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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
složitý rok 2020 je minulostí. Vzhledem ke covidové situaci jsme se nemohli rozloučit s rokem 2020 a přivítat se
v roce novém tradičním ohňostrojem
na rybníku Pískovák. Bohužel současná situace a pokračující pandemie
a vládní nařízení nám nedovolí vrátit se
k normálnímu životu. Musíme doufat
v lepší zítřky a myslet pozitivně.
Nyní bych vás chtěl seznámit s celkovým sumářem, co se podařilo v roce
2020 zrealizovat a naopak co se nepovedlo. Začnu od konce. Díky přítomnosti viru skomírala kultura, sport
a hlavně společenský život. Jediné co
se podařilo městu uspořádat, byl Městský ples, Hasičský dětský den, několik
posezení pro seniory se známými osobnostmi v domě s pečovatelskou službou
a Bousovské slavnosti. Ostatní plánované kulturní akce musely být z důvodu vládních omezení zrušeny.
Naopak plánované investiční projekty se podařilo vcelku zrealizovat. Z důvodu poklesu daňových příjmů během
roku odložilo město realizaci tří projektů. Jednalo se o rekonstrukci budovy čerpací stanice v obci Střehom, kde
máme zdroj pitné vody, vybudování nových chodníků v ulici Tovární a v ulici
Lhotecká. Zmíněné projekty jsme přesunuli do plánu investic na letošní rok.
Celkem město proinvestovalo v roce
2020 téměř 25 miliónů korun. Z toho
se podařilo získat čtyři milióny z různých dotačních titulů. Stručný přehled
viz tabulka dále.
/pokračování na straně 3/
www.dolni-bousov.cz

Rodnému městu
Bousove milý…
Důlečku vyhloubený
do hutné jíloviny
mého domova…

A nejlépe je u vody…
Každou pěknou vzpomínku
svěřím malému pramínku,
pošlu ji dál, jak loďku z kůry řece.

Vždy odznova
ráda hledám tvoji krásu.
V zrcadlech rybníků se zhlížím,
s Klenicí pluji s rákosovým chmýřím,
skrz olše, topoly, se dívám do mraků.

Přece…
jsem doma, mezi svými.
Jejich všednosti jsou i mými,
stejně tak radosti a žal.

Městečko zázraků…
na prahu ráje
otvírá znovu dávné báje.
Očima dítěte je vpíjím,
když moje kroky zvolna míjí
lesy a lípy svobody.

Bousove milý, ráda mám
tvou notu veselou i zádumčivou.
Cestičky k tobě
tak vlídně se vinou…
a všechny voní domovinou,
máminou písničkou a chlebem.
Napořád pro mne budeš jeden.
Domov jediný.
Pavla Bartková
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Betlém na Svobodíně vytvořili - Eva Bernardová, Radka Kasalová, Marie Dlasková a Dagmar Hlaváčková

Betlém v D. Bousově vytvořili - Pavel Nechanský, František Borovička a Václav Myška

Betlém na Rohatsku vytvořil - Marek Pilař

Betlém ve Vlčím Poli vytvořil - Tomáš Gärtner

Covidový Advent 2020

Z důvodů covidové nákazy Mikuláš pouze projížděl městem
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Slovo starosty

/dokončení ze strany 1/
INVESTICE A OPRAVY V ROCE 2020:
Modernizace sídliště II. etapa

3.563.016,-

Oprava hřbitovní zdi v DB III. etapa

2.295.370,dotace 500.000,-

Vybudování jazykových učeben v ZŠ

5.596.028,dotace 2.849.895,-

Varné centrum do kuchyně v ZŠ

1.330.504,-

Výměna osvětlení ve sportovní hale za LED osvětlení

488.494,-

Rekonstrukce lávky u DPS

5.019.887,-

Rekonstrukce lávky na fotbalové hřiště

157.706,700.288,dotace 561.818,-

Pořízení cisterny na pitnou vodu
Oprava místní komunikace ve Vlčím Poli

809.413,-

Částečné zateplení střechy budovy školy ve Vlčím Poli

175.208,-

Oprava chodníku ke kapli ve Vlčím Poli

73.206,-

Oprava místní komunikace a chodníku v Horním Bousově

1.827.135,-

Nová místní komunikace na Zahrádkách k RD

799.681,-

Oprava místní komunikace a parkovací stání pod Uličkou

592.513,-

Vybudování 3. Naučné stezky

399.999,-

Modernizace veřejného osvětlení ve Střehomi I. etapa

502.323,-

Dotace spolkům na činnost

261.500,-

Kulturní akce města v roce 2020

870.266,-

Samozřejmě město nejen investuje a opravuje, ale musí se věnovat provozu a údržbě
stávajícího majetku. Stručný přehled následuje.

PROVOZ A ÚDRŽBA MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 2020:
Náklady na provoz sběrného dvora

1.010.530,-

Náklady na provoz kompostárny

517.757,-

Náklady na veřejnou zeleň (včetně mezd pracovníků)

3.497.337,-

Příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ a MŠ včetně energií

2.586.000,-

Náklady na svoz komunálních a separovaných odpadů

3.011.245,-

Náklady na údržbu a obnovu veřejného osvětlení

1.829.351,-

Příjem z prodeje pozemků

3.341.755,-

Nákup pozemků a nemovitostí
www.dolni-bousov.cz

3.500.000,-
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Vodní hospodářství, splašková kanalizace, provoz ČOV 2020
Město pracuje na aktualizaci plánu
financování obnovy vodovodu a kanalizace, který bude představen ke schválení
na prvním zasedání zastupitelstva města
v březnu letošního roku. Ceny vodného
a stočného, celkové výnosy z vodního hospodářství, náklady na údržbu a provoz vodovodu a kanalizace a ČOV, celkové dlouhodobé plány budou představeny v dalším
čísle Bousováku po zpracování účetní uzávěrky za rok 2020.
Rozpočet
Zastupitelstvo města dne 9. 12. 2020
mimo jiné schválilo rozpočet města
na rok 2021 jako schodkový. Město v letošním roce bude hospodařit s příjmy v celkové výši 57.500.000 Kč. Na straně výdajové je počítáno s celkovými výdaji ve výši
61.230.000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován ze zůstatků z minulých let. Na investice je vyčleněno cca 25
miliónů korun včetně přiznaných dotačních prostředků pro letošní rok. Uvidíme,
jaká bude realita vzhledem k plánovaným
poklesům daňových příjmů a stavu ekonomiky. Jenom pro srovnání s loňským rokem bude město hospodařit v roce 2021
s daňovými příjmy nižšími zhruba o 10
miliónů korun.
Plánované investiční akce
Největším projektem letošního roku
bude bezesporu vybudování 13ti bytů pro
sociálně slabé skupiny v budově po bývalé
Československé armádě v ulici Tovární čp.
179. Budova projde celkovou rekonstrukcí,
chystá se zateplení, výměna oken, nová
střecha, rozvody elektro, vodovodu a kanalizace. Tento projekt bude podpořen získanou dotací z Integrovaného regionálního
operačního programu ve výši 11 miliónů
korun. Město připravuje podmínky výběrového řízení pro tuto stavbu. Pokud se vše
podaří termínově zvládnout, tak do konce
roku 2021 by měl být projekt dokončen.
Dalším projektem je zateplení budovy
MŠ v ulici Školní. I tato investice je podpořena získanou dotací, tentokrát ze Státního fondu životního prostředí ve výši 1,3
mil. korun. Navazujícím projektem bude
vybudování tří bytových jednotek v podkroví této budovy. Zároveň bude vyměněn
kompletně krov a položena nová krytina
střechy.
Ročník 57 - číslo 1/2021
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V rozpočtu města je zakomponováno
i dokončení opravy hřbitovní zdi na hřbitově v našem městě, tedy realizace IV. etapy.
Jak jsem avizoval na začátku, počítáme
s vybudováním nových chodníků v ulici
Tovární a v ulici Lhotecká. Na obě stavby
máme platné stavební povolení. Do rozpočtu jsme také zahrnuli opravu čerpací
stanice Střehom. Počítáme s výměnou plynových kotlů v domě s pečovatelskou službou, které jsou na hranici životnosti. Dalšími projekty je oprava hasičárny v místní
části Vlčí Pole a modernizace vnitřních
prostor v přízemí hasičárny v Dolním Bousově, které využíval pro svoji masérskou
činnost pan Zoltán Rigo. V plánu je také
zasíťování pěti stavebních pozemků v lokalitě na Zahrádkách, které město prodalo
během roku 2019 a 2020. Jedná se o prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace
a nové veřejné osvětlení.

Co se týká veřejné zeleně, máme zpracovanou studii na vybudování odpočinkové zóny pro občany za benzínovou pumpou.
Záměrem projektu je výsadba zeleně,
vybudování cest pro pěší, nový mobiliář,
ohrazený prostor pro venčení psů a nové
veřejné osvětlení. Navazujícím projektem
bude osázení zeleně podél krajské komunikace v ulici Příhonská. Projekt by se měl
začít realizovat v jarních měsících.
V rozpočtu jsme nezapomněli na místní části. Jak jsem již zmínil, měla by se
opravit část budovy hasičárny ve Vlčím
Poli. Ve Střehomi proběhne dokončení
projektu modernizace veřejného osvětlení. Příprava kabeláže proběhla v závěru
minulého roku. Zbývá dokončit instalaci sloupů a samotného LED osvětlení.
V místní části Horní Bousov se město
soustředí na hlavní projekt vybudování
nových chodníků podél krajské komunikace. Na projekt je vydané stavební povolení.
Vzhledem k výši rozpočtu projektu bude
město žádat o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Žádost o dotaci
bude podána do konce ledna. Jestli budeme s žádostí úspěšní, se dozvíme zhruba
v polovině roku.
Projektové dokumentace
Abychom mohli plánovat, realizovat
projekty a potažmo žádat o dotace z národních či Evropských zdrojů, musí město projektovat. Nyní výčet zpracovaných
nebo rozpracovaných projektových dokumentací nebo studií, na kterých se pracovalo v roce 2019–2020.
Ročník 57 - číslo 1/2021
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Zpracované:
► Modernizace místního rozhlasu v DB
a všech místních částech – získaná dotace, realizace v roce 2022
► Nový vodovod do obce Ošťovice – platné stavební povolení
► Revitalizace bývalého náhonu v obci Bechov – platné stavební povolení
► Nová místní komunikace v lokalitě Zahrádky pro 5 stavebních pozemků
► Nové chodníky Horní Bousov – platné
stavební povolení
► Nová parkovací místa v ulici Tovární
podél krajské komunikace pro budoucí
nájemníky sociálních bytů
► Revitalizace parku v okolí budovy budoucích sociálních bytů
► Oprava hřbitovní zdi v obci Bechov
► Rozšíření zázemí pro mládež Dolnobousovského sportovního klubu

