ryze 
křesťanský význam, snad nedělám chybu, když je použiji v tak zdánlivě civilní životní situaci, jako je 
vzpomínání na život blízkého člověka. A vzpomínám rád.  
      Když se mi vynoří v mysli jméno Linhart, mám před sebou tři oblasti jeho života: Silnice, obec a 
zákopy. 
      Přiznávám se, že podrobnosti ze života pana Linharta neznám. Co pamatuji, pracoval u Státních 
silnic. Snad celý svůj aktivní  život. Zřejmě jej prožil za volantem náklaďáku. Jeho Pragu S5T jsme 
mohli potkat nejen ve východních Čechách. Jeho akční rádius byl veliký. Obstarával a přivážel různé 
náhradní díly i jiný materiál. V létech ,kdy se blížil k důchodu, už snad nebyl tak nasazován na zimní 
údržbu, jeho úkol byl „v týlu“. Svému podniku zůstal věrný ještě řadu let po odchodu do důchodu. 
Pracoval jako vrátný. Jeho vztah k podniku jej málem připravil o život při povodni v roce 
1998.Profese řidiče byla velice užitečná i pro obec. Ze svých služebních cest měl řadu známostí a 
lecos při nich mohl i pro obec zařídit. 
     A jsme hned u další oblasti jeho života. Já pamatuji pana Linharta jen jako předsedu Místního 
národního výboru, ale podle vyprávění některých pamětníků, pracoval pan Linhart v řadě funkcí 
obecního zastupitelstva dlouhá léta. Prakticky od svého mládí, tj. od poválečné doby až do roku 1990. 
Tedy více než 40 roků.   Vzpomínám, jak se jednou na zasedání Národního výboru jeden politický 
zástupce okresu divil početné účasti občanů na schůzi. I to bylo zásluhou pana Linharta. Ani v době, 
kdy se „nosilo“ agitování a politické  žvanění ,neměl rád zbytečné řeči. Při jedné schůzi, nařízené 
z okresu k oslavě VŘSR, tuto záležitost vyřídil několika větami. A po schůzi nám pak promítal 
diapozitivy ze Skotska.  Třebaže byl jiného světového  názoru než já, moc jsem si ho vážil. Více jsme 
se sblížili při  stavbě prodejny , kde šel příkladem v manuální práci . Prodejna zůstává  trvalým 
pomníkem jeho práce pro Bohdašín. 
       V posledních měsících války, spolu s dalšími třemi mladými muži z Bohdašína ,prožil řadu týdnů 
nasazení  na zákopových  pracech v Dolním Rakousku. Díky deníku, který spolu s Janem Štěpánem 
psali, se dovídáme mnohé z tohoto strastiplného období jeho života. 
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 Trojici doplňoval ještě „Mir ča“ Smola.                                                                    
 Také můj bratr Pepík, spolu s Láďou Smolou a Mirkem Hartmanem z Ohnišova, byli nasazeni na 
budování zákopů na Olomoucku.  
Tento můj zájem o problematiku zákopníků mě přivedl k několika návštěvám u Linhartů. Měli jsme si 
o čem povídat, protože nás oba zajímalo stejné téma. Žasnul jsem nad jeho aktivitou při organizování 
pravidelných setkání zákopníků.  Dokonce jednou  zorganizoval zájezd do míst, kde trpěli hladem, 
mrazem, špínou a dřinou. 
      Pan Linhart byl jedním z bezmála deseti tisíců nasazených Čechů a Poláků na budování zákopů 
chránících Vídeň a dalších padesáti tisíců nasazených na zákopy v prostoru Moravy a Slezska. Zákopy 
na Moravě  byly budovány za účelem zpomalení postupu fronty v naději, že Němci novou zbraní 
zvrátí průběh války. Naši občané trpěli zbytečně. 
            Na závěr svého vzpomínání si kladu otázku, v čem vlastně byla deviza Linhartova života? 
V profesi? V komunální politice? V koníčku? Mám za to, že vše co pan Josef Linhart dělal, dělal 
zodpovědně. .Lidsky (někdy i s chybami),ale poctivě. 
      Mějte na paměti ty, kteří vám ukazovali cestu. 
                                                                                                                                                M.Kočnar 
 
 
 

