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ohlédnutí 
 

Jaro nás potrápilo. Počasím i událostmi. 
V pondělí 11. dubna jsme takřka v přímém přenosu 
mohli vidět, jak je člověk maličký, když si kulička země 
trochu pšoukne. I když bylo obětí desetkrát méně, než 
při podobném pšouku o vánocích před sedmi lety, tak 
tentokrát bylo několikanásobně víc videozáznamů, 
které vyrážely dech. A k tomu ještě katastrofa 
v jaderné elektrárně, která nás znovu rozdělila na ty, 
kteří si budoucnost nedovedou bez jaderné energie 
představit a na ty, kteří jí nechtějí. 

V naší české kotlince zase řádilo tsunami 
politické. Nastartoval to již dříve ministr Drobil, který si 
nadrobil, pak přišel Vondra, kterému prý bylo 
nadrobeno a korunu tomu nasadila blondýnka 
Kristýnka. Bylo to (a je i dál) nemravně nechutné. 
V jednom z rozhovorů při příležitosti dvacetin ODS 
pronesl jeden z jejích zakladatelů Miroslav Macek 
k situaci v ODS ….“Smrádek nevadí, hlavně že je 
teploučko“. 

Počasí se jarně docela dařilo. Pochvalovali 
jsme si, že zima odchází pomalu a jaro jí vždy jen na pár 
dnů ukáže, že má na kahánku. Mantinely byly z hřiště 
odstraněny již 12. března, pak bylo pár dnů teplo a 18. 
znovu nasněžilo. Kupodivu bylo počasí tentokrát na 
holčičí i klučičí koledu přívětivé. A zažili jsme 
Velikonoční pondělí a čarodějnice v jednom týdnu, což 
se jen tak nestane. Na čarodějnice se dokonce sedělo 
před klubovnou venku. Noční deštík byl jen tak, aby se 
prach nezvedal, hranice chytla na první pokus a 
sedmiminutový ohňostroj byl parádní. Opékači krkovic 
zásobovali zájemce chutnou baštou, ZUBR byl správně 
vychlazený…  V pondělí 2. května napadlo 10 cm sněhu 
a 4. května po sedmistupňovém ránu zmrzlo všechno, 

co bylo v květu. Zmrzlíci přišli dřív a v plné síle. Po dvou 
dnech rána přestala být mrazivá a na konci týdne se po 
celé vsi ozval koncert sekaček, traktůrků i křoviňáků, 
protože tráva i v té zimně rostla jako vzteklá. Pak se 
zase na pár dnů ochladilo a bylo třeba přitopit. Na 
konci května jsme mohli v horkých dnech naplno říct´- 
jaro je tady. 

Poslední březnovou neděli jsme na pozvání 
Petra Hoňka oslavili jeho dvojnásobné dvacetiny. 
Gratulantů se sešel plný sál a bylo hodně veselo. Na 
stolech byly všeliké dobroty a muzika HEKTORŮ hrála 
jako o život. Bylo poznat, že hasičského starostu Hoňka, 
řečeného Hoblík, máme rádi. 
Na pomlázkové zábavě tolik lidí nebylo. Z dostupných 
informací se prý vydařila a její konec, po čtvrté ranní, 
hovoří za vše. 

Mezitím jsme si připomněli, že před 
půlstoletím jsme rozbili pomyslné mříže vesmíru, a 
před čtvrtstoletím bouchnul Černobyl. Smáli jsme se, 
až jsme se za břicho popadali, když jsme našeho pana 
presidenta viděli na návštěvě v Chile elegantně 
čajznout protokolární propisku (podle jiného zdroje 
umělecké pero ozdobené modrými polodrahokamy 
lapis lazuri). 

Na své stanoviště se po několka týdnech vrátil 
parádně opravený kontejner. V sobotu čtvrtého června 
se na hřišti za hasičárnou sešly děti a bohdašínská 
omladina, aby si připomněli svůj svátek. Koně 
nedorazili, někde se něco zadrhlo. 

Poprvé se 27. dubna sešla redakční rada 
BONu. Jména jejich členů jsou uvedena v záhlaví novin 
a jistě je na obrázku všechny poznáte. 

 

 

V Bohdašíně se pořád něco děje! 
 

http://www.bohdasin.cz/
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Informace z obecního úřadu 
 

          V pondělí 30. května 2011 se konalo čtvrté Veřejné zasedání obecního zastupitelstva tohoto 
volebního období.  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí: 
 

             1.  - hospodaření obce k 30. 4. 2011.  
 Příjmy jsou naplňovány na 30,5%. Tuto položku tvoří zejména daňové příjmy, které se, mimo daně 
z nemovitostí, plní asi na 32%, přičemž daň z nemovitostí je splatná teprve k 31. 5. běžného roku, tudíž se 
promítne v plnění rozpočtu obce až v příštím období. Je chvályhodný přístup všech občanů i chalupářů, že místní 
poplatky za odpady a ze psů byly všechny uhrazeny do konce května, byť s několika připomínkami a 
s dvouměsíčním zpožděním. Takže  celkem  příjmy obce na rozpočet 2 122 600,- Kč (bez dotací) k 30. dubnu činí 
647 791,- Kč.    
 Výdaje jsou zatím čerpány jen na 16,5%, protože dosud nebyly čerpány žádné výdaje na opravy komunikací.   
Z kapitoly bytového hospodářství bylo již vyčerpáno 70% ročního rozpočtu, protože v nájemných bytech ve škole 
bylo třeba vyměnit dva bojlery na vodu. Příspěvky školám a školce jsou uhrazeny z 52% (toto se platí podle 
pololetí). Náklady na sběr a svoz komunálních odpadů jsou zatím čerpány na 22,4%. Dále bylo rozpočtováno 
100 000,- Kč na nákup pozemku pod prodejnou, o kterém se vedou jednání a žádosti s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových již od roku 2001 a podle posledních informací k tomuto nákupu ještě letos nedojde.  
Plánované výdaje ve výši 2 122 600,-Kč (bez dotací) tedy činily k 30. dubnu 343 446,- Kč 
 2. – vzalo na vědomí rezignaci členky zastupitelstva paní Vlasty Ježkové z důvodu změny trvalého bydliště.  