Rozpracované projektové dokumentace
a studie:
► Nová lokalita stavebních pozemků
v ulici V Lipkách – místní komunikace,
vodovod, splašková kanalizace, veřejné
osvětlení, plyn a ČEZ
► Nový přivaděč pitné vody ze Střehomi
přes Horní Bousov na okraj Dolního
Bousova
► Nový záložní vrt pitné vody u vodojemu
v Horním Bousově
► Vybudování výtahu do knihovny a infocentra
► Prodloužení splaškové kanalizace a veřejného osvětlení v ulici Příhonská
► Přepracování projektu in-line dráhy
v lokalitě v Břízkách
► Rozšíření budovy hasičárny v obci Bechov
► Zpracování pasportu a budoucího využití budovy bývalého zdravotního střediska u Proclimy, kterou město zakoupilo v roce 2020
► Přístupová místní komunikace k ČOV
podél Bousovského potoka v trase splaškové kanalizace a napojení na ulici
Okružní
► Studie revitalizace náměstí T. G. Masaryka
► Osázení a obnovení původní polní cesty
mezi obcemi Ošťovice a Střehom
► Oprava dvou mostků přes náhon v obci
Bechov
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Jak vidíte, projektů je nespočet. Bude
to zásobárna pro další volební období, pro
další období podpory z Evropských fondů,
které je plánováno na roky 2021–2027 a samozřejmě pro fondy z národních zdrojů.
Ještě mi dovolte několik málo informací ze závěru roku 2020. Město zpracovalo
opětovnou žádost o dotaci na rekonstrukci a rozšíření budovy sokolovny. Žádáme
z programů Ministerstva pro místní rozvoj. V měsíci únoru bude podána žádost
o dotaci na opravu hřbitovní zdi v obci
Bechov.
Bezpečnost provozu na náměstí
V závěru roku jednalo město se Správou a údržbou silnic v Mnichově Hradišti,
jak vyřešit zvýšení bezpečnosti na našem
náměstí. V poslední době, díky bezohlednosti řidičů a i nepozornosti pěších,
se zvyšuje počet nepříjemných událostí
v rámci provozu přes naše náměstí. Jednalo se o zvýraznění přechodů pro chodce,
o obnově vodorovného značení, o zamezení výjezdů zaparkovaných vozidel kolmo ke krajské komunikaci pod prodejnou
COOP a dalších. Další schůzka proběhne
během měsíce ledna, kde bychom měli být
seznámeni s návrhy ze strany vlastníka
krajské komunikace.
Další informace se týká projektu modernizace krajské komunikace DB–Rohatsko–Bechov–Obrubce. Poslední záměr
realizace projektu byl rok 2021. Tento
termín se minimálně o rok posouvá. V listopadu loňského roku byla podána žádost
o stavební povolení vlastníkem komunikace. Nový termín zahájení realizace je odhadován na rok 2022.
V závěru bych chtěl informovat všechny občany našeho města a místních částí,
že 1. 1. 2021 byly spuštěny nové webové
stránky města. V současné době běží zkušební provoz, který bude ukončen zhruba
po dvou měsících.
Bohužel společenský život, kultura
a sport je prakticky umrtven. Plesová sezóna je tabu, setkávání občanů při různých akcí v knihovně, v infocentru či
v DPS také. Doufám, že bude lépe a všechna omezení a zákazy se budou postupně
rozvolňovat tak, abychom se mohli vrátit
k normálnímu životu.
Přeji všem klidné dny a trpělivost
v roce 2021.
Miroslav Boček
starosta města
www.dolni-bousov.cz
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Očkování pro občany 80+

pomoc u svých příbuzných, pomoc při registraci k očkování.
Pokud se rozhodnete využít naši pomoc při registraci k očkování, volejte na městský úřad, tel. 326 396 257. Se seniorem se
spojíme a zařídíme vše potřebné.
V návaznosti na potvrzený termín registrace město nabízí
pomoc s dopravou do místa očkování. Informace na opět lince
326 396 257.

Vážení občané města a místních částí,
od 15. 1. 2021 byla spuštěna registrace k očkování proti COVID-19 občanů ve věku 80+. Město Dolní Bousov nabízí našim spoluobčanům, kteří spadají do této kategorie a nenajdou

Očkování proti nemoci Covid-19 v kostce
Bezplatné očkování proti nemoci Covid-19 bude v České republice rozděleno
do tří postupných fází.
1. fáze (leden)
Nejrizikovější skupiny obyvatelstva:
● zdravotníci poskytující péči pacientům
s možností výskytu nemoci COVID-19
(např. JIP, urgentní příjem, ARO, ZZS,
infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN,
praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví, senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál, klienti
v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb.
● U těchto skupin není potřeba registrace v Centrálním rezervačním systému
(CRS)
● lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená
zařízení se v případě zájmu mohou registrovat od 15. ledna v CRS (centrálním
rezervačním systému).
2. fáze (únor až červen 2021)
Probíhat bude po registraci v Centrálním rezervačním systému v tzv. očkovacích místech, dále ve velkokapacitních
očkovacích místech (VOM) a budou zapojeny i ordinace praktických lékařů.

Očkování prioritních skupin obyvatelstva:
● osoby od 65 let, bez ohledu na věk nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními, hypertenzí, se
závažnými srdečními onemocněními,
s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi, s onemocněním jater a ledvin,
diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu, s léčbou
ovlivňující imunitní systém a podobně.
● pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali do předchozího období a pracovníci kritické infrastruktury (IZS,
energetika, vláda, krizové štáby, armáda, pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst)

3. fáze (červenec 2021–2022)
Očkována bude široká veřejnost.
K registraci slouží Centrální rezervační
systém, evidence očkovaných je v systému
ISIN a ve službách eGovernmentu (NIA
a Portál občana). Probíhá v očkovacích
místech, ve velkokapacitních očkovacích
místech (VOM) a u praktických lékařů.
Jak se registrovat na očkování?
● vyplnit on-line registrační formulář
(https://registrace.uzis.cz/)

Navždy odešel Tonda Bažant
Před několika málo dny odešel z tohoto
světa pravověrný bousovák Tonda Bažant.
V tom nejlepším slova smyslu rovný
a čestný chlap s otevřeným srdcem, nekonfliktní povahou a odpovědným přístupem
k životu. Svým typicky nenuceným a skromným způsobem se nesmazatelně zapsal
do historie Dolního Bousova.
Jeho charakter a čisté myšlení se utvořily především v jeho rodině a raném mládí,

www.dolni-bousov.cz

kdy se velice aktivně angažoval ve skautingu. Do dalšího života si potom nesl všechny ušlechtilé životní zásady skautského
hnutí. Středoškolské studium ho přivedlo
k motorům a vůni benzínu. Stala se z toho
vášeň na celý život. Tonda byl u zrodu závodní tratě na Rachvalách, kde se v 70.
letech začaly pořádat motokrosové závody.
Velmi silnou stopu zanechal také v oblasti
automobilových veteránů. Čeští fanoušci
klasické britské značky MG ho znají jako
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● zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází
● následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo,
kde si rezervuje termín na základě
● zaslaného PIN kódu
● rezervují se dva termíny (jsou nutné
dvě očkovací dávky)
Jak to na očkování probíhá?
● při příchodu nejprve slovně potvrdit
svou registraci
● měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn.
Lékařský dotazník je vyplněn již při
registraci osoby do centrálního informačního systému)
● prokázání identity (občanský průkaz
nebo pas, ŘP)
● kontrola vyplněného lékařského dotazníku (krátký pohovor s lékařem)
● provedení očkování
● zápis očkování do informačního systému ISIN
● počkat 15 minut v čekárně po očkování
iniciátora a jednoho ze zakladatelů české
sekce MG Car Clubu s autorizovanou registrací ve Velké Británii. Mnozí bousováci si
ho vybaví i jako dlouholetého zaměstnance
i ředitele bývalého závodu Strojtex, později
Proclima v Dolním Bousově.
Prožil velice hodnotný život. Naplnil ho
vším, o čem snil a co mu bylo blízké. Žádné
životní okolnosti ho nedonutily „uhnout“ ze
svých životních principů a zásad! Má za sebou čisto. Díky tomu nikdy neztratí vysoký
morální kredit a napořád zůstane respektovanou autoritou „svého“ Dolního Bousova.
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Bousovská výročí

1. 1. 1921 – 100 let od narození 		
Františka Kropáčka
30. 1. 1971 – 50 let od narození 		
Miroslava Bočka
16. 2. 1921 – 100 let od narození 		
Františka Stránského
17. 2. 1921 – 100 let od narození 		
Josefa Zmátlíka

Co dělat, když nevím kam s jakým odpadem?
Běžné domovní odpadky lze v celém
městě po vytřídění odevzdat do barevných kontejnerů (třídí se papír, plast,
sklo, nápojové kartony a kovy). Co kam
patří, se dozvíte buď na stránkách odpadové společnosti Ekokom nebo tyto
informace naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

František Kropáček
* 1. 1. 1921 Prachov — 15. 5. 1991 Dobšín;
učitel, entomolog
Vystudoval jičínské gymnázium a učitelský ústav (maturita 1941). Zdravotně ho
poznamenaly nucené práce i fašistické
vězení, takže se po r. 1945 musel delší
dobu léčit. Poté učil na školách jičínského
okresu (Roveň 1949–1953, Dobšín 1953–
1874), po uzavření dobšínské školy jezdil
do Žďáru, do Doubravy, do Mladé Boleslavi a do Kněžmosta.
Od studentských let se zajímal o přírodu,
zvláště o motýly; měl jich velkou sbírku.
Jezdil za nimi i do zahraničí. Přispíval
do různých odborných i populárních časopisů, byl spolupracovníkem Entomologického ústavu ČSAV.
Byl také milovníkem loutkoherectví. Přispíval do časopisů Vesmír; Labores musei
in Benátky nad Jizerou; Zpravodaj Šrámkovy Sobotky.
Zdroj: Karol Bílek, Kdo je kdo v dějinách
Sobotecka a Dolnobousovska, 2015
František Stránský
V únoru letošního roku uplyne 100 let od narození dolnobousovského rodáka Františka
Stránského.
16. února 1921 se ve Školní ulici v č.p.
79 manželům Anně a knihaři Františku
Stránským narodil jediný syn František.
Po ukončení základní školy nastoupil
na průmyslovou školu v Ml. Boleslavi a ještě k tomu během studia v letech
1936–39 získal List tovaryšský v řemeslné živnosti knihařské. Na průmyslovce
úspěšně dokončill obor letecký konstruktér. Po maturitě nastoupil do letadlové
konstrukční kanceláře Letov Letňany
v Praze, kde mu byly přiděleny detailní
konstrukční práce. V roce 1941 přešel
do konstrukce AZNP a později do Mototechny v Mladé Boleslavi.
Ročník 57 - číslo 1/2021
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sloupek

František Stránský uprostřed po zranění
v květnu 1945
Za války se účastnil jako člen, spolupracovník organizace v době od roku 1945,
tajné činnosti a revolučního boje pro osvobození vlasti. Ve výzvědné skupině „RA-Volha“ se účastnil přepadení německé
motorizované kolony u Spařenců dne 9.
května 1945, kde byl raněn. Mimo jiných
úkolů také dopravoval munici a zbraně
6. 5. 1945 z Turnova do Bousova.
Celý život působil jako organizátor dolnobousovského sportu a vedl výstavbu
hokejového a fotbalového stadionu. Pro
město v 70. letech započal výstavbu městského vodovodu. Jeho velkými koníčky
bylo cestování a malování obrazů.
Dagmar Leichtová a Roman Stránský
Miroslav Boček
* 30. 1. 1971 Mladá Boleslav
Pochází z Kamenice, jeho otec byl krátce předsedou MNV Dobšín. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní
v Mladé Boleslavi a pracoval jako konstruktér vývoje v AZNAP/ŠKODA Auto
a.s. Od roku 2010 je starostou Dolního
Bousova.
Od mládí se věnuje fotbalu, od roku 2004
je sekretářem a kronikářem Dolnobousovského sportovního klubu.
Zdroj: Karol Bílek, Kdo je kdo v dějinách
Sobotecka a Dolnobousovska, 2015
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PAPÍR
patří do modrého kontejneru. Ze
všech tříděných odpadů právě papíru
vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok objemově nejvíc. Modré
kontejnery na papír bývají nejsnazším
způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytuje sběrný dvůr
a případně sběrné suroviny, které nabízejí za papír roztříděný podle druhů
určitou finanční odměnu.

