Bačetín
Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Správní obvod: Dobruška

GPS souřadnice: 50.299777N, 16.233316E

Nadmořská výška: 462 m n. m.

První pís. zmínka: 1458 (564 let)

Počet obyvatel: 393

PSČ: 518 01

Adresa URL: www.bacetin.cz

Historie obce Bačetín
Název Bačetín vznikl údajně od příjmení jakéhosi „Bačaty", který měl v prostoru dnešní
křižovatky u školy rozsáhlý dvorec a v blízkém Sudíně velký ovčín. Byl to pravděpodobně zakladatel
obce.Až do roku 1420 náležel Bačetín spolu se Sudínem k Cisterciáckému klášteru „Svaté pole",
(dnešní Klášter nad Dědinou), který byl založen v roce 1149 za krále Vladislava I. Mniši kolonizovali tehdy
rozsáhlé území na úpatí Orlických hor. V roce 1420 byl klášter husitskými vojsky zničen a tím zanikly
všechny dokumenty o kolonizaci zdejší oblasti. V zemských písemnostech je i zmínka, že v roce 1634 táhli
přes obec Bačetín s vojevůdcem Bauerem Švédové. Usadili se v Dobrušce a v celém okolí, potom
drancovali a loupili. Bačetínští občané nato zasypali studnu v horní části obce, zvanou „Bezednice", z
obavy, aby se zde švédští koňáci neusadili. V roce 1813 při válečném tažení tří císařů proti
Napoleonovi táhli přes Bačetín i Rusové. Poslední tažení vojsk přes naši obec, bylo v roce 1866 ve
válce prusko-rakouské, kdy bylo vojsko ubytováno po staveních až po 30 lidech. Bačetín je od nepaměti
převážně obcí zemědělskou, jejíž výměru obhospodařovali do roku 1957 místní soukromí
zemědělci a po vzniklé, tzv. socializaci v roce 1958, dva zemědělské podniky a to Státní statek Sedloňov a
místní Jednotné zemědělské družstvo. Kronika Bačetína a SudínaPrvní kroniku založil v roce 1928,
přesněji ke dni desátého výročí naší samostatnosti dne 28. října 1928, řídicí učitel zdejší
školy Alois Hanuš, narozen 4. 6. 1903. Tento kronikář začal psát kroniku se zpětným pohledem do historie
obce z dostupných archivních dokumentů a literatury a dále průběžné psal roční zápisy ze života
občanů a dění v obci. Tuto kroniku psal až do roku 1938. V následujícím roce začala druhá světová
válka, kdy musely být kroniky odevzdány. Kronikář A. Hanuš proto narychlo opsal stručně tuto kroniku, která
byla potom odevzdána a původní originál kroniky byl tajně uschován ve Škole, mezi dvojitou deskou skříně.
Během války se A. Hanuš odstěhoval do Opočna a proto po válce, kdy se opět kroniky obcím vrátily, byl v
roce 1950 pověřen kronikářem Josef Marek čp. 65, (v poli), narozen 22. 1. 1890. Tento kronikář však
zaznamenal pouze rok 1950 - 1951 a dále v psaní nepokračoval. V roce 1957 byla předána kronika do rukou
bývalého předsedy MNV Ladislava Dubánka s tím, že chybějící zápisy doplní a dále bude kroniku
psáti. Že vůbec žádný zápis nezapsal, se zjistilo teprve v roce 1975. Současným kronikářem obce
Bačetín je již 31 let (od roku 1976) kronikář Jan Moravec. Pečlivě zapisuje a fotografuje veškeré dění v
obci. Každých pět let zápisů ukončuje pěkně vázanou knihou (k nahlédnutí na OÚ). Kromě toho sestavil
několik almanachů obcí Bačetína a Sudína.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1458.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1119/bacetin/historie/
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