Zastupitelstvo obce schválilo: 
 

1. – rozpočtové opatření č. 1 pro tento rok, které se týká přesunu dotace na sčítání lidu ve výši  
  1 300,-Kč;  

2 .  – prodej obecního majetku tak jak byly vyvěšeny jednotlivé záměry na úřední desce obecního     
          úřadu.                              

3.  – podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný     
          převod stavební parcely pod sakristií kostela v Rokoli a dvě přilehlé parcely (tato jednání se také    
          vlečou již řadu let).    

          
Přesné znění zápisu je k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu. 

------------------------------ 

         Obec dala opravit kontejner na komunální odpad. Jak si jistě každý všiml, je to uděláno ze silnějšího 
plechu, avšak ani ten neodolá opakovanému ohni ze žhavého popela. Cena za opravu je opravdu dosti vysoká, 
zaplatili jsme bezmála 43 000,- Kč, proto znovu žádám a prosím všechny občany, kteří tam popel sypou:  

„Až se zase začne topit, buďte opatrní a k majetku nás všech ohleduplní!“ 
To ostatně neplatí jen pro kontejner. 

 

V týdnu od 6. června byl částečně omezen provoz obecního úřadu. Uskutečnila se výměna oken a vchodových 
dveří. Potom se (jak se říká při jednom nepořádku) vymalovalo a než se zase všechno uvedlo do pořádku, uběhl 
týden.  
 

V letních měsících se bude opravovat cesta po obci od mostu na hořejší konec a zcela rozbitá cesta po 
zahumení od kravína směrem k Přibylům. Je to po několika letech akce většího rozsahu, na kterou jsme od 
krajského úřadu obdrželi dotaci ve výši 800 000,-Kč z Programu obnovy venkova. Při této akci nutně dojde 
k omezení provozu po obci. Budeme se však snažit, aby uzavírky netrvaly zbytečně dlouho a vždy byla možnost 
nějaké objízdné cesty. Ode všech občanů bude třeba trocha trpělivosti a shovívavosti. Celá akce buď musí být 
hotova do hasičské soutěže, která bude druhou sobotu v srpnu, nebo se začne až potom. Doufám, že se nám 
všem bude po opravené cestě jezdit líp než teď kličkovat mezi výmoly.  
 

       Jak jsem se zmínil ve zprávě ze zasedání zastupitelstva, zbývá nás jen 5 zastupitelů. Ke konci měsíce června 
se chystá změnit trvalé bydliště další zastupitelka, tudíž obec Bohdašín podle zákona čekají nové volby. Nežli 
bude nové zastupitelstvo zvoleno, nemůže obec nikterak nakládat se svým majetkem mimo již schválený 
rozpočet. Není to sice žádná tragedie, ale bude s tím hromada starostí a práce. Proto ještě než budou nové 
volby vyhlášeny, může každý občan Bohdašína, který zde má trvalé bydliště a nejpozději v den voleb mu bude 
18 let, přemýšlet zda se nechce stát členem obecního zastupitelstva, ale podotýkám - zodpovědně.  
          
To je ve zkratce vše důležité, co by měli občané vědět. Jinak vám všem spoluobčanům přeji pěkné léto a hodně                                                      
                                                                   zdraví (toho není nikdy dost).                          Ing. Jaromír Štěpán, starosta 
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                                       ? Chcete přijímat aktuální zprávy z obce? 
Všem, kteří mají počítač a připojení na internet. 

 

Na stránkách obce www.bohdasin.cz v kolonce aktuality, klepněte na tlačítko „Chcete přijímat 
aktuální zprávy?“  Pak stačí vyplnit Vaší e-mailovou adresu a potvrdit. 

O každé zveřejněné aktualitě na obecních stránkách budete informování zprávou na Váš  
E-mail. Zveřejňovány budou pozvánky na zasedání, různé aktuality, důležité zprávy, a 

samozřejmě vycházející Bohdašínské noviny. 
Josef Černý 

  