ANO
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem
můžete také vhazovat. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez
plastového vnitřku!
NE
Do modrého kontejneru nepatří celé
svazky knih (vhazovat pouze bez vazby,
ve větším počtu patří na sběrný dvůr),
uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské
pleny opravdu nepatří do kontejneru
na papír, ale do popelnice!
Věděli jste, že samotné papírové
vlákno lze recyklovat zhruba šestkrát
až sedmkrát?

www.dolni-bousov.cz

Krátce z Bousovska

Krátce z Bousovska

Jako z pohlednice Josefa Lady. Když byly
na podzim z nařízení vlády zrušeny veškeré společenské akce, bylo jasné, že se poprvé za 22 let tradiční Mikulášská nadílka
konat nebude.
Jaké však bylo překvapení, když se začátkem října sešla parta nadšenců a začaly
přípravy k vybudování nové betlémské
chaloupky. Ta původní byla totiž loni totálně zničena při silném větru. Bylo to neskutečné. Každý den, až do první adventní
neděle, se do pozdních večerních hodin
na zahradě měřilo, řezalo, přibíjelo a natíralo. A doma se opravovaly a šily nové
kostýmy na nové betlémské figury.
S myšlenkou vytvořit náš vlastní betlém
přišli poprvé František Borovička, Pavel
a Soňa Nechanští v roce 2019. Svůj nápad
zrealizovali a vytvořili mistrovské dílo
jako z učebnice od Josefa Lady. Ve vytvoření takové nádhery jim pomáhali Václav
Myška, Voloďa Havrylyuk, Eva Borovičková a dvanáctiletý Vojta Hoffmann, který má velký podíl na konečné povrchové
úpravě chaloupky.
V parku na náměstí byla vytvořena kouzelná vánoční výzdoba, kterou nám mohly závidět okolní obce i města. Celá betlémská scenérie byla doplněna přírodním
adventním věncem a krásným vánočním
stromkem, který vypadal jako z křišťálu.
I ten byl tentokrát pohádkový.
Díky všem, kteří přispěli svým umem
a nadšením vytvořit takovou krásu, jsme
se mohli při procházce přes náměstí alespoň trochu potěšit a na chvíli zapomenout
na tak složité období.
Určitě jim všem patří velké poděkování
za „Předvánoční ladovské pohlazení“.
J. Mušková
Školní Vánoční sbírka dopadla výborně.
Vybralo se 12 500 korun. To už je pořádná
částka! Nikdo z nás nečekal, že právě letos
bude takový výtěžek. Děkujeme! Děkujeme všem, kteří přispěli a ukázali tak, že jim
osud opuštěných dětí není lhostejný. Stejně
jako my organizátoři byly překvapeny také
pracovnice Dětského centra Klaudiánovy
nemocnice v Mladé Boleslavi. Do nového
roku vám všem přejí hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a rodinné pohody.
Vánoční sbírka pořádaná naší školou už
mnoho let probíhala od 7. do 18. prosince.
K úspěchu sbírky přispěly velkou měrou
plakáty, jež pod vedením paní učitelky
www.dolni-bousov.cz

Zuzany Kissové, které byla též garantem
sbírky ve škole, vytvořili žáci 7.B. Plakáty
byly rozmístěny po chodbách školy, největší byl vyvěšen na vchodových dveřích. Peníze letos s ohledem na situaci nevybíraly
děti, ale učitelé během hlavní přestávky.
Všichni, kteří se na úspěchu sbírky podíleli, si zaslouží veliký dík. Vybrané peníze
jsem 21. prosince osobně předala vrchní
sestře z Dětského centra při Klaudiánově
nemocniciv Mladé Boleslavi paní Věře
Kubátové a podepsala darovací formulář.
Primářka dětského centra MUDr. Helena Tomanová poslala do školy poděkování spolu s dokladem o přijetí finančního
daru podepsaným ředitelem nemocnice.
Za vybrané peníze bude dětem pořízeno
vybavení na hory – čepičky, rukavice a nákrčníky. Zbytek peněz poslouží ke zpříjemnění t ýdenního pobytu ve Špindlerově
Mlýně, kam se děti se svými „tetami“ chystají v únoru.
„S dospělostí zjistíte, že máte dvě ruce.
Jednu, abyste pomáhali sobě, druhou,
abyste pomohli světu.“ To řekla kdysi britská herečka Audrey Hepburn. A letos se
ukázalo, že v Dolním Bousově a okolí žije
veliké množství lidí, kteří se řídí podobnou myšlenkou. Doufejme, že i v příštím
roce se najde spousta těch, pro které bude
potěšením přinášet radost dětem vyrůstajícím bez rodičovské lásky.
I. Mendlíková
Drive in testování u Olympie. Laboratoř
GenDetective s.r.o., která provozuje síť
odběrových míst na vyšetření Covid-19
(PCR testy), od 22. 1. 2021 otevře nové
odběrové místo v Mladé Boleslavi. Jedná
se o formu Drive in, kde odběry pacientů
probíhají přímo z automobilu. Vedle toho
provádí odběry i u pěších. Odběrové místo
se nachází přímo na parkovišti OC Olympia. Otevřeno bude 7 dní v týdnu, provozní doba od 9 do 17 h. Dodání výsledků
je garantováno do 24 hodin. Zájemci si
mohou vytvořit rezervaci na webových
stránkách testyboleslav.cz, nebo telefonicky, a to na tel. číslech 731 099 730 nebo
731 099 731. Pacienti se mohou na test dostavit i bez rezervace.
GenDetective s.r.o.
Máme knihobox! V městské knihovně se
stále snažíme zlepšovat své služby, a tak
jsme pořídili KNIHOBOX pro samostat-
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né vracení Vašich výpůjček. Nově můžete sami vracet vypůjčené knížky, i když
máme zavřeno. Knihobox najdete před
vchodem knihovny a vyzkoušet ho můžete okamžitě, je v provozu od 20. ledna.
A je opravdu krásný, přijďte se přesvědčit
na vlastní oči.
D. Říhová
Dámy a pánové, sponzoři, spolupracovníci, tímto Vám jménem „Auto moto klubu
Dolní Bousov“ děkujeme za uskutečněnou
sezonu 2020. Přes veškeré komplikace
způsobené pandemickou situací jsme se
zaměřili na údržbu areálu a přitom jsme
ještě stihli uspořádat alespoň dvě velmi
povedené akce „Autocross – Mezinárodní
mistrovství Holandska“ a dále „24 hodinový závod Fichtlů“.
Jestliže nám nařízení o pořádání akcí
umožní organizaci, tak budeme připraveni
a tady je pozvánka na letošní motoristickou sezonu na závodišti Rachvala v Dolním Bousově:
▹ 25. 6. (pá) Fichtl 24h
▹ 14. 8. (so) Autocross – Mezinárodní
mistrovství Holandska
▹ září (so) Motocross – Batti Cup
▹ 10. 10. (ne) Autocross – Mezinárodní
mistrovství ČR
Veškeré akce budou ještě termínově upřesněny a následně zveřejněny na portálu klubu: www.amkdb.cz. Děkujeme za podporu
a těšíme se na Vaši návštěvu.
AMKDB
Ve čtenářských klubech se i navzdory
pandemii stále čte. Z důvodů nám všem
známých jsme byli i my v klubu nuceni se
přesunout do online prostoru. Celý podzim jsme sledovali nařízení vlády a podle
toho se scházeli buď v knihovně nebo onRočník 57 - číslo 1/2021
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line prostřednictvím aplikace WhatsApp.
Online komunikace ovšem není úplně
vhodná pro ty nejmladší členy klubu, takže doufáme v lepší zítřky, kdy se zase budeme moci sejít v útulném prostředí městské
knihovny, pohodlně se usadit do křesel
a gaučů a společně si představovat rozečtené knihy, začíst se a plnit úkoly, kterými si
vždy ověřujeme porozumění přečtenému
textu.
Během podzimu jsme byli nuceni zrušit
plánované akce (Den pro dětskou knihu –
společné čtení dětí a rodičů, výlet do knihkupectví, setkání se spisovatelem/spisovatelkou), snad se nám je podaří uskutečnit
v tomto roce. Ale i přes všechna omezení
se nám přeci jen povedlo uspořádat vánoční klubové besídky, během kterých děti ze
všech skupin obdržely poukázky na nákup
knih. Některé děti si již stihly knihu zakoupit a pochlubit se s ní, další se na nákup těší a my věříme, že se jim povede
ve spolupráci s rodiči vybrat tu správnou
knihu. Nákup knih pro děti bychom si nemohli dovolit bez dotační podpory města
Dolní Bousov.
Konaly se nejen vánoční besídky, ale i pravidelné schůzky. Každý týden se scházíme
s dětmi z pěti skupin, ať osobně v knihovně, nebo online. Pondělní, středeční a páteční odpoledne v knihovně navzdory pandemii stále patří čtenářským klubům.
O. Třísková

Publikace o našem regionu. Představujeme Vám knihu Mlýny na Kněžmostce
z oblíbené série knih o mlýnech regionálního autora Václava Šolce.
Víte, kde pramení Kněžmostka? Chcete se
něco dozvědět o dnes vypuštěných rybnících, přeměněných na pole? Nebo o životě

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Krátce z Bousovska
Zpravodaj města Dolního Bousova

mlynářů a mlýnech v povodí Kněžmostky? Pak je kniha Mlýny na Kněžmostce,
určena právě vám.
Kněžmostka včetně svých přítoků odvodňuje území od hranic Českého ráje
až po Bakov. V minulosti bylo toto území
značně vodnaté a jeho velkou část zaujímaly močály a bažiny. Cisterciáci, kteří
zde působili od 12. století, začali zakládat
rybníky, do kterých stáhli vodu z bažin,
a krajinu bylo možné více zemědělsky využívat. K největšímu rozmachu rybníkářství
došlo za Valdštejnů v druhé polovině 18.
století, kdy bylo na povodí Kněžmostky 58
rybníků. Cisterciáci dokázali využít i vodní sílu a tak se pod některými rybníky objevily první vodní mlýny. S jejich stavbou
pak pokračovala i místní šlechta, a tak zde
bylo postaveno 9 vodních mlýnů. Některé
již zanikly, nebo byly přestavěny, aby sloužily jinému účelu. V jednom z nich však
stále mlynářské řemeslo nezaniklo.
Možná se po přečtení knížky vypravíte
na cestu po mlýnech podél Kněžmostky
a objevíte zajímavost, kterou jste dosud
bez povšimnutí míjeli. Kniha je od ledna v prodeji v infocentru v Kostelní ulici
za 260 Kč. Jakmile vládní opatření umožní otevření IC pro veřejnost, budete si ji
tam moci zakoupit.
D. Říhová

Po přihlášení si vyhledáte knihu např.
podle názvu, jména autora. Hledat se dá
samozřejmě i pomocí klíčových slov.

V okamžiku, když se Vám podaří knihu
vyhledat, stačí již jen rozkliknout záznam a v jeho dolní části v záložce Jednotky si knihu objednat, v případě, když
by byla vypůjčená, tak si ji můžete zarezervovat.

Knihy za dveře
I nadále je fungování knihovny omezeno, jsme rády, že vám – našim čtenářům
– můžeme knihy nabídnout prostřednictvím nově zavedené služby „Za dveře“.
Chtěly bychom upozornit čtenáře, kteří
jsou zvyklí si knihy vyhledávat na našem
online katalogu, na možnost samostatného objednání knih. Nejprve je třeba se
přihlásit do katalogu (vzhledem k přechodu na nový knihovní systém KOHA
je třeba si emailem zažádat o vystavení
nových přihlašovacích údajů – důležité
upozornění pro ty, kterým by se přihlášení nedařilo):
Knihy „Za dveře“ si můžete samozřejmě
objednávat i telefonicky (322 3120 002),
emailem – knihovnice@dolni-bousov.cz,
případně přes Facebook knihovny.
Olga Třísková

V této rubrice je místo i pro vaše sdělení, názory a zajímavé informace, na které byste rádi upozornili další obyvatele Dolního
Bousova a okolí. Své příspěvky zasílejte emailem či poštou do redakce nebo je přineste osobně do infocentra v Kostelní ulici.
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Různé

