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Rekonstrukce bohdašínské pobočky

Marcela Fraňková

Malý, ale důležitý domeček na levé straně páteřní komunikace v Bohdašíně na Náchodsku. V katastrální mapě je uvedeno, že se 

jedná o Bohdašín nad Olešnicí, což ale ví málokdo. Tato informace je uvedena v okně domku spolu s informací, že na rekonstrukci 

byla použita dotace Královéhradeckého kraje. Tento domeček, který se rozhlíží daleko do krajiny, je pro místní obyvatele důležitý. 

Dříve patřil Asociaci víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky se sekretariátem v Kutné 

Hoře a byl využíván převážně pro setkávání místních spolků, zejména hasičů, mládeže, která tu hrála stolní tenis, a také zde již 

dlouhá léta sídlí pobočka červenokostelecké knihovny, která od roku 2016 nese jméno Břetislava Kafky – významné osobnosti 

zdejšího regionu.

   Ale vraťme se k domečku, který žije s obyvateli Bohdašína, osady patřící k Červenému Kostelci, a tudíž je i v jeho majetku. Na 

žádost osadního výboru byl domek na přelomu jara a léta 2019 celkově zrekonstruován. Bylo to dobré rozhodnutí, protože vše bylo 

dlouhým používáním opotřebované, zařízení bylo zastaralé a celkově nelákalo k pobytu. A knihovníci tam také neměli na růžích 

ustláno. Občas mráz poškodil vodovod a voda způsobila navlhnutí interiéru. Naštěstí knihy byly uloženy ve skříni výše a nedošlo 

k jejich zničení. A topilo se ve starých kamnech, což komplikovalo práci v zimním období.

   Celková revitalizace objektu v sobě zahrnula opravu elektroinstalace, nové rozvody vody a úpravu odpadů, novou hydroizolaci 

včetně odvodnění pozemku okolo objektu, položení nové dlažby, instalaci zdravotní techniky, rekonstrukci vytápění využitím 

kombinace topení akumulačními kamny s případným přitopením v krbových kamnech. Byla osazena nová okna a dveře, opravena 

střecha a provedena nová zateplená fasáda objektu. Domeček získal novou vizáž na základě návrhu Ing. arch. Šmelhause a došlo i 

k úpravě jeho okolí. Z pěšinky v trávě, která při dešti a sněhu nebezpečně klouzala, se stal pěkný chodníček s pevným zábradlím, 

pohodlný a bezpečný zejména pro starší čtenáře a další návštěvníky.  

   Od července 2019 mohou občané Bohdašína nový objekt využívat. I knihovní pobočka je opět důstojným místem pro knihovníky i 

pro občany. Příjemný vstup, interiér i milá knihovnice paní Kamila Kaválková, která se dobře stará o výměnné soubory a spokojenost 

čtenářů, jsou zárukou, že si obyvatelé – čtenáři i ostatní ‒ mohou při návštěvě říci: „Ano, je nám tu dobře, Bohdašín je dobré místo 

pro život.“ A pohled z okna do krásné podkrkonošské krajiny jim dá za pravdu.
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