 
 

 oslava svátku matek 
 

Jako každý rok se druhou květnovou neděli na 
bohdašínském Obecním úřadu uskutečnilo 
setkání maminek, babiček, prababiček…. oslava 
Svátku matek. Myslím, že podle počtu návštěvnic 
se toto každoroční setkání líbí, a že se na ně 
všechny těší. Je to příležitost posedět se 
sousedkami v příjemném rozhovoru, u kafíčka a 

výborných zákusků, které vždy ochotné sousedky 

napečou. Lída Kačerová tradičně zajistila kytičky a 

děti s maminkami letos vyrobily z drátů a kamínků 
stromky štěstí. Chceme s Vlastou Livarovou, Lídou 
Kačerovou a dalšími maminkami a dětmi, které nám 
pomáhají, tuto tradici nadále udržovat a zlepšovat. 
Jen doufáme, že budeme mít dost dětí na malé 
vystoupení, protože bez hezkých básniček a písniček 
by to nebylo ono. Máme v Bohdašíně děti šikovné a 
bylo by škoda, kdyby svoji šikovnost a um nechtěli 
přednést. I když je k tomu zapotřebí kousek odvahy.  
Letos přednesl Míša Honěk báseň, kterou sám složil, Terezka také zarecitovala, Gábinka zazpívala a Kačka 
Hoňková a Anička Linhartová zahrály na flétnu. Pásmo básniček a písniček zahájila a zakončila nádhernou 
hrou na housle Péťa Uhlířová, vnučka paní Marie Kačerové. Je škoda, že se nezapojilo víc dětí. Snad příště. 
A já doufám, že se ve stejném, nebo ještě větším počtu, sejdeme i napřesrok. 

Hanka Matějčková 

 
 

pár slov o bohdašínské knihovně 
 
    Již několik let jsem bohdašínská knihovnice. Od 
dětství ráda čtu a vždycky jsem si přála se o 
knihovnu starat. Splnilo se mi tak mé dávné přání. 
    V knihovně je otevřeno každé pondělí od 17,00 
do 18,30 hodin. Myslím, že naše knihovna má co 

nabídnout. Každého čtvrt roku vozím knihy 
z dobrušské knihovny. Ty máme zapůjčené na rok. 
V knihovně si vyberou čtenáři všech věkových 
kategorií a různých zájmů. A pokud má čtenář 
nějaké zvláštní přání, zapíšu si ho a při příští cestě 

http://www.bohdasin.cz/
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do Dobrušky se přání snažím splnit.  Novou várku 
knih přivezu tentokrát 16. června. Tak se přijďte 
podívat. Byla bych velmi ráda, kdyby se počet 
pravidelných návštěvníků knihovny a tím i čtenářů 
zvýšil. 
     A když píši o knihovně do našich novin, ráda 
bych nabídla další službu. Vím, že některým z Vás 
už třeba neslouží zdraví, nedobře chodíte a přitom 
byste četli rádi. Nabízím Vám donášku knih domů. 

Po přečtení bych knížky zase odnesla a přinesla 
podle přání nové. Nabízím to i obyvatelům osady 
Vanovka a Bydlo – mám kolo. Pokud máte zájem 
zavolejte na mé telefonní číslo 731047351 a 
domluvíme se, kdy se mohu stavit, abychom 
půjčování knih dohodli. V knihovně půjčuji i 
časopisy Epocha a History ; tyhle časopisy si sama 
kupuji a pak je půjčuji dalším, protože je v nich 
spousta zajímavých článků. 

 

Přijďte se do bohdašínské knihovny podívat, zcela určitě si vyberete! 
 

Hanka Matějčková, knihovnice 
 

 
 

v Bohdašíně před čtyřiapadesáti lety 
 

Vracíme se k letům, kdy bohdašínské noviny nevycházely, abychom dobu před padesáti lety čtenářům 
zprostředkovali bez mezer.  Rok 1957 je kronikářem Dobroslavem Novotným popsán velmi obšírně. Ale pro 
nedostatek prostoru jsme i z „výcucu“, který připravil Josef Mádr museli hodně vynechat. Já myslím, že to byl 
rok zlomu, protože v tom roce do Bohdašína vstoupil (tehdy nahlížený) ďábel kolektivizace. Tedy - 
 

rok 1957 
 

Zemřel president Antonín Zápotocký a novým 
presidentem se stal Antonín Novotný (později 
nahlížený jako nejhezčí president tehdejších států 
Varšavské smlouvy). Konal se III. celostátní sjezd 
Jednotných zemědělských družstev, na kterém 
bylo konstatováno, že 50% zemědělské půdy 
v republice, je už v socialistickém sektoru (tedy 

JZD a Státní statky). I v naší obci začíná 
přesvědčování zemědělců o vstupu do JZD 
pracovníky ONV Dobruška, Chronotechny Nové 
Město, Papíren z Dobrušky, Vojenské posádky a 
dalších. Stavy skotu v Bohdašíně: 221 krav 
(dojnic), 23 prasnic, 318 selat.  

Předpis na dodávky byly zemědělcům v Bohdašíně stanoveny v roce 1957 takto: 
 

  předpis   dodáno dodáno na státní nákup  dodáno celkem 
Mléko   216.076 l 208.650 l       141.947 l   350.597 l 
Vepřové maso    16.493 kg   14.264 kg           6.174 kg     20.438 kg 
Hovězí maso    28.060 kg   25.371 kg         12.507 kg     37.878 kg 
Vejce     54.443 ks   59.270 ks         44.452 ks   103.722 ks 
Obilí     74.590 kg   74.997 kg           9.391 kg      84.388 kg 
(Poznámka: zemědělec musel nejdříve splnit předepsanou dodávku. Ta byla stanovena zemědělskou komisí 
MNV na základě státem stanovených tabulek. Čím větší hospodář - podle počtu obhospodařovaných hektarů 
– tím byly dodávky progresivně vyšší. Nesplnění dodávky – říkalo se tomu kontingent – znamenalo nemožnost 
dodávat do státního nákupu. Ten byl finančně zvýhodněn. Nesplnil jsi - byly sankce. Např. nebyla povolena 
domácí porážka, nebylo povoleno kácení dřeva v hospodářově lese apod. Zkrátka, všechno směřovalo k tomu, 
aby zemědělci dříve či později do JZD vstoupili. Bohdašín měl v roce 1957 222 dospělých obyvatel). 
 