Historické ohlédnutí do roku 1900
Zajímavé informace o Dolním Bousově jsou v knize „Úplný adresář a popis
politického okresu Jičínského“, který sestavil a vydal Václav Kudrnáč v roce 1900
v Turnově. Domnívám se, že každý čtenář
si v následujícím textu najde něco, co mu
přiblíží historii našeho města.
Dolení Bousov: 5 km jihozápadně
od Sobotky, bývalé panství Kost, farní
chrám sv. Kateřiny, původně ze XIV. století, obnovený od hraběte Václava Vratislava Netolického, škola, pošta, telegraf,
stanice české obchodní dráhy, 6 výročních trhů, cukrovar, mlýn s pilou zvaný
Červený a samota Valcha. Obyvatelé živí
se většinou řemesly. Majestátem daným
na hradě pražském v pondělí po sv. Petru a Pavlu léta 1600 propůjčil císař Rudolf k žádosti Oldřicha Filipa z Lobkovic
na Bílině a kosti městečku jeho Bousovu
Dolnímu znak takto vypsaný: Štít modré
barvy, v němž dole ve spodku skála červená o třech pahrbcích, na nichž věže
nebo bílá brána stojí a v ní vrata otevřená,
s každé strany té brány zeď bílá s cimbuřím, nad branou dvě okna a výše nad okny
okolo věže hranec s cimbuřím, ve věži pak
krov červený, okrouhlý nad nímž samým
orel černý se vznáší drže v pysku větvičku
zelenou s růží žlutou. Nablízku Bousova
zámeček a pěkná zahrada ve Vlčím Poli
hraběte Vratislava Netolického.
Rozloha obce 8,82 km čtverečných, počet obyvatel (dle sčítání v roce 1890) 1978;
z těch Čechů 1976, Němců 2 (dočasná
finanční stráž v cukrovaru). Počet domů:
Dolení Bousov 292, Lhota Záhumní 6, celkem 298. Jmění: (dle stavu koncem roku
1899) 57.464 zlatých 69 krejcarů a poměrný díl školní budovy (23.576 zl. 20 kr.).
Dluh obce: (koncem roku 1899) 55.336
zlatých 35 krejcarů. Rozpočet na rok
1900: Příjem 4.649 zl. 76 kr., vydání 5.861
zl. 15 kr. Přirážky: obecní 21 %, školní 7 %,
na stavbu školy 20 %, úhrnem 48 %.
Obecní zastupitelstvo: Starosta Matěj
Ottomanský. Radové: Václav Elis, Josef
Feix, Edvard Vízek a Václav Žďánský.
Výboři: Karel Doškář, Václav Drahota,
Josef Halbich, Václav Heligar, Josef Hosa,
Václav Janda, Josef Kabela, Josef Kořínek, Josef Kůžel, Bohuslav Ottomanský,
Václav Rejf, Václav Repš, Josef Sobota,
Antonín Svoboda, Antonín Šolc, František Šuma, Antonín Vík, František Vošňawww.dolni-bousov.cz

kovský a Václav Jindra. Úřednictvo: Josef
Macoun, obecní tajemník, Jan Horáček,
dozorce dávek z piva a lihovin.
Kostel. Starý kostel zbořen byl ve válce
třicetileté. Se stavbou nynějšího kostela zasvěceného sv. Kateřině počato roku
1753 za Oldřicha z Lobkovic; v době největšího úpadku staveb slohových. Vnitřek,
zvláště oltáře, poukazují na sloh barokový;
taktéž sloh má okrasy slohu barokového,
kdežto na okrasách zdí jeví se již snaha
napodobiti novověkou renesanci (pilastry
s hlavicemi jonickými). Farář P. Josef K.
Koláček, kaplan Fr. F. Soukal. Počet osadníků: katolíků 3379, židů 24. K farní osadě
v Dolením Bousově náležejí obce Bousov
Dolení se Lhotou Záhumní, Bousov Hoření, Přepeře, Rohacko a Vyšší Pole. Filiální
kostel ve Vyšším Poli zasvěcen sv. Šimonu a Judy. Kostelík tento jest nejstarším
v okolí a možno ho stářím směle řaditi
ke kapli vinecké v Mladé Boleslavi, s kterou má souhlasný půdorys, základní sloh,
až na gotickou apsidu, která zajisté později
přistavěna a při téže přístavbě též hlavní
vchod a některá okna ze slohu románského v sloh gotický změněna byla. Ve XIV.
století býval kostelík tento farním. Statistická data farní osady Dolno Bousovské
za rok 1899. Oddaných 21, narozených
109, z těch 45 chlapců a 65 děvčat. Nejstarší žijící muž jest 98 a nejstarší žena 82
roků stará.
Místní školní rada: M. Ottomanský
předseda, Václav Elis dozorce; P. J. Koláček, řídící učitel, Antonín Veinmann,
zástupce velkostatku (virilista), Václav
Žďánský, Josef Košíček, Josef Halbich,
František Štros (Rohacko) a František
Šolc (Vyšší Pole). Škola pětitřídní a 2 pobočky. Řídící učitel František Košíček.
Učitelé: Josef Egert, Josef Ježek, Jan Vogel, Alžběta Korelová, František Kopecký,
Adéla Rottova. Industriální učitelka Emilie Ottomanská. Počet žáků180, žákyň
215, úhrnem 395. Škola postavena v letech
1893 a 1894 nákladem 36.150 zlatých 38
krejcarů. Přiškolené obce: Rohacko a Vyšší Pole.
Průmyslový závod: Cukrovar firmy Frič
a spol. Majitelem: komanditní společnost.
Cukrovar postaven 1870, vyhořel v prosinci 1890 a znovuzřízen v roce 1894. Spotřebuje ročně 150.000 centů řípy a zařízen
na 500.000 centů. Ročně vyrábí se asi
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180.000 metrických centů surového cukru. Firmu podpisuje Karel Frič. Úřednictvo: správce Hynek Žďárský, účetní Karel
Kreibich, techničtí adjunkti Lorenc Vilém
a Vyhnálek Alois, adm. adjunkt Birnbaum
Bohumil, chemik Chlubna Bohumil, vážný Josef Sobota. Dělníků v cukrovaru pracuje 380, kampaň trvá 40 až 45 dní.
Peněžní ústav: Záloženský a spořitelní
spolek dle vzoru Reiffensanova. Starosta
spolku Pavel Černý, místostarosta Matěj Ottomanský, členové správního výboru Josef Feix, Josef Janda, Jan Linka,
Václav Repš, členové dozorčí rady Josef
Kořínek, MUDr. Ptáčník, Bohuslav Folprecht, Václav Žďánský, František Vošňakovský a Václav Elis. Obrat peněžní v roce
1899 21.637 zl. 04 kr. Směneční pohledávky 7.434 zl. 90 kr. Vklady 9. 233 zl. 01 kr.
Reservní fond 208 zl. 20 kr.
Ústavy dobročinné: Městský chudobinec pod správou obce, nyní v něm ubytováno 8 lidí a to 4 muži a 4 ženy. Zdravotnictví: Lékař MUDr. František Ptáčník (obvodní). Porodní bába Františka
Červová. C. k. poštovní úřad: Poštmistr
František Nájemník. K poštovnímu úřadu v Dolením Bousově náležejí tyto obce:
Bousov Dolení se Lhotou Záhumní, Bousov Hoření, Přepeře, Obruby, Obrubce se
Všeborskem, Obora, Martinovice, Běchov
a Freidorf, Rohacko, Skyšice a Vyšší Pole.
Obecní posel z Markvartic jednou denně
udržuje spojení s obcemi Markvartice,
Spařence, Mrkvojedy a Skuřina. Stanice
obchodní dráhy: Přednosta M. Pulhandl.
Pokladní K. Vaníček. Osobní vlaky směrem k Bakovu denně dva. Směrem ke Kopidlnu denně dva. Soukromá kancelář:
Stavitel Bohuslav Folprecht, mistr zednický a tesařský. Zástupcové českých pojišťovacích společností: První českou zastupují
V. Kreibich a Jos. Kořínek, „Slavii“ zastupuje Eduard Horáček. C. k. četnictvo: C.
k. strážmistr Fr. Procházka, c. k. závodčí
Karel Kus.
Výroční trhy jsou nepatrné: 1. v první
pondělí postní, 2. ve čtvrtek po sv. Duchu,
3. na sv. Vavřince, 4. ve čtvrtek po narození Panny Marie, 5. na Šimona a Judy,
6. ve středu před Vánocemi. Týdenní trh
omezuje se na máslo, drůbež apod.
Živnosti a řemesla: Barvíř: Antonín
Bernard. Bednář: Václav Aust. Cukrář:
Josef Halbich. Cihlářství: Václav Páv.
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Hrnčířství (obchod): Jan Doškář. Kloboučnictví: Josef Pačes. Krejčí: Josef
Bobek, Bohuslav Pelc, František Pelc,
Karel Pelc, Václav Rulc, J. Šouta, Jan
Táborský, Edvard Vízek. Dámský krejčí:
Josef Hantsche. Košíkář: Václav Strach.
Holičství: Karel Mika. Hostince: Občanská beseda Antonín Horáček, Václav Elis,
Řemeslnická beseda Jan Rajmon, Josef
Feix, František Tyrichter, Josef Folprecht,
Václav Hořejší, Václav Bobek, Bohumila
Jandová, Josef Kořínek, Jan Horáček.
Dříví, prkna a stavivo: Antonín Horáček.
Drůbežnictví: Jan Čížek, Josef Slavík. Kupectví: Josef Feix, Josef Kořínek, Eduard
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Horáček, Jan Horáček, Václav Hořejší,
Václav Drahota, František Aust, Pavel
Černý, Alois Mrákota, František Srb,
Anna Šorejsová, Anna Lebedová, Anežka Kyselová, Bohumila Jandová, Emilie
Schreierová, Václav Novák, Václav Janda,
Adolf Arnštein, Antonín Bernard. Zboží střižné a stávkové: Marie Horáčková,
Anna Havlíková, Kateřina Kocverová.
Malíř: Václav Vondráček. Mlynářství:
František Balák, Karel Doškář. Řezníci:
Josef Horna, Josef Cvrček, Václav Bobek,
Karel Lenc, Rudolf Neuman, Theodor
Těšínský a Jan Rajmon. Pekaři: Václav
Žďánský, Josef Fuksa, Antonín Svoboda,

František Vorel, František Janda. Obuvníci: Josef Havlík, Alois Hanuš, Jan Neuman, Jan Rulc. Kovář: František Heřman,
Josef Zachoval. Tesařství: Václav Doškář.
Strojnictví: František Šolc. Zednictví:
Bohuslav Folprecht. Špendlíkář: Antonín
Bobek. Nožíři: Matěj Žluva, Josef Kůžel. Zámečnictví: Bohuslav Ottomanský.
Zlatník: Matěj Kunst. Modistka: Terezie
Štěpánková. Truhláři: Josef Folprecht,
Jan Horáček, Antonín Karban. Obchod
kožemi a potřebami pro obuvníky: Marie
Havlíková, Antonie Havlíková.
Pokračování příště
Miloslav Ječný

