Střípky z minulosti… Osmičkové roky pohledem
kronikářů

28. října 1918

… byl sjednán mír, ač o sjednání míru nebylo žádných vědomostí, ale na všech frontách toho dne ustal
válečný ryk a jinak také snad ani býti nemohlo, neboť nebylo již ani co rekvírovat, nebyly plodiny,
nebyl dobytek, nebylo šatstvo, nebyly léky pro raněné a co hlavního, nebyli již ani vojáci, neboť kdo
nebyl zabitý, byl raněný a nebo nastydlý a omrzlý ležel někde v nemocnici a snad těch nejvíce bylo
zajato.
... prohlášena byla samostatnost státu „Československého“. K nám došla radostná ta zpráva sice až
k večeru, ale přesto jsme svátek ten důstojně oslavili.

V srpnu 1928
…otevřen byl lom na lámání kamene na stavby domů v Bojanově, na okraji „Číhadel“

16. září 1928
… zkoušel sbor dobrovolných hasičů v Bojanově novou motorovou stříkačku. O 2. hod. odpoledne průvod
od hasičské zbrojnice na náměstí s hudbou. O 3 ¼ hod. poplach. Se strojem zajeto k horní kašně, kde
byl stroj vyzkoušen. Ve 4 hodiny zajeto se strojem pod skálu „U Němcových“, hadice položené od stroje
po skále přes dvůr pana Fr. Plíška čp. 33 a p. J. Rulíka čp. 34 přes celé náměstí až k hostinci pana
Jana Kabele. Výkonnost stroje se ukázala velice dobrá, poněvadž chrlil vodu ze řeky ve čtyřech proudech
na nejzadnější stavení i do výšky několika metrů.

1.října 1928
… přemístěn poštovní a telegrafní úřad z čp. 2 do čp. 18 v Bojanově.

28.října 1928
… proběhla oslava 10. trvání Československé republiky. Domy okrášleny prapory. Při večerním průvodu
osvětlena okna. Zaznamenati sluší, že večerní průvod byl velkolepý. Tábor lidu v den 28. října, ač při
velkém větru, byl hojně navštíven.

14. listopadu 1928
… započal provoz na lanové dráze, která jest stavěna od údolní přehrady u Seče pod Ohebí do
kamenných lomů v osadním lese libkovském. Lanová dráha stavěna jest podle domu pana Jos. Nováka,
obchodníka čp. 27. Nad silnicí a dvorem pana E. Kabele, čp. 29, postaveny mosty, by chránily úrazu,
kdyby kámen spadl s koše. Na stavbu takového jednoho mostu spotřebováno 47 m3 stavebního dříví.

21. listopadu 1928
… Zemská školní rada v dohodě se zemským správním výborem zřizuje v zásadě smíšenou školu
měšťanskou s českým jazykem vyučovacím v Bojanově.

V roce 1938
… v celém našem okolí i v Bojanově vyskytla se u dobytka nemoc zvaná slintavka a kulhavka.

… Spořitelní a záložní spolek „Kampelička“ stavěl od základů vyhořelý dům čp. 18 pro svoji úřadovnu.
Stavba zadána byla staviteli Antonínu Dostálovi ze Slatiňan za Kč 130 000,-.

25. ledna 1938
…mezi 8. až 11. hod. večerní byla obloha náhle zbarvena na severní straně krásně červenofialovou září.
Na své oči sám jsem viděl dvě takové záře a vždy byly předzvěstí nějaké události. Tak, po první takové
záři, byla zavražděna toho roku bývalá císařovna rakouská Alžběta. Po druhé záři byl zavražděn
nástupce rakouského trůnu Ferdinand Este s manželkou a pak vypukla světová válka. Lidé soudili hned,
že jest to předzvěst něčeho zlého a předpověď se vyplnila dne 30. září, jenomže postihla naši krásnou
vlast.

12. června 1938
… konány byly volby do obecního a místního (osadního) zastupitelstva. (pozn. autorky.: Vyhráli nestraníci.)

23. září 1938
… o 10. hod. večerní vyhlásila vláda mobilisaci. Z našeho Bojanova nastupovalo ku svým vojenským
útvarům 34 mužů. Nastupovali s hrdinstvím a s úsměvem ve tváři. K boji však nedošlo.

5. října 1938
… vzdal se president Dr. Edvard Beneš presidentského úřadu. Naše veřejnost volbu třetího
presidenta (30. listopadu) přijala s pocitem úlevy. (Myšlen E. Hácha, po válce označen za kolaboranta. Dnes

již není jeho role tak jednoznačná - snaha o jeho rehabilitaci).

6. června 1948
… pořádán byl u nás slet VIII. okrsku sokolské župy Východočeské. Pippichovy za velké účasti okolních
sokolských jednot, hlavně chrudimské a heřmanoměstecké, i za velké účasti občanstva.

14. června 1948
… třetím presidentem republiky zvolen byl dosavadní předseda vlády Klement Gottwald. MNV rozhodl
se jménem všeho občanstva na jmenování presidenta republiky Klementa Gottwalda čestným občanem
městyse Bojanova u příležitosti jeho 52. narozenin. Při téže příležitosti byla slavnostním způsobem
vysazena Gottwaldova lípa u budovy střední školy.

V roce 1948
… byla zavedena dávka ze psů, a sice 50 Kč za psa ročně.

V roce 1958
… podle výnosu ministerstva zemědělství byl místním národním výborem revír řeky Chrudimky, včetně
přehrady, předán do správy Místní organizace Čsl. rybářů. Zdejší povodí je navštěvováno rybáři
z daleka.

Chtěla jsem Vás seznámit i s dalšími osmičkovými roky, ale „džý dý pí ár“ řeklo NE! SOkA
Chrudim vymazal z veřejně přístupné databáze všechny elektronické podoby kronik obcí (a nejen
jich) – to kdybychom chtěli náhodou zneužít citlivé osobní údaje… Doufejme, že hysterie kolem
nového nařízení o ochraně osobních údajů brzy pomine.
Lenka Simonová