Byla uzavřena prodejna potravin. Božena 
Vymetálková dala výpověď, náhradní prodej 
zajišťuje Jiří Plzák, který v domě bydlí. Paní 
Benešová, bývalá majitelka prodejny nechce 
uvolnit jednu místnost pro zvětšení prodejní 
plochy, i když sama má vlastní rodinný domek 

v Dobrušce.  Místní Kampelička, založená v roce 
1908 (sídlo měla v domě, který nyní rekonstruují 
Hromádkovi), ukončila svoji činnost a zřízena byla 
pobočka Státní spořitelny na Novém Hrádku. 
Rok 1957 byl rokem volebním. Volilo se do MNV 
(místní národní výbor), ONV a KNV. Byl ustaven 
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sedmičlenný Akční výbor Národní fronty (NF), 
který připravil společnou kandidátku NF do MNV a 
kandidáty do ONV a KNV. Volby se konaly 24. 
května v hostinci „U Jindrů“ (Na Nové). Zapsáno 
bylo 222 voličů a účast byla stoprocentní. Pouze 2 
hlasovací lísky byly neplatné; byly přeškrtnuté. 
Zvolena byla pětičlenná rada MNV (předseda 
Václav Přibyl čp. 51). Následně byly ustaveny 
komise: tříčlenná finanční (předseda Josef Linhart 
čp. 4), pětičlenná zemědělská (předseda Josef 
Štěpán čp. 5), pětičlenná pro výstavbu (předseda 
Ferdinand Přibyl čp. 84) a tříčlenná požární a 
bezpečnostní (předseda Vladimír Machata čp. 82). 

Požární sbor vyjížděl 11. června k požáru 
chalupy na Novém Hrádku – Žákovci, 30. června 
se hasiči zúčastnil soutěže ve Slavoňově (I. místo) 
a 14. července soutěže v Deštném (V. místo). Při 
žňových hlídkách bylo odpracováno 3.250 hodin.  

Nově byl ustaven sedmičlenný Výbor žen 
a předsedkyní se stala Marie Suchánková čp. 17. 

Také se sbíraly suroviny; železo (32/20 q), 
textil (3/3q), papír (3/3 q) a kosti (2,5/1,5 q). 
V závorkách je v čitateli uveden plán, ve 
jmenovateli skutečnost. 

Vedoucí úloha KSČ není v obci taková, jak 
směrnice strany doporučují a ČSM 
(Československý svaz mládeže) neprojevuje 
žádnou činnost. 

Při výstavbě obce (Akce Z) bylo 
odpracováno 112 hodin – zřízena ležatá sušárna 

hadic. Oprava cesty k Bydlu, stavba dřevníku u 
MNV, veřejné osvětlení rozšířeno o jednu lampu 
směrem k Tisu, Telefonní stanice v hospodě „U 
Jindrů“ se stala majetkem MNV.  Odpracováno 
bylo 670 hodin placených a 730 hodin 
neplacených. 

Přibyly nové televizory; k Přibylům čp. 51, 
ke Štěpánům čp. 9, k Martinkům čp. 38 a 
k Maršíkům čp. 29.  

Byla zbourána chalupa čp. 11 po 
Popelkových a Josef Fiala s mladými staví nový 
rodinný dům. Chalupu čp. 53 po Čtvrtečkových 
koupili manželé Nýčovi z Mezilesí a postupně jí 
rekonstruují. Chalupu čp. 63 po Matěji Čejpovi 
byla prodána manželům Štěpánovým (hajný) 
z Nového Hrádku. Po smrti Františka Beka se do 
chalupy čp. 76 přistěhovali příbuzní, manželé 
Žďárkovi z Mezilesí. 

Ochotnický spolek zanikl, protože jeho 
činnost ochabla a byla ustavena Osvětová beseda, 
kterou vedl Jan Kačer z čp. 86. Dne 12. května 
sehrán divadelní kus „Třetí zvonění“, který byl 
opakován ještě v Bystrém. Ve třídě školy sehráli 
žáci několik pohádek – Stříbrná studánka, Dvě 
Maryčky a Sněhurka a sedm trpaslíků. 

Na krajské soutěži SVAZARMU obsadilo 
družstvo Bohdašína III. místo – střelba 
z malorážky.

Osvětová beseda pořádá 21. října Posvícenskou zábavu a 31. 12. Silvestra s programem. 
 

V roce 1957 nás opustili 4 občané; v únoru Jan Hartman, zvoník, čp. 26, František Bek, truhlář čp. 76 
a Marie Kuhnová čp. 47, v září Anežka Kasnarová čp. 25. 