Dědictví předků: Chléb náš vezdejší
Nejběžnějším pekařským výrobkem je
chléb. Během času nám zevšedněl natolik,
že už pro nás ztratil hodnotu, jakou bezesporu měl za dob našich předků. Tehdy
v plné míře platilo biblické: „V potu tváře
budeš jísti svůj chléb“. Vývoj, kterým jsme
jako společnost prošli, za dlouhá staletí
způsobil mnoho dobrého, ale nese s sebou i negativa. Jedním z nich je odcizení
se běžným, přesto nejdůležitějším věcem.
Naši předkové si uvědomovali svou závislost na vodě, půdě, přírodě. I my se znovu
učíme, že je lepší s přírodou spolupracovat, než se ji snažit měnit. Některý rok je
úroda dobrá, jiný rok horší.
V současnosti má mnoho lidí alergii
na pšeničný lepek. K tomu názor jednoho
pana léčitele:
„Dříve se obilí nechalo uzrát přirozenou
cestou, a až dozrálo, tak se sklidilo. Žně
vyžadovaly společné nasazení a začalo se
tam, kde bylo obilí nejzralejší. Celá vesnice včetně odrostlých dětí musela pomáhat.
Sklizeň obilí probíhala v době letních bouřek, často se stalo, že pole byla podmáčená
nebo obilí vymlácené a polehlé krupobitím.
Ten boj o úrodu byl opravdovým bojem,
protože bylo životně důležité, zda bude co
jíst do další sklizně. Dnes si zemědělský
podnik žně naplánuje, objedná si techniku
a pole postříká přípravkem, který za pár
dní obilí usuší a tím jej donutí dozrát. Tedy
ne příroda, ale chemie určuje, kdy se bude
sklízet. Použité chemikálie však ve pšenici
zůstanou a zbavují naše střeva ochrany,
kterou potřebují pro svou správnou funkci. Takže ne lepek, ale chemický přípravek
způsobuje problém s trávením.“
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Zajímavé je si uvědomit, že dnes si můžeme pochutnat na koblihách nejen o masopustu, vánočka se jí během celého roku,
ne pouze o Vánocích. Koláče dřív bývaly
jen o posvícení, perník o pouti. Dnes se
máme tak dobře, že nám chléb a pečivo
často zbývá…
Cesta ke chlebu však není tak jednoduchá a chléb dál zůstává základní potravinou. Pořád se musí začít setím obilných
zrn, následuje proces růstu a zrání, potom
žně, mlácení, dosušování zrna, uchovávání,
postupné mletí a konečně pečení chleba.
Mouka nesmí být přestárlá, jinak těsto špatně kyne. Proto se dříve uchovávalo raději
zrno. Mouka se mlela až před pečením. Pokud zůstala starší mouka, před použitím se
řádně provzdušnila proséváním na sítě.
A jak probíhalo pečení chleba v Dolním Bousově před cca 100 lety? Uvádím
vzpomínky pamětníka pana Páva, jak
jsem si je zapsala v roce 2017:
„Na kuchyňskou dlážděnou podlahu se
nastlala sláma, která se polila horkou vodou.
Na ni se posadila díže, zespoda zahřívaná
slámou. Díže byla dřevěná kónická nádoba,
vysoká asi 70 cm, o obsahu asi 150 litrů. Kopistem (nástroj podobný malému veslu s užším koncem), se mísila žitná mouka s vodou
a kváskem. Přes noc se vše nechalo vykvasit.
Ráno se přidala další žitná mouka a připravilo se asi 8 bochníků, které vážily přibližně
5 kg každý kus. Chléb pak stačil sedmičlenné
rodině na 10–14 dnů.
Před pečením se musela pec vymést.
K tomu se používal nástroj zvaný hřeblo.
Byl ze dřeva: rukověť a na konci dřevěný
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půlkruh. Hřeblem se z pece vyhrabaly hrubé
nečistoty. Pak se použila dvojvidlička: také
na dřevěné rukověti, na kterou se namotal
vlhký hadr a pec se tak dočistila.
V peci se zakládal oheň vzadu, polena velká akorát, aby je „pec vzala“.
Používaly se dva druhy lopat. První kulatá, dřevěná, s tou se chléb sázel do pece.
Druhá lopata, kovová, sloužila k posunování
chlebů během pečení (zadnější bochníky se
posouvaly více dopředu a naopak). Plechová
lopata se také používala k pečení koláčů. Ty
kynuly i se pekly na dřevitém papíře. Tento
papír se použil vícekrát a každým pečením
ho ubývalo, ohořel.“
Aby se vyzkoušelo, jestli už má pec
správnou teplotu, dávaly se péct jako první takzvané „podplamenice“, maličké chlebové bochníčky. Děti je měly velmi rády
a často je jedly ještě teplé.
Později už se nepeklo v každé chalupě,
ale obilí se vozilo do mlýna, kde z něj mleli mouku, ze které postupně pekli přímo
tam, takže si ve mlýně v určenou dobu
rolníci hotový chléb vyzvedávali. Takto to
fungovalo například v Červeném mlýně.
V Brodecké ulici byla pekárna pana Pejchy. Ten také pekl výborný žitný i pšenično-žitný chléb, jeden kus vážil 4–5 kg.
Pečení chleba se do našich domácností
pomalu vrací, hospodyňky zkouší různé receptury s kváskem, se semínky apod. Kdo
zkusil péct domácí chleba, dá mi za pravdu, že to zas tak jednoduché není. Ale voňavý chléb vždycky stál a bude stát za tu
námahu. Živě si vzpomínám, jak moje babička před načínáním chleba bochník powww.dolni-bousov.cz

Různé

křižovala. V myšlence tak dala najevo, že si
je vědoma hodnoty Božího daru.
Žitko zlaté
Žitko zlaté, bude chleba.
Žehnej Pán Bůh, je ho třeba.
Ref.: Ten, kdo sklidil z pole domů,
má svou žeň i štěstí k tomu,
má svou žeň i štěstí k tomu.
Kéž máme všichni a všeho je dost,
Boží ten dárek a spokojenost,
Boží ten dárek a spokojenost.
Není všady požehnání, není všady.
Vzal je příval z hor i strání.
Ref.: Ten, kdo sklidil z pole domů…
Pavla Bartková

Křestní jména v našem
kraji ve století 1659–1750
Jak čtenáři již poznali z několika
předchozích článků, věnuji se v poslední době důkladnému průzkumu soboteckých matrik. Ty začínají roku 1659
a obsahují zápisy o narozeních, sňatcích
a úmrtích obyvatel tehdy rozsáhlé sobotecké farnosti, k níž v té době patřily obvody dříve (a později opět) samostatných
farností Sobotka, Dolní Bousov, Libošovice, Markvartice, Mladějov a Samšina
(obnoveny nebyly Osek, Nepřívěc a Vlčí
Pole). Obce z farností Řitonice a Všeborsko patřily tehdy až k Mladé Boleslavi
a ke Kosmonosům, později k Březnu,
Osenicím aj.
V článku tedy najdete křestní jména
z celého Sobotecka. Záměrně neuvádím
jejich přesné počty, neboť výskyt je ovlivněn neúplností počtu vykonaných a zapsaných obřadů (hlavně v počátku), konáním
obřadů obyvatel Kostecka v jiných farnostech (hlavně u sňatků), absencí otců u dětí
svobodných matek atd.
V seznamu jsou zahrnutá křestní jména rozdělena na mužská a ženská; každá
skupina pak do čtyř oddělení od nejpočetnějších jmen až po výjimečná, která se vyskytují třeba jen jednou.
www.dolni-bousov.cz

Ženská křestní jména
I. Alžběta, Anna, Dorota, Kateřina,
Ludmila (Lidmila), Magdalena (Mandalena), Rozina (Rozálie)
II. Anežka, Barbora, Eva, Marie (Mariana), Salomena, Veronika, Zuzana
III. Apolena, Benigna, Eliška, Helena,
Johana, Judyta, Justýna, Markéta, Terezie,
Uršula, Voršila
IV. Appolonie, Eleonora, Emerentiana,
Griselda, Háta, Ignatia, Jakobina, Juliána,
Klaudia, Konstantina, Krescentie, Laura,
Maximiliána, Monica, Octaviána, Polyxena, Prokopka, Secundina, Sabina, Scholastika, Sibyla, Starosta
Mužská křestní jména
I. Jan (Hans), Jakub, Jiří, Matěj (Matyáš), Martin, Václav
II. Adam, Antonín, František (Franc),
Ignác, Jindřich (Henrych), Josef, Karel,
Kryštof, Ondřej (Andreas), Pavel, Petr,
Prokop, Samuel, Vilím, Vojtěch
III. Baltazar, Bartoloměj, Daniel, David, Jarolím, Kašpar, Melichar, Michal,
Mikuláš, Rudolf, Řehoř (Gregor), Šimon,
Tobiáš, Vavřinec
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IV. Ctibor, Diviš, Dominik, Eliáš, Ferdinand, Filip, Florián, Fridrich, Gabriel,
Havel, Isidor, Jiljí, Kajetán, Kristián, Leopold, Ludvík, Lukáš, Marcel, Porfirius,
Rafael, Raymund, Stanislav, Tomáš, Silvestr, Vincenc
Výběr křestního jména dítěte byl ovlivňován několika faktory: jméno kmotra,
otce nebo dědečka; svátek svatého v kalendáři v den křtu; křestní jména panovníků
nebo vrchnosti a jejích úředníků; blahořečení a svatořečení Jana Nepomuckého
(nahrazoval Jana Křtitele; poprvé 29. 5.
1721).
Nalezení správné podoby křestního
jména ztěžoval dobový způsob psaní, spojený s rukopisem pisatele, případně i s kvalitou inkoustu: příklady: effa = Eva; cera
gesska = dcera Ježka; zani = /narozen/
z Anny apod.
Cizí křestní jména se brzy počešťují
(Giovanni = Jan, Georg = Jiří, Mathyas =
Matěj) nebo českou výslovnost následuje
česká podoba v zápisu (Franc, Frydrych).
Německou podobu si udržela málokterá
křestní jména (Gottfried, Siegfried).
Věřím, že i tato sonda do života našich
předků bude čtenáře zajímat.
Karol Bílek
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Putování s kramářskou písní
po Sobotecku – 1. část
(Výtah z připravované publikace Sobotecko v zrcadle poutí a písní, zvláště kramářských.)

Vyjdeme ze Sobotecka, kde začíná jedna z tradičních cest za poznáním a vnímáním krás Českého ráje. Sobotka je bránou,
kterou již dlouho přicházejí četní návštěvníci, kteří obdivují nejen krajinné půvaby.
Samotné Sobotecko vymezuje výměra bývalého kosteckého panství a od roku 1850
rozloha soudního okresu soboteckého. To
je také tak chápáno v převážné většině prací pojednávající o tomto územním celku.
Chceme-li hovořit o hudebních počátcích, tak je hledejme v magických náboženských rituálech.
Předpokládáme, že jakési hudební prvky provázely člověka od starodávna i v celém našem okolí. Člověk přírodu vždy
nechápal, jelikož v něm výjimečné úkazy
vzbuzovaly pocity strachu až děsivosti.
Někdy to byly protichůdné jevy jako den
a noc, léto a zima či kontrast života a umírání. Posvátnými kultovními místy byly
od pradávna pro člověka žijícího v přírodě
hory, skaliska a jeskyně, případně prameny i stromy, hlavně listnaté. Sem přicházeli lidé vždy s úctou a pokorou. Ze vztahu
člověka k přírodě vykrystalizovaly rozporuplné pocity v nadpřirozenou víru k bohům, a tak se vyvinulo náboženství, byť
to bylo prvotně pohanství. Domníváme se,
že kultovní obřady pořádali již Keltové, jejichž osídlení je doloženo také na Sobotecku. Po Keltech přicházejí na naše dnešní
území Germáni a po nich Slované. Jejich
pohanské zvyky a rituály přetrvávaly dlouhou dobu.
Ty, téměř nevykořenitelné, poté převzalo křesťanství. A vývoj šel dál.
Po bělohorské bitvě přišla rekatolizace,
kdy v krajině Koruny české působili misionáři, aby lid navrátili ke katolické víře.
Nebylo tomu tak, jak se traduje, že tímto
úkolem byli pověřeni výhradně členové jezuitského řádu. V Českém ráji se jednalo
o jezuity z Jičína. – Misijní činnost vedli
mniši jiných řeholí (z Mnichova Hradiště
to byli kapucíni, z Turnova františkáni,
pauláni z Nové Paky a valdičtí kartuziáni).
Třicetiletá válka trvala ještě další svízelné
roky a lidé stále více vyhledávali útěchu
na posvátných místech. Tehdy také docháRočník 57 - číslo 1/2021

nás tyto drobné tisky svědectvím o době,
ve které a pro kterou vznikaly. V Českém
ráji máme možnost vycházet z bohaté aktivity tří sběratelů kramářských a lidových
tisků, kterými byli Rudolf Hlava a otec se
synem Scheybalové. Těmto osobnostem,
jakož i písničkářovi Josefu Terovi a dalším, je nutné věnovat pozornost v místech,
ke kterým měli vztah.