11.srpna se konal již 9-tý ročník populární soutěže hasičských družstev  o Bohdašínskou 

proudnici.Zúčastnilo se celkem 12 družstev,z toho tři družstva žen a jedno dětí. Všichni soutěžící brali klání 
velmi zodpovědně s elánem a nadšením sobě vlastním i když  i o humorné a veselé okamžiky nouze nebyla. 
Největší pastí na jednotlivé borce bylo překonání lávky. Jednotlivé disciplíny si členové každého družstva 
musí  vylosovat,jen strojník je předem určen.  
I přes nepřízeň počasí se sešlo poměrně dost diváků,kteří humorně a hlavně hlasitě všechny borce 
povzbuzovali. A jak to dopadlo?  
Muži                                                          Ženy                                                 Děti  
1. Osečnice                                              Nový Hrádek                                  Osečnice  
2. Provoz                                                   Bohdašín  
3. Hroška                                                  Olešnice v O.h.    
4. Bohdašín u Č.Kostelce  
5. Čánka                                                                                                                   
6. Bohdašín  
7. Nový Hrádek                                                                                                          
8. Sendraž  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               - 5 - 



Výzva! 
 
 
Bogas si přál, aby se na Bonu podíleli i bohdašínské děti a mládež. Když mi to 
tehdy řekl, obíhala jsem děti v Bohdašíně. Výsledek byl jeden hezký obrázek od 
Nikolky Machové. Myslím, že to byla hezká myšlenka, proto se znovu obracím 
na bohdašínské děti i na bohdašínskou mládež. Pokud byste měli chuť do Bonu 
něco hezkého napsat, nebo nakreslit, složit básničku, tak neváhejte. Kdykoliv 
cokoliv můžete zanést na obecní úřad nebo mě. Můžete se na vzniku Bonu 
podílet opakovaně. Určitě máte spoustu nápadů nebo hezkých zážitků , o které 
byste se chtěli podělit.  Hana Matějčková  
     
 

                                                        
 
 

22.září  nastal podzim 

 
 

Lidové pranostiky k podzimu :  
Svatý Jiljí jasný, bude podzim  krásný.(1.září) 
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.(24.srpna) 
Podzim na strakaté kobyle jede.  
 
Oslavy posvícení:  
Poslali mě naši k vašim,                                             Raduj se kmotře, budem veselí, 
aby přišli vaši k našim,                                              bude u nás posvícení, ,dá Bůh v neděli. 
jak nepůjdou vaši k našim,                                       Vola jsme už zabili, prasata jsme pobili,  
tak nepůjdou naši k vašim.                                      Čtyry husy náležitě jsme vykrmili.  
   
                                 Z knihy Karla Plicky Český rok – podzim.   
 

                                                        
 

                            Blahopřejeme jubilantům 
 
     Ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 
 
                              7.října            Marie  Šťastná         Rokole č.p.70    -   devadesát let 
     

  23.října           Milada  Machatová            č.p. 82    -    osmdesát let 
 
  24.října           Jan  Flídr                               č.p. 16    -    sedmdesát let  
 
  29.listopadu    Václav  Rejthar                      č.p. 24   -     sedmdesát let  
 
  27. prosince     Libuše  Černá                    č.p. 80  -     sedmdesát let 
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Sňatek uzavřeli 28.7. v Novém Městě nad Metují : 
   Petr  Syrovátko  Vanovka 11 a  Eva  Kollertová  Vysokov 77  
 

                                            Přejeme hodně štěstí 
 
 

                                                       
 
 

Významná výročí  těchto dnů: 
Eliška Rejčka (* 1.09.1288 - † 1335 )  

Eliška (Alžběta) Rejčka byla česká a polská královna, pocházející z polského rodu Piastovců, 
manželka českých králů Václava II. a Rudolfa Habsburského. 

 
  

. Dana Zátopková (* 19.09.1922 )  

Česká atletka, olympijská vítězka z roku 1952 (Helsinky) a několikanásobná mistryně republiky v 
hodu oštěpem.  

 Emil Zátopek (* 19.9.1922, + 21.11.2000 )  

Slavný český sportovec, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu.Postupně vytvořil 13 
světových rekordů. 

Manželé Zátopkovi získali dohromady 7 olympijských medailí. 

26.září 1212 

Římský císař Fridrich II. Štaufský udělil Přemyslu Otakaru II. tzv. Zlatou bulu sicilskou, která 
zaručovala dědičný královský titul pro české země. 

12.října 1492 

Kryštof Kolumbus doplul k pobřeží  Ameriky.   

28.října 1918 v Praze vyhlášena samostatná republika Československá 

21.listopadu 1344 položil Jan Lucemburský základní kámen katedrály svatého Víta na 
Pražském hradě 

1.listopadu 1781                                                        

Císař Josef II. vydal patent na zrušení nevolnictví v Čechách a na Moravě. 

                                            

       Toto číslo v počtu 88 kusů bylo vytisknuto 30. 9. 2012, nepodepsané příspěvky a fotografie dodal J.Štěpán. 
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