 

Počasí: leden – málo sněhu (do 10 cm), mrazy v průměru -5: C; únor – bez sněhu, teploty od 0:C do + 16:C; 
březen – bez sněhu, teploty do -6:C, přeháňky a oteplení. Jarní práce se zpožďují; duben – deštivo + 10:C, 
následně mrazivo -4:C, koncem měsíce přes den oteplování. Vlaštovky přiletěly 23. 4. a 24. 4. byla viděna 
kometa; květen – mrazivo a 15 cm sněhu. Mráz květy stromů spálil. Pro zemědělce nepříznivé jaro, sucho a 
chladno. Někteří začínají dovážet vodu; červen – teplo, sucho a bouřky jen místy; červenec – vysoké denní 
teploty (do 30:C) a od devátého deštivo až do konce měsíce; srpen – první polovina měsíce teplo a sucho. 
Potom do konce srpna deštivo. V nocích 22. – 24. srpna byla viditelná kometa, která byla objevena naším 
hvězdářem Mrkosem a po něm dostala i jméno; září – několik málo dní slunných, jinak deštivo a 27. 9. se 
ohlásil první mráz; říjen – počasí se zlepšilo, denní teploty se pohybují do +15:C; listopad – pěkné podzimní 
počasí, ale koncem měsíce teplota klesla k -11:C a sněhová vánice; prosinec – mrazivo, teploty se drží okolo  
-10:C a leží asi 5 cm sněhu. 

z kroniky připravil Josef Mádr 
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dětský den 
 
Dvěma obrázky se vracíme ke Dnu dětí 4. června. Dětí bylo na hřišti hodně a urputně se snažily obstát 
v soutěžích, které pro ně maminky a tatínkové, hasiči, připravili. Jen koně nebyli – prý se to ve Slavoňově 
nějak zadrhlo. Ale na závěr připravili hasiči velkou horu hasící pěny a tak se v ní všechny děti řádně vyráchaly. 

 
 

Poznámka: když jsem fotografoval, stál jsem u dvoumetrové bariéry, na které jako vrabčák seděl malý Jára Linhart. 
Zeptal jsem se ho, jak se tam dostal? Odpověděl, že normálně. Seskočil, poodešel, rozeběhl se, vyskočil a zachytil se 
vršku bariéry, přitáhl se, zahrabal nohama a byl nahoře. Zase jako vrabčák. 
Uznale jsem mu řekl: „Dobrý. Já bych už dnes nedokázal“. Pokýval hlavou a řekl: „Myslím, že dnes už né“.        (bg) 

 

 

SDH Bohdašín 
V sobotu 14. května jsme se ve Sněžném zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu. Šlo 
tedy o požární útok a štafetu 4 x 100 metrů. 
V barvách bohdašínských dívek poprvé 
nastoupily Věra Hrnčířová a její dcera Eva, 

aby nahradily dívky, které se letošní soutěže nemohly 
zúčastnit. Dařilo se, družstvo děvčat bojovalo s časem i 
technikou a stálo „na bedně“ na třetím místě. 
Muži nastoupili ve dvou kategoriích; muži  a  muži nad 35 let 
(těm se říká Pepíci). Mladí skončili devátí. Staří stáli na 
druhém stupni „bedny“ a někteří z družstva tvrdí, že kdyby 
se košař Benýsek nekochal, mohli být první. Myslím, že mu 
už všichni, včetně mne, odpustili. 
  

V úterý 31. května jsme byli u ohně na pasece v Záboří u 
Valských lesů. Hořelo po pálení klestí z úklidu po těžbě a prudký vítr oheň znovu rozfoukal. Moc nescházelo a 
asi bychom si vyzkoušeli čerpání vody do požárního letadla. Nakonec byl za přítomnosti čtyř jednotek oheň 
zvládnut (do houštiny mu scházely cca 4 metry), ale padlo tam 32 tisíc litrů vody. A Tatra, hadice i my tři od 
nás, co jsme tam byli, jsme byli jako čuňata. 

 

------------------------- 

HASIČI OZNAMUJÍ 
V sobotu 25. června se v hasičské zbrojnici uskuteční SLAVNOSTNÍ SCHŮZE SDH BOHDAŠÍN  

při příležitosti 125 let od založení hasičského sboru. Přivítáme na ní bratry hasiče z dalekého i blízkého okolí. 
(pozvánky budou členům SDH doručeny). 
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V 19,30 začne tamtéž již tradiční 
 

 
 

na kterou srdečně zveme všechny z Bohdašína, Vanovky, Bydla a všechny přespolní. Hraje HEKTOR. 
Zábava začne v 19,30 hod. a skončí, až skončí. 

------------------------ 
V sobotu 13. srpna se uskuteční již VIII. ročník soutěže 

 

O BOHDAŠÍNSKOU PROUDNICI 
Soutěž se uskuteční dopoledne (čas zahájení bude upřesněn) a namísto odpolední Borašské lávky 

připravujeme ve spolupráci s okolními hasičskými sbory, opět při příležitosti našeho výročí, 
 

 PŘEHLÍDKU HISTORICKÉ HASIČSKÉ TECHNIKY S UKÁZKAMI TOHO, JAK SE DŘÍV HASILO. 
 

Účast nám předběžně přislíbili například hasiči z Bystrého, Mělčan, z Lomů, Přepych a také třeba bratři 
z Roztok u Jilemnice se svojí krásnou „parničkou“. 

Tak jako každý rok bude součástí slavného hasičského dne taneční zábava. 
Josef Černý 

 

                   
                                                                                                          

blahopřejeme jubilantům 
Motto: Zestárnout není umění – umění je to snést.  