zí na námi sledovaném území k rozkvětu
poutnictví, především na čtyřech místech.
Byly to poutní kostel Panny Marie v Bozkově, klášterní kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Nové Pace, kostelík Proměnění
Páně na hoře Tábor a kostel sv. Ignáce
v Jičíně. Nechceme nijak snižovat význam
ostatních uznávaných lokalit, kterými bývaly např. později Mnichovo Hradiště či
Turnov a další. Poutnická místa se mimo
poutě stávala útočištěm prosebných procesí, především v časech sucha a za válečných, morových, ale také jiných pohrom.
Charakterističtí bývali pro poutě i jarmarky prodavači svatých obrázků a kramářských písniček. Úspěch měly poutní
písně vztahující se přímo k dané lokalitě,
ale i nábožné písně všeobecně uctívající
Orodovnici či jiné světce. Téměř pokoutně byly prodávány nepovolené pověrečné,
ale tolerované tisky, např. Sedum [!] svatých a nebeských zámků. U písní později
převládla komerce, zhusta také se senzacechtivými náměty.
A kramářská píseň? Ta měla důležité
poslání při šíření české řeči, byť nebyla
dlouho uznávaná a byla nejednou zatracovaná. Obrozenci spoléhali na píseň, divadlo a noviny. Všechny tyto žánry v sobě,
ač se to nezdá, obsahovaly kramářské
písně a jejich prezentace. Dnes jsou pro
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Dolní Bousov
Sobotecku se dlouhou dobu říkalo Kostecko, jelikož tak bylo nazýváno do zániku patrimoniální neboli vrchnostenské
správy v roce 1850. Kosteckého panství
se dotýkala událost, která je doložena kramářským tiskem s názvem Žalostná pjseň
o gednom Mládency, který skrze lásku swau
pannu zamordowal, co se z té pjsně wyrozumj. Text obsahuje 15 slok, z nichž jenom
první je nečíslovaná.
Maličko mně poslechněte, křesťane rozmilý, přjběh smutný, co se gest stal, wssem
lidem gest diwný: panstwj Kosteckém
poddaný, nedáwno gest wykonaný, w
městečku Bausowě, Dolegnjm nazwané.
2.
Bydlice tam geden saused, gméno
Folprecht geho, neystarssjho syna mage,
řeznictwj učeného: milowal on gest
panennku, to Kočwerowau Terynku, nemoh gi dostati, co myslil dělati.
Láska skončila stejně jako v podobných
nejsmutnějších případech. Nebylo tomu
tak, jak autor napsal: ach má Terynko drž,
gá ti řežu krk již. Snad umělecká licence,
neboť dívčina zemřela až za pár dnů, jelikož ji vražedník bodl nožem do zad. Tragédie se stala patrně před rokem 1850, což
mohlo tedy být ještě před zrušením vrchnostenské správy na Kosti.
Radko Bílek
Pokračování příště
www.dolni-bousov.cz

Knihovna

Knižní novinky
Tipy z městské knihovny:
Romány:
 Zlodějka mýho táty (P. Hůlová) Psychologický román české autorky o narušených rodinných vztazích, rozvodu
a hledání opory ve virtuálním světě.
 Dobývání nebe (P. Giordano) Generační román světově proslulého autora,
který se proslavil již prvotinou Osamělost prvočísel.
 Vánoce s vůní čerstvého chleba (J. Colgan) Polly zažila krach v podnikání
i ve vztahu. Nový domov našla na ostrůvku v Cornwallu, kde si otevřela pekárnu. Ani v předvánočním čase si ale
nemůže užít klidu a musí čelit novým
problémům.

Historické:
 Kat hejtmana Žižky (J. Bauer) Historický román známého autora, který je fiktivním příběhem životních osudů Jana
Žižky z Trocnova.
 Její počestné Veličenstvo císařovna (V.
Přibský) Baronka Terezie Grassová
prožila coby společnice po boku Marie
Terezie 30 let. Jejím domovem a světem byl císařský dvůr se všemi slastmi,
běžnými starostmi i intrikami.

Špionážní, válečné:

Knihobox pro vracení kní žek
Stalo se vám někdy, že jste přišli
do knihovny vrátit vypůjčené tituly a narazili jste na zavřené dveře? V bousovské
knihovně tomu chceme předejít, a tak
přicházíme své pro čtenáře s novinkou –
KNIHOBOXEM. Knihobox je větší plechová schránka, která byla koncem ledna
umístěna před budovu městské knihovny
v Kostelní ulici, a slouží pro samostatné
vracení knih z knihovny.
Městská knihovna tak chce vyjít vstříc
čtenářům, kteří nestíhají otevírací dobu.
Budou mít možnost do boxu vypůjčené knihy kdykoli vložit. Knihovnice je
pak vyzvednou a označí jako vrácené.
Nejsme knihovna, která je otevřená 24
hodin, 7 dní v týdnu. Máme v pondělí a o víkendech zavřeno. Knihobox je
možnost, kdy budou moct čtenáři knížky
vrátit i v těchto zavíracích dnech. Není
již dále možné rozšiřovat otevírací dobu,
proto jsme zvolili cestu knihoboxu.
A navíc doufáme, že se nám tituly budou
vracet včas a nebudeme muset posílat tolik upomínek.
V neposlední řadě nás k pořízení
knihoboxu motivovala dlouhodobě neutěšená epidemiologická situace, která
neumožňuje běžné otevření knihovny
veřejnosti. Čtenáři tak mají možnost bezpečně bezkontaktně vrátit dříve zapůjčené knihy.

Pravidla používání knihoboxu
▸ Knihobox slouží k vracení knihovních
jednotek (knih, časopisů) zejména v době
uzavření knihovny, tzn. mimo provozní
dobu knihovny nebo v době karantény.
▸ Knihy a časopisy vhazujte do knihoboxu hřbetem napřed.
▸ Není potřeba s knihami vhazovat čtenářské průkazky, náš systém pozná, ze kterého čtenářského konta má knihu odečíst.
▸ Funkce vracení knih pomocí knihoboxu je založena na důvěře mezi knihovníkem a uživatelem. Uživatel od boxu
neobdrží potvrzení o vrácení.
▸ Knihovna se zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté z knihoboxu odepsat uživateli z jeho čtenářského konta následující pracovní den.
▸ Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky
(za případné opožděné vrácení dokumentů), zůstávají načteny na čtenářském kontě a uživatel je uhradí při následující osobní návštěvě knihovny.
▸ Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem
poškozeny, knihovna ze čtenářského
konta neodepíše.
▸ Uživatel si může provedenou transakci
ověřit prostřednictvím svého on-line
čtenářského konta.

 Za ostnatými dráty (R. J. Tesař) Do zajetí padlo v evropském válečném
prostoru 92 965 amerických vojáků.
Kniha připomíná osudy amerických
vojáků i příslušníků spojeneckých armád včetně několika Čechů.
 Dvojitý agent (B. Macintyre) Při jedné
akci je Eddie Chapman zatčen, odsouzen a vězněn. Zde začíná promýšlet
pomstu Britům. Autor na základě odtajněných dokumentů tajné služby rozvíjí poutavým způsobem život špiona
E. Chapmana.
 Strach nás ochromil (M. Plavec) Kniha popisuje podrobně nálet amerického letectva na Prahu 14. února 1945
a události, které bombardování předcházely.
 Werwolfové, Hitlerova poslední tajná
zbraň (R. Cílek)

www.dolni-bousov.cz
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Zpravodaj města Dolního Bousova

Český ráj nechávám jiným

Neznám jeho ptactvo a příliš ani vše
zbývající, i když mám oblast za humny.
Vybral jsem pro sebe úkol těžší, poznávat přírodu před rájem, pravou domácí,
a pomáhat k reklamě jí. Baví mne dost,
protože každý nález má přidanou hodnotu vlastenectví. Na rozdíl od Českého
ráje, nikdo s klenoty tady moc nepočítá,
nikde se o krajině příliš nepíše. A přeci
opěvovaného souseda v jednom předčí,
pro mne v podstatném – jsou zde slavíci.
Posledních čtyřicet let už chodím hlavně
za nimi. Zvláštní štěstí stálo nad tou věcí
tehdy, král ptačích zpěváků totiž nárokuje
otevřenou krajinu. Ne skalní města chladných soutěsek, bory obstoupená, nýbrž poctivě prohřátou kotlinu centrálního toku
Klenice, světlou a přehlednou. S nejobyčejnějšími křovisky okolo cest, povlečenými do spadaného listí, se záhony kopřiv,
podporovaných všudypřítomným dusíkem. A přeci je každý mikrosvět v čase své
svatby vyparáděný až dojemně šokující.
Koberce fialek rozmotané v doprovodu
nejpoctivější vůně, spěchající. Než trnkové listy v patře odstřihnou přívod světla.
Opylovači na jarní signál slyší a pod bičem
prospěchu křídla nespočinou. Vše ovládá
starý přírodní řád, dolaďovaný úspěchy
a chybami za pochodu. Nejživotaschopnější. Violky chvatně odnoží, semínka dozrají už v čase jiném. Zem voní listovkou
a slavík ji hladově přerovnává. Po všemožných improvizacích v stravování, konečně
domácí jídelníček!
Na hnízdišti jiném, kus cesty po proudu,
v čase podletí, vystrčila do pole z pralesovitého ostrůvku větev listy, které jsem neznal.
Na útěku za světlem, odřené polní technikou. Byla to moruše a právě zrála. Prolezl
jsem za větví do torza luhu a nestačil se

divit. Rozložitý strom, obstoupený vrbami
a střemchou, byl plody zasypán. Zůstal
jsem v koruně hladkých větví s nataženou
dlaní dlouho a dál potom každý rok si místo pamatoval. Kde se tam vzal s postavou,
jíž víc sluší prostor? Každá z větví, jen co
unikla konkurenci, plodila jako o život.
Jindy mne nalákal zpěv z noci zapsaný,
do místa s výběžkem lesa na dotek. Nikdy
jsem v těch končinách nebyl, s nadvládou
divokých hrušní, z trní vystupujících.
Opona, za kterou nebylo vidět. A přeci
bylo potřeba se dovnitř zasoukat a slavíka,
co z džungle zpíval, chytit. Zahradnické
nůžky mi v okraji pomohly, než se přede
mnou otevřel prostorný dóm. S pradávným mezníkem, označujícím cestu k lesu.
Nikdo o jeho informaci dávno nestál a příroda místo i s ním si brala zpět. Patentní
láhev starého pivovaru ležela polokrytá
v zemi, jak ji někdo v nepotřebě kdysi
odložil. Pak jsem zašel do lesa, abych poznávací návštěvu dokončil. Byl čas lilií
zlatohlavých, a přestože srnčí zvěř většinu
poupat okousala, krásy dokola bylo dost.
…A pak už jsem v háji, myšleno na Zahrádkách. Je po půlnoci. Kostel svaté Kateřiny na západě, se o lepší dojem přetahuje
s Humprechtem naproti, souhvězdí letní
oblohy ptákům rozložila mapu. Slyším
je táhnout vysoko, v čase, kdy prázdniny
chystají tečku. Rád bych prokázal průtah severských slavíků tmavých a věřím,
že to vyjde. Pokud od Zvolínku nepřijde
nad ránem mlha, nejčerstvější předpověď
možnost rozdílu teplot naznačuje. Pak ale
na stříbrné auto přistála křídla, protože
právě tam nejlépe vidět k dosednutí. Ještě
je tma, ale za pár minut noc ustoupí. Nadejde zlatá půlhodinka, kdy je už vidět, ale
den pevně ještě nestojí. Křídla se z auta

zvedají, letí do vrbiček. Konečně po jistotě.
Tam ovšem čeká síť a první tahový slavík
tmavý je v místě potvrzen! Neuběhne pět
minut a odlétá k Rachvalům proměřený,
určený, zvážený a vyfocený s kroužkem
muzea. Kdo by tu schopnost do místa s pár
stromy před lety řekl? Objev pak přicházel
za objevem a dnes už lze s jistotou říct, kdy
průtah vzácných slavíků začíná a kdy nad
Českem končí. Na cestě k jihu Afriky.
Každý slavičí plácek je něčím zajímavý. Třeba holkou, co utekla z domova
a za hradbou keřů pod stanem neví co dál.
Neví ani, jestli ji za chvíli neudám, když
příběh dovypráví. Myslím, že se domů
vrátila. Jindy zas, to když se poprvé v oblasti objevil otakárek ovocný a já se jej
napodruhé (cesta domů pro foťák) u rozbahněné kaluže konečně dočkal, vnímám
periferním viděním v dálce ženskou postavu. Auto zabodnuté v křoví, jak jsem z něj
chvatně vyskočil za vzácností, v otrhaném
maskáči s mačetou u tašky zakleknutý
jsem k ní kynul, ať zůstane stát. Nemohla
jinudy cyklostezkou, než cestou mezi kukuřicemi kolem mne a kaluže. To vše pod
hrází rybníka příšerného jména – Vražda.
Když jsem provedl z dálky dokumentační
foto motýla a pak po jistotě i zblízka, rovnám si záda a ona nad nimi fotí na mobil
toho motýla. Strach přemohla dřív, než
jsem ji stačil přivolat.
Je ohromné množství setkání nad zajímavostmi. Výběr z nich se objeví v knize, jež začínám psát coby závěrečné dílo
o slavících. Bude něčím, co nemohou tušit kolegové, bude i k čtenářům druhým.
S úklonou krajině, slavíkům v ní a přírodě,
která mne cestami vede.
Pavel Kverek

Leden a únor – správný čas pro
masopust, karnevaly a zabijačky
Historie naší krásné země je podobně
jako česká a moravská krajina neobyčejně
bohatá a pestrá. A není tedy divu, že takové jsou i staré lidové zvyky a tradice, které
naše předky provázely celým rokem. Zatímco některé zvyky milovaly zejména děti,
Ročník 57 - číslo 1/2021

na jiné se těšívali svobodné dívky a mládenci, jindy se zase radovala celá rodina.
I přesto, že se dnes naskýtá dětem nepřeberné množství zábavy, více, než měla
drobotina našich předků, jsou ochuzeny
o půvabné lidové tradice, které se zvláš-
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tě ve velkých městech již vytratily, nebo
z nich zůstalo jen blýskavé pozlátko. Celá
řada lidových slavností a zvyků spojovala
naše předky nejen s jejich kořeny a přírodou, ale upevňovala i mezilidské vztahy se
sousedy i s širší rodinou.
www.dolni-bousov.cz

Dolnobousovský region

Mezi tradiční slavnosti patří také masopust, s ním spojené masopustní průvody
a maškarní bály.
Masopust
Pojem masopust odkazuje k několika
různým významům:
▸ Několik týdnů od Tří králů do Popeleční středy
▸ Tři poslední dny masopustního období,
které jsou také nazývané končiny nebo
ostatky
▸ Hlavní postava masopustního průvodu,
která se však objevuje jen v některých
lokalitách
▸ Masopust ve významu zabijačka (výjimečně pouze v některých oblastech)
Masopust je jakýmsi předělem mezi
zimním časem a časem příchodu jara
a probouzející se přírody. Období masopustu nebývá každý rok stejně dlouhé,
jeho délku určuje datum Velikonoc. Začíná vždy po Třech králích, tedy 7. ledna,
a končívá v úterý před Popeleční středou,
po níž nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Letos trvá masopust 41 dní
– do 16. února. Následující postní doba
potrvá do čtvrtka 1. dubna.
Český název je složenina dvou slov
– maso a půst, která předznamenávala
následující dobu postní, tedy období střídmosti ve stravování i v zábavách.
Původ masopustu, nejdelší veselice
v roce, sahá až do dob pohanských, od 9.
století žije tímto časem velká část Evropy.
Lidé oslavovali končící zimní období –
předjaří v naději na příští úrodu, plodnost,
zdraví, hojnost a blahobyt. Veselí, tanec
a zpěv, jídlo a pití doprovázené spoustou
taškařic, legrácek a přemírou bujarosti –
to vše doprovází masopust odpradávna.
Masopustní obchůzky se držely na vesnici
i ve městě, mezi chudinou i šlechtou. Během masopustu probíhaly taneční zábavy, karnevaly, zabijačky a také svatby.
Masopust se dostal do povědomí lidí
díky tzv. masopustním obchůzkám. Ty
se mnohde udržují v nezměněné podobě
po několik generací, prokazatelně od poloviny 19. století, ale tradice je mnohem starší. Navíc i podoba masek, stejně jako jejich
funkce, je prakticky beze změn. Masky
byly vlastnictvím jednotlivců, v rodinách
se tradičně dědily. Masopustní obchůzky
nikdo neorganizoval, jednalo se o spontánní záležitost obyvatel. Podoba masek a jejich funkce byly jedinečné. Dnes
www.dolni-bousov.cz

se masopustní průvody konají většinou
o víkendu před Popeleční středou. Masopustní zvyky byly vždy spojené s maškarami a výstupy. Masky byly všude pohoštěny
a ještě dostávaly výslužku, jídlo i peníze.
Ty se pak společně propily v hospodě, proto také bývali hospodáři štědří.
Masopustní dny
Tučný čtvrtek neboli tučňák je poslední
čtvrtek před masopustní nedělí. Pověra praví, že kdo v tento den hodně jí a pije, tomu
nebude chybět zdraví a síla. Proto se konaly
oblíbené zabijačky, pekla se husa, dělalo se
knedlo zelo vepřo, připravovala se zvěřina
a vše se notně zapíjelo hlavně pivem.
Taneční neděle byla zasvěcená tanci
v podobě plesů, tancovaček a zábav. Jak
vysoko budou tanečníci vyskakovat, tak
vysoké bude obilí, pravila pověra.
Pro masopustní pondělí byl typický
„mužovský“ či „babský“ bál, kam mohli jenom vdané ženy a ženatí muži, svobodná
chasa měla přístup zakázaný.
Maškarnímu úterý dominoval rozpustilý průvod masek a maškar, masopustní
divadelní představení a obchůzky po domech. Během obchůzek se nesměl vynechat žádný dům z vesnice.
Tento den je vyvrcholením celého masopustu, nastává loučení se s masopustem.
To bývá znázorňované průvodem s márami, na nichž je uložen masopust, představován figurínou nebo živou postavou. Masopust je také někdy symbolizován basou,
nebo se objevuje v podobě nejbujarejší
masky, většinou kobyly. Před celou vesnicí
se pak koná soud, na němž je masopust odsouzen a veřejně popraven. Na masopustní úterý večer nakonec probíhá taneční zábava, která trvá pouze do půlnoci a někdy
bývá ukončena právě pochováním basy.
Ráno na popeleční středu se pak všichni
odebírají do kostela pro popelec a zahajují
tím postní období.
Masopustní zvyky
Zvyků spojených s tímto obdobím je
nespočet, mnoho z nich je místních. Mezi
nejznámější patří například stínání kohouta, porážka kobyly, babský mlýn, v němž
byly staré báby „přemlety“ na mladé, pochování basy, růžičková koleda, mečový
tanec a další. Nejrozšířenější bylo vodění
medvěda, v některých oblastech si s medvědem chtěla zatančit žena či dívka, která
chtěla v nejbližší době otěhotnět.
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Nejznámější masky
Medvěd – symbol rozmnožování
Klibna (kobyla, šiml, koníček) – tvořená
většinou dvěma lidmi
Brůna – hrůzostrašná maska podobná žirafě, koze či velbloudu
Bába – s nůší na zádech, v ní nese dítě
nebo dědka
Žid – v dlouhém kabátě se záplatami, byl
symbolem zmatku, krádeží a smlouvání, má za úkol během průvodu krást
Pohřebenář („slaměňák“ či „hrachovec“)
– drží v ruce bič
Nevěsta – za tu se převlékali muži, doprovází ji ženich
Turci – nejčastěji mladí muži, jsou čtyři,
dva červení, dva modří, vysoké čepice
mají zdobené růžičkami z krepu, mají
jezdecké boty a šavle
Laufr neboli Strakatý – měl různobarevný
oděv, na hlavě papírovou čepici, v ruce
hůl, byl předvojem průvodu a boucháním na vrata měl zjistit, zda bude průvod přijat
Kominík – při prohlížení pece v chalupách hledal nějaké dobroty
Smrt – naháněla strach v bílé plachtě se
strašidelným obličejem a kosou v ruce
Každá hospodyně vítala průvod přípitkem, do připravených košů dávala lahev
s něčím pro zahřátí, na dřevěné šavle napichovaly hospodyně špek, uzené nebo klobásky. A navrch nesmělo chybět něco sladkého. Nejčastěji to byly koblihy či jiné tvary
a boží milosti smažené v sádle ze zabijačky.
V bechovské kronice jsou zápisy o masopustu velmi sporé. V roce 1948 bylo
zakoženo tzv. „kulturní družstvo“, které,
jak název napovídá, mělo dozajista na starost kulturu v obci. Zda se pořádaly nějaké kulturní akce a jaké, není v kronice
zaznamenáno. Podle dvou dobových fotografií nalezených paní Marií Dlaskovou ze
Svobodína v archívu svého tatínka, pana
Josefa Slavíka, kdysi rychtáře Obce baráčnické v Dolním Bousově, lze usuzovat, že
tradice masopustních průvodů se zde držela ještě v 50. a snad i začátkem 60. let
minulého století.
Na starší fotografii (č. 1), zřejmě z přelomu 40. a 50. let, je zachycena bryčka se
čtyřmi postavami. Vpředu sedí kočí, vedle něho postava v masce, mohl by to být
nejspíš Laufr neboli Strakatý, vzadu sedí
ženich a nevěsta. Fotografie byla pořízena
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na Svobodíně, před domem Slavíkových,
číslo 27. Druhá dochovaná fotografie (č. 2)
zachycuje masopustní průvod v roce 1960
(pan Slavík rok pořízení přesně poznamenal). Na fotografii jsou zachycené tváře
dětí ze Svobodína, ale není jisté, zda byl
průvod organizován už odtud, nebo zda
začínal až v Dolním Bousově. Z fotografie
je patrné, že průvod právě vchází Příhonskou ulicí do města. Na voze byla umístěna
klec, v níž byl zavřený, nebo také ne, medvěd, v popředí jde Laufr, za medvědem je
vidět bábu s dědkem. Kolem průvodu pobíhají přihlížející děti. Podle pamětníků
se podobný průvod uskutečnil v 60. letech
ještě několikrát. Medvědy, či spíše medvídky dělaly děti narozené kolem poloviny 50.
let, jedním z nich byla i mladší dcera pana
Slavíka Iva, a skutečně byly během průvody
zavřené v kleci, která byla umístěná na valníku za pomalu jedoucím traktorem.
Později se od masopustních zvyků začalo upouštět. Je logické, že pokud si ještě do té doby masopust dokázal uchovat
svůj magický charakter spojený s úrodou
a plodností, s kolektivizací zemědělství
a hospodářství se tento původní účel nadobro ztrácí.
Na Bechově a Svobodíně došlo k jakési obrodě této tradice dle pamětníků v letech 1977, 1978 a 1979. V roce 1979 byl
uspořádán karneval na sněhu. Nejspíše se
konal na Svobodíně na staré Formance.
Sem se běžně chodilo sáňkovat či lyžovat.
Počátkem 80. let se na novodobou tradici
navázalo pořádáním maškarních průvodů. V roce 1982 zapsal kronikář Milan
Málek: „9. února zváno dětmi v maskách
na maškarní ples, který pořádala 6. 3. Čsl.
Č. K. (Československý červený kříž) Bechov v pohostinství na Rohatsku.“ V tradici pořádání maškarních plesů členky této
organizace pokračovaly s pravidelností
až do doby zániku ČČK na Bechově začátkem nového milénia. V roce 1983 napsal tentýž kronikář krátkou poznámku:
„Byl zorganizován maškarní masopustní
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průvod obcí ukončený plesem.“ Kdy, kde,
kdo, proč – to se můžeme jen domnívat.
V zápisech z roku 1984 zmínka o pořádání maškarního průvodu chybí úplně. Dochovaly se však fotografie (opět v archivu
paní Dlaskové), které zachytily tuto akci
na několika snímcích. (č. 3)
Z nich je patrné, že průvod vyšel ze
Svobodína, pokračoval na Bechov a končil na Obci. Průvodu se zúčastnilo celkem dost lidí. Sníh chyběl a soudě dle
oblečení, nemrzlo. V čele průvodu šel
Laufr, vysokánská postava s obrovskou
hlavou, a Kobyla s velikou zvířecí hlavou.
Obě masky byly zapůjčené od baráčníků
z Dolního Bousova. V původu nesměli chybět ženich s nevěstou či ponocný.
Flašinetář si vezl svůj nástroj v korbě dětského kočárku, v průvodu šli také trumpetista, babka, dítě v kroji, vodník, Červená Karkulka, kovboj, různá zvířátka,
jednou z nejvýraznějších masek byl nemocný, který měl ovázanou nejen ruku,
ale i téměř celou hlavu. Průvod doprovázely coby zdravotnice, tedy s lékárničkou
a páskou s červeným křížem na rukávě,
paní Marie Pitrová a paní Marie Dlasková. Průvod zastavoval v jednotlivých
chalupách, z výrazů tváře lze vyčíst, že se
všichni dobře bavili a že jim maškaráda
přinesla radost a potěšení.
S pokusem o obnovení této krásné tradice přišla také před několika lety baráčnická obec v Dolním Bousově. Podvakrát
uspořádali její členové masopustní průvod
v maskách, napekli koláče, kterými obdarovávali přihlížející, veselili se. V čele
průvodu jely dva vozy, za ním šly tradiční
masopustní masky. Návrat k masopustní
tradici se však nezdařil, akce se bohužel
nesetkala s větší odezvou.