Johan Wolfgang  Goetha 

 

Omlouváme se, že v prvním čísle letošního BONu jsme zapomněli 

blahopřát sestře Olze Tiché z Domu Schönstatských sester v Rokoli,  
která 14. února dovršila 85 let života mezi námi.  

 

Ve druhé čtvrti roku 2011 oslavili nebo oslaví životní jubileum tito naši spoluobčané: 
mezi šedesátníky se, chtíc nechtíc, už zařadili 

13. května Josef Grim z čp. 38 a 18. května Jana Janečková z Vanovky čp. 4.  

 16. června to čeká Petra Čtvrtečku a hned 19. června Boženu Čtvrtečkovou z čp. 58. 

Sedmdesátiny oslavila na Apríla Ljuba Rychetská a Bohuslava Rychetského to čeká 16. června.; z čp. 15. 

Mezi pětasedmdesátníky se 23. června zařadí Jiří Drašnar z Bydla čp. 108. 
 

Ve třetí čtvrti tohoto toku svá jubilea oslaví: 

pohlednou šedesátnicí se 23. srpna stane Miloslava Linhartová z čp. č 4 

 a mezi šedesátníky se 3. září zařadí Vlastimil Syrovátko z Vanovky čp. 11. 

Zní to neuvěřitelně, ale stále čiperné Martě Smolové z čp. 11 bude 31. července pětasedmdesát 

a Františkovi Dyntarovi z čp. 20 bude 16. srpna zrovínka tolik. 

V Domě Schönstatských sester v Rokoli oslaví osmdesátiny 10. července Anna Častorálová 

a 27. července bude Miluši Krištofové krásných 85 let. 
 

Dovolujeme si ještě uvést, že nové příslušnici dívčího 

hasičského družstva Věrce Hrnčířové bude 21. července již 50. Neuvěřitelné! 
 

Přejeme všem jubilantům dobré zdraví, a aby se Vám na světě líbilo! 
 

(redakční rada) 
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pêle – mêle, nebo také páté přes deváté 
 

Měla by to být nová pravidelná rubrika BONu. Chtěli bychom v ní uvádět zajímavé články, zprávy, 
kulinářské radosti, zahrádkářské porady…, zkrátka v pátém přes devátém by vždy mělo být něco 
zajímavého. A měla by to být i rubrika, kterou byste mohli a měli spoluvytvářet. 

Tentokrát jsme vybrali zajímavé povídání o fenoménu 
                                                                                                                                                                                                                         

GLOBALIZACE 
CO SE SKRÝVÁ POD TÍMTO SLOVEM, SE KTERÝM SE DENNĚ SETKÁVÁME. 

(záznam smyšleného jednání kapitánů světového průmyslu) 
 

Na nejluxusnější lodi v Tichomoří se konala přísně tajná konference gigantů světového a konzumního průmyslu. Jako 
každoročně byli přítomni zástupci všech oborů a poprvé byl také přizván mladý ekologický reprezentant celosvětového 

hnutí za ochranu přírody. 

 
„Vážení přátelé“, zahájil neformální diskuzi 
předseda, „pokusme se stručně shrnout naše 
skvělé výsledky za minulá desetiletí. Všichni 
dobře víme, že se tu scházíme proto, abychom se 
dohodli, jak dále a co nejlépe ovlivňovat veřejné 
mínění, a jak manipulovat širokými vrstvami lidí 
k našemu prospěchu. Triliony dolarů, které se 
nám hromadí v bankách je nutno neustále 
násobit“. 
„Správně“ podotkl zástupce potravinářského 
průmyslu. „A musím skromně poukázat na to, že 
nám se to daří nejlépe“. 
„No tím si nejsem docela jistý“ namítl 
representant komunikací. „Dnes už má každý 
civilizovaný jedinec mobilní telefon, a to většinou 
s kamerou a internetem. Lidé denně blábolí o 
zbytečnostech, připojují se na internet a čtou 
bezcenné e-maily, jako by hovorové minuty 
neexistovaly. Tomu říkám úspěch“. 
Zástupce farmakologického průmyslu se samolibě 
usmál. 
„Jste naprosto vedle, pánové. Komu se podařilo 
přesvědčit miliony lidí, aby polykali naprosto 
zbytečné vitaminy přesto, že se normálně 
stravují?“. 
„Normálně stravují?“ uchichtl se zástupce 
potravinářství. „Kdo nahradil zdravé máslo 
umělými tuky, a přesvědčil masy lidí, že je to pro 
ně lepší? Víte z jakých sajrajtů je vyroben párek, 
nebo hamburger? Tam dnes už není ani kousek 
pravého masa. Správné koření zamíchané do 
proteinové hmoty dokáže přesvědčit každého“. 
„No vidíte. A jsme u toho“ podotkl zástupce 
maloobchodu. „Proto jsme vytvořili pojem 
organický. Dnes už většina lidí dává přednost tzv. 
organické stravě. To slovíčko dělá zázraky. Nikdo 
neví, co to vlastně znamená, ale všichni to kupují. 
Za to všechno vděčíme hlavně tady kolegům 
z reklamních odvětví.“ 

„Víte, co byl před pár lety jeden z našich 
nejlepších nápadů? Začít lidem prodávat vodu 
v plastových lahvích. Na to přišli tady kolegové 
z Francie. Dnes už to většina lidí kupuje jen ze 
zvyku a my na litru čisté vody vyděláváme víc než 
na litru mléka. Přitom ta čistá voda z kohoutku je 
mnohdy daleko lepší, než ta zatuchlá z lahve. 
Stačí jí jen dobře vychladit“. 
 
Nový zástupce ekologického hnutí se přihlásil ke 
slovu: „Vy tady zřejmě pracujete 
s předpokladem, že co spotřebitel, to blbec“. 
„To vy nevíte?“ zeptal se překvapeně předseda. 
„Tomu tedy nevěřím, lidi přeci nejsou blbí“ 
odvětil ekolog. 
 

Když dozněla bouře hlasitého smíchu, předseda 
setřel z tváře slzy, které mu upřímný smích vehnal 
do očí a pravil: „Tak vy také ještě věříte, že 
globální oteplování způsobuje lidská činnost, a že 
tání ledovců zvedne hladinu moře o několik 
metrů, že jo?“ 
 

„Ale to je přeci jasně prokázáno, že se zemský 
povrch otepluje. Je to potvrzeno přímým 
měřením. Představte si, že to tak půjde dál, 
roztaje led a hladina moře stoupne. To pak 
zaplaví velkou část obydleného území“. 
 

„Tak za prvé, příteli. Vezměte si učebnici fyziky 
pro pátou třídu a vyhledejte si Archimédův 
zákon. Když roztaje kus ledu plovoucí po vodě, 
tak se hladina nezvedne ani o milimetr. To si 
můžete lehce ověřit doma. Vezměte sklenici 
vody, nechte v ní plavat led a udělejte si rysku 
v úrovni hladiny. Až ten led roztaje, tak se 
podívejte o kolik voda stoupla – o nic. S mořem, 
ve kterém plavou ledové kry je to úplně stejné. I 
kdyby všechny ty ledové kry roztály, tak se 
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s hladinou moře vůbec nic nestane. Ale jen to, 
proboha, nikomu neříkejte“. 
 

„Tak tomu nerozumím“ odvětil zmateně ekolog. 
„Proč tedy lidi tak strašíte?“ 
 

„Milý příteli“ řekl předseda. „Masy lidí se musí 
udržovat v neustálém stavu obav a konkrétního 
strachu. My jim ten strach nejenom vytváříme, 
ale zároveň nabízíme nápravu situace. No a na 
tom vyděláváme ohromné peníze. Lidé jsou 
ochotni zaplatit cokoli za pocit bezpečí, zvláště 
pak, když mají malé děti a obávají se o jejich 
budoucnost. Mimo to, všichni chtějí žít zdravěji a 
déle, aby se mohli o pár let víc rýpat ve svých 
zahrádkách a koukat na ty banální televizní 
pořady.“ 
 

„A co tedy podle vás způsobuje globální 
oteplování?“ naléhal ekolog. 
 
„Sluneční činnost a staleté přírodní cykly. Copak 
to nevíte?“ odvětil předseda. 
„To všechno my pozorně sledujeme. Stačí 
naznačit, že jakékoli přirozené globální změny 
jsou výsledkem lidské činnosti, a hned dáme na 
trh uvést nové produkty. Před pár lety nám hrály 
do rukou ozonové díry. Víte kolik milionů jsme na 
nich vydělali?“ 
 

„A co emise kysličníku uhličitého a jiných zplodin 
hoření?  Ty jsou přece výsledkem spalování 
pohonných hmot v milionech aut. To je lidská 
činnost, ne?“ 

 

„Kapka do moře“ usmál se předseda. „Každý rok 
nahodile shoří miliony hektarů lesů po celém 
světě. Ty vytvoří daleko víc uhelnatých zplodin, 
než veškerá auta v Evropě za sto let. A to se ani 
nebudu zmiňovat o tom, co vypustí do atmosféry 
jen jedna malá sopka, když zahájí činnost. A těch 
jsou na světě tisíce.“ 
 

„Co tedy bude dál“ zeptal se ekolog zmateně. 
 

„Teď pracujeme na novém projektu a uvidíte, že 
to bude za pár let ohromný šlágr. Stlačený 
vzduch. Představte si, že si budete moci koupit 
bombičku pravého vzduchu z hor, z Afriky, nebo 
odkud chcete. Pochopitelně, že to bude čistý 
vzduch, ale to nikdo vědět nebude. Lidé budou 
doma sedět před televizí s maskami na obličejích 
a zhluboka vdechovat to, co jim řekneme, že 
vdechují. Lesy, hory, stráně, no cokoli – lidská 
fantazie je neomezená. Všichni se přitom budou 
cítit báječně, zvláště pak, když jim do toho 
přidáme jemné aroma nějaké vůně a trochu 
kyslíku. 
Až ten vzduch vydýchají, honem poběží do 
obchodu a za několik Euro si koupí novou 
bombičku. Lidé si na to brzy zvyknou stejně tak, 
jako si zvykli kupovat vodu v plastových lahvích.“ 
 

Předseda se odmlčel. 
„…víte co? Teď si uděláme malou přestávku. U 
bazénu na horní palubě se podává kaviár a 
šampaňské.“ 

(zdroj  - internetová pošta) 
 

Poznámka: tento text je od začátku do konce vymyšlený. Netroufám si však napsat, že na něm není ani zbla pravdy. Co myslíte Vy? 
 

 

 

zajímavá odpověď 
 

V současné době na nás televize chrlí jednu talentovou show za druhou. Co si o soutěžích typu 
SuperStar myslíte? 
 
Odpovídá David Koller, lídr legendární skupiny LUCIE, která letos ovládla udílení cen Anděl, a kterého navíc letos 
akademici ocenili titulem nejlepší zpěvák roku 2010 

Je mi líto těch lidí. Toho, jak je to s největší pravděpodobností semele. Chvíli, ale jen opravdu chvíli 
budou slavní a druhý den se jim budou třeba lidi posmívat. Pochopitelně se do těchto soutěží hlásí také 
talentovaní lidé. A ti, když zvládnou tu vlnu zájmu- nezájmu, budou v pohodě. Jinak tyhle pořady naštěstí 
nesleduju. Televizi jsme odpojili asi před čtyřmi lety. Jsem tak ušetřen záplavy reklamních bloků. A soutěže 
typu SuperStar jsou podle mého stejné jako porno. 

(zdroj -  novinky.cz) 
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  tečka nakonec 
(prázdninové rozjímání starého zbrojnoše. Pro děti) 

 
Za necelý měsíc skončí školní rok a Vám – dětem 
začnou prázdniny. Na téhle fotografii jste na konci 
školního roku před třemi léty. Mrkněte na to, jak 
ten čas letí. 
 

     Přál bych Vám, milé děti, abyste je užily co 
nejlépe. Přál bych Vám pěkné počasí. Aby voda 
v bohdašínské nádrži nebo bazénu na zahradě 
byla teplá a čistá, abyste nestonaly… a především 
bych Vám přál dobré a spolehlivé kamarády 
(kamarádky), se kterými budete prázdniny 
prožívat. Hlavně, abyste se nenudily. 
      Rodiče přejí svým dětem obvykle jenom 
dobré. I mně to jako klukovi přáli. Asi proto mne 
se sestrou vozili na prázdniny do Bohdašína. Pro 
pražského kluka to byl jiný svět. Už tím, že doma 
jsme měli splachovací záchod a za humny byla 

kadibudka. Nevadilo mi to.  Poznal jsem rozdíl mezi krávou, býkem a volkem, kozou a kozlem, poznal jsem, jaké obilí 
roste na poli, jaké trávy se sečou, ptáky, brouky… A děti byly v hospodářství poloviční pracovní síla. Tak jsem se naučil, 
jak se kydá hnůj, vážou snopky a stavějí panáky, nakládá krmení na vůz, proorávají brambory…., zkrátka všechno, co 
kluci Martínkovi uměli. Aby byly povinnosti co nejdřív hotové a my se mohli věnovat klukovským záležitostem.  
     Dětský svět, tedy Váš svět, je o poznávání.  Když pršelo, tak jsem četl. Děda Josef Martínek-zahumenský měl 
nepřeberné množství Rodokapsů a já je do svých 16 let skoro všechny přečetl. Myslím, že jsem na Rodokapsech poznal 
krásu čtení. A nikdy, nikdy jsem se o prázdninách nenudil. 
     Proč o tom jako starý zbrojnoš píšu? Svět venkova se za 70 let změnil k nepoznání. Na kadibudku už nikdo z Vás 
nechodí. Skoro u každého domu stojí auto, někdy dvě. Zatím co moje generace mohla poznávat černobílou televizi jen 
několik hodin denně na obrazovkách jako dlaňka, vy se díváte na veliké barevné obrazovky již od miminkovských let. Po 
kapsách nosíte deseti dekové mobily, eMPé trojky a na počítačích to umíte líp, než já. Přeji Vám to.    Ale….? 
     My dospělci už víme, že bez poznání minulosti je obtížné připravovat budoucnost. A jak vidíte na přiložené fotografii, 
tak do dospěláckého věku pádíte velikou rychlostí. Přál bych Vám, abyste poznávali svět nejenom přes televizní 
obrazovku a monitor počítače. Přál bych Vám poznávání světa také přes kytky, stromy, brouky, v lese, u vody nebo na 
hřišti. Abyste poznávali minulost z vyprávění rodičů a prarodičů. Oni umějí vyprávět, protože se v mládí nevyjadřovali 

jen jednoduchými větami jako v esemeskách, a jak vím, mají rádi pozorné 
posluchače. Přál bych Vám zkusit napsat básničku, namalovat obrázek, zahrát nebo 
zazpívat… A abyste své dětské umění dokázali předvést ostatním. Tak, jako ti 
odvážní, kteří na Den matek prozářili tváře maminek, babiček, tetiček… 

 
Milé děti, přeji Vám krásné prázdniny, a abyste se nikdy, 

 ale nikdy o prázdninách nenudili! 
Bogas (starý zbrojnoš) 

------------------------------------------------- 
 

    …a Míša Honěk přednesl na Dnu matek maminkám svoje přání: 
 

   Byla jedna maminka, ta měla svá sluníčka. 
   Vždy jim pomáhala a s láskou vychovávala. 

   Za to vše Vám chci poděkovat a kytičku darovat. 
 

Nikolka Machová nás tímto obrázkem 
          zve do hasičské, klubovny… 
 
 
 

Toto vydání BoNu bylo vytištěno v nákladu 80 kusů a bylo doručeno do všech domů trvale obydlených i domů rekreačních.  
Noviny jsou také ke zhlédnutí na oficiálních internetových stránkách obce  www.bohdasin.cz 

Do tisku dáno 13. června 2011 

http://www.bohdasin.cz/