16

Maškarní bály a karnevaly
Karnevaly se vždy pořádaly a dosud
pořádají v masopustním období. Název
pochází z latinského „carne vale“, což
v překladu znamená „sbohem maso“. Společným znakem masopustu a karnevalu
je zábava a veselí. Dříve bývaly karnevaly
záležitostí pouze dospělých, v dnešní době
se častěji setkáme s karnevaly pro děti.
Na Bechově a Svobodíně má pořádání
dětských karnevalů dlouhou tradici. V sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých
letech je pořádaly členky červeného kříže,
později převzaly štafetu členky Sboru dobrovolných hasičů Bechov. Kronikář Milan
Málek v roce 1985 zapsal:
„V sobotu 22. února odpoledne se konal v místním pohostinství pod vedením
Československého červeného kříže dětský
karneval. Za hojné účasti rodičů s dětmi
byly vyhodnoceny nejlepší dětské masky,
děti zpívaly a recitovaly a každé z nich si
odneslo nějakou malou pozornost v podobě sladkostí. V sobotu 8. března byl uspořádán v pohostinství na Rohatsku karneval pro dospělé, pořádal též ČSČK.“
Dětské karnevaly se pořádaly původně
ve staré hospodě na Svobodíně, po roce
1984 se konaly v nově postavené hospodě
Formance, dnes je to budova firmy Lentus. V současné době se už léta koná dětský maškarní v budově bývalé školy na Bechově. (č. 4, 5 + 6)
Pro děti jsou každoročně připraveny
zábavné soutěže, organizátorky odměňují
všechny masky zajímavými cenami, připravují pohoštění. Karnevalu se účastní
především menší děti v doprovodu svých
maminek či babiček. Několikrát pobavily
v masce i samy organizátorky.
Ingrid Mendlíková
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Ještě k bechovským pomníkům
V minulém čísle jsem se věnovala bechovským pomníkům. Článek vznikl koncem října minulého roku a brzy poté jsem
objevila nové skutečnosti.
Ve staré bechovské kronice jsem našla tento velice zajímavý zápis týkající se
přemístění pomníku padlých z původního místa na zdejší hřbitov. Událost zaznamenal tehdejší kronikář pan Jaroslav
Dvořák z čísla 29, který poctivě vedl kroniku od konce 50. let minulého století až
do roku 1978.
„24. dubna 1960 byl přemístěn památník
po padlých občanech v první světové válce
od požární zbrojnice, neb po rozšíření této
až k pomníku už byl nevhodný, do parčíku
u místního hřbitova. Při sundání ze základu
byla objevena lahev s pamětním spisem, který tam v r. 1921 při stavbě přítomní občané
s podpisy vložili. Byl dán do nové láhve s připomínkou datumu rozhodnutí MNV o provedeném přemístění se jmény těch, kteří toto
přemístění provedli.“
(pravopisně upraveno)
Podrobnější údaje bohužel nemáme.
Bylo by jistě zajímavé vědět, kdo zápis
podepsal, co obsahoval pamětní spis, kdo
se podílel na přemístění pomníku. A nejzajímavější by samozřejmě byla fotografie
ze samotné akce nebo vyzvednutí lahve
a prozkoumání jejího obsahu. V kronice
ovšem není uvedeno, kam přesně byla lahev s dokumenty uložena.
Druhá zajímavost se týká tzv. kříže
u Klauzových. V článku jsem se zmiňovala o tom, že pomník je zarostlý a pískovcovými kvádry podstavce prorůstají
různé keře. Ty byly na podzim odstraněny,
ve značně poničených základech pomníku
však nadále zůstávají vrostlé kořeny těchto
keřů. Uvidíme, jaký bude osud této památky do budoucna. Koncem minulého roku
se stavem této kulturní a historické památky začal zabývat městský úřad.
Byl osloven pan Martin Pokorný, akademický sochař a restaurátor, aby pomník
prohlédl a zhodnotil, zda by stálo zato
vložit do opravy finance. A tak jsme se
12. prosince dopoledne sešli s panem Pokorným a s panem Františkem Klímou,
naším zástupcem v městské radě, přímo
u zmiňovaného pomníčku. Klauzovi byli
velice ochotní a pustili nás na zahrádku,
kde pomník stojí. Pan Pokorný si dílo prowww.dolni-bousov.cz

hlédl, poměřil a řekl, že
je to velmi zdařilá práce
jakéhosi venkovského
sochaře, že se jedná
o dílo barokní, z místního pískovce, a odhadem situoval jeho vznik
do poslední čtvrtiny 18.
století. Na podezdívce
je osazen hranolový
sokl s rytými kazetami
bez nápisů na přední
a bočních stranách.
Sokl je nahoře ukončen profilací. Na soklu
je umístěn podstavec
s volutami na bocích.
Zblízka se dá rozeznat i reliéfní postava
v přední čísti pomníku.
Má dlouhý šat a kolem
krku uvázanou dlouhou
šálu. Usuzovala jsem,
že by se mohlo jednat
o svatou Ludmilu, jejímž atributem je právě
šál, ale pan Pokorný se
vyjádřil, že to nemusí
být tak jednoznačné, že
venkovští autoři stylizovali své postavy často bez záměru zobrazit
nějakého určitého světce. Od pana Kašíka,
vnuka paní Klauzové, jsme se také dozvěděli, že kříž umístěný nahoře nebyl původně součástí pomníku. Křížek našli Klauzovi kdysi ve stodole a umístili ho na betonové destičce na pomník. To ostatně poznal i pan Pokorný. Ten nedávno předložil
městskému úřadu návrh na restaurování
a předběžný rozpočet.
Cituji: „Kříž je v havarijním stavu – statika kříže je narušena,… Povrch kamene je
silně zašpiněn exhalačními depozity, pokryt
zelenými řasami, mechy, lišejníky a silnými
vrstvami tmavých až černých krust. Kámen
je zvětralý do hloubky několika milimetrů
až centimetrů, povrchově vymytý, prostoupen
trhlinami. Je mechanicky poškozen, chybí
velké části hmot, místy je doplněn nevyhovujícími vysprávkami. Spárování je uvolněné
nebo chybí.
…Bez včasného restaurátorského zásahu
hrozí celková destrukce. …Původně mohla
být na podstavci socha, nebo větší kamenný
kříž. Původní části kříže představují kvalit-
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ní, pozdně barokní hodnotné dílo, umístěné
v obci. Doporučuji proto v co nejkratší době
zahájit práce na jeho záchranu. Pro zachování kříže svědčí i fakt, že se v předchozích
dobách o záchranu (přestěhování) kříže zasloužili občané obce.“
V souvislosti s opravou vyvstala otázka,
kam pomník přemístit, pokud k opravě
dojde. Na stávajícím místě je nepřístupný
a poněkud ukrytý zrakům kolemjdoucích.
Rozhodně by to mělo být na pozemku,
který je v majetku města. Diskutuje se
o třech místech, kam by bylo vhodné tuto
památku umístit.
Místo by mělo být přístupné všem,
mělo by podtrhnout ráz naší vesnice, odkázat na její bohatou historii i na naše
předky, kteří byli ochotni pomník financovat, a v neposlední řadě by mělo jít o místo, které bude lahodit oku. Vždyť Bechov
kromě budovy školy z konce 19. století
a několika původních zchátralých chalup
jinou historickou památku nemá.
Ingrid Mendlíková
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FEJETON - Na horách

ce. Opřela jsem se do hůlek. Vletěla jsem do zatáčky a hned mi
bylo jasné, že je zle. Tohle nedopadne dobře! Tady nemáš kam
uhnout. Vmžiku jsem zvolila jinou taktiku. Musíš brzdit. Na pluh
ti to nedá, na obloučky je pozdě, dělej, co umíš. Zvonečky se
blížily. Koníčci táhnoucí saně se zásobami na horskou chalupu
vesele klusali do kopce. Jestli do nich vjedu, je se mnou amen.
Brzdi, zastav! Slyšela jsem zezadu. A tak jsem brzdila a nakonec
i zastavila.
Dodnes nevím, jakým způsobem jsem se přetočila během své
záchranné akce na břicho, ale zastavila jsem těsně před koňmi.
Za mnou se táhla hluboká krvavá rýha způsobená mou bradou.
Odřela jsem si nejen bradu, ale také nos a tváře. Vypadala jsem
legračně, ale do smíchu mi nebylo. Bolelo to. Koníčci odjeli a my
jsme opatrně sjeli k naší chalupě. Co se ti stalo, dotazovali se
všichni všude ještě dlouho potom. A tak jsme každému naši
příhodu se zvonečky vypravovali. Všichni se náramně bavili. Já
taky. Jen jsem se dlouho nemohla smát tak jako ostatní.
Ingrid Mendlíková

Zamlada jsme jezdívali s Vaškem, mým budoucím mužem,
často na hory. Jakmile tam napadl sníh a spustili vleky, už nás nic
nemohlo udržet doma. Přidávali jsme se k různým podnikovým
jednodenním zájezdům, občas se nám podařilo sehnat ubytování v chalupě na celý víkend, v nouzi nejvyšší jsme sami párkrát
zorganizovali jednodenní zájezd. Nejčastěji jsme jezdili do Rokytnice nad Jizerou.
Nejprve jste se museli takzvaným přibližovákem dostat k vleku na Lysou horu a pak už jste mohli její svahy brázdit celý
den. Tedy, popravdě řečeno, celý den jste strávili spíš čekáním
ve dvouhodinové frontě. Dvacet minut nahoru, na kotvě, dvacet
minut dolů. Když se vám podařilo předběhnout, a my jsme se
stali mistry v tomto sportovním odvětví, sjeli jste kopec i čtyřikrát. Pro tuto horu skutečně platilo latinské nomen omen. Nahoře jste narazili pouze na kosodřevinu a byla-li sněhová nadílka opravdu bohatá, neviděli jste ani tu. Mohli jste se orientovat
pouze podle tyčí. Pokud nebyla mlha. Pokud jsme měli štěstí
a svítilo slunce, zůstávali jsme občas chvíli nahoře a nastavovali
své tváře slunci.
Dolů jsme se mohli vydat několika trasami. Klasika – po sjezdovce. Ta nabízela nejrychlejší jízdu. Ne že bych neuměla dělat
obloučky, ale miluji rychlost. Takže odpíchnout se, přikrčit, držet
stabilitu a hurá z kopce. Dole jsem bývala první. Rychlá jízda mi
přinášela nebývalé potěšení. Druhá trasa vedla přes takzvanou
Romantiku. Kousek jste jeli po sjezdovce a pak odehnuli do lesa.
Vedla tudy úzká vyježděná pěšina. Jedna stopa, jeden lyžař.
A hupy. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Museli jste dobře pružit, aby
se vám nezlomily lyže jako jednomu našemu kamarádovi. Bylo
to skutečně romantické. Moc lyžařů sem nezajíždělo, byli jste tu
sami, kolem zasněžený les, ticho až posvátné. Třetí možnost jsme
si nevybírali moc často. Většinou jsme tudy jeli tehdy, když jsme
se potřebovali dostat na jednu z chalup na této trase.
Tehdy jsme měli namířeno na chatu Pod lipami kousek nad
Rokytnicí. Odpoledne se pomalu přehouplo k večeru, takže jsme
byli unavení a lákala nás představa vyhřátého pokojíčku a dobré
večeře. Usoudili jsme, že nejrychlejší a nejpohodlnější trasa bude
ta přes Dvoračky. Minuli jsme tuto známou boudu s restaurací
a vydali se dolů. Pojedeme po cestě, navrhl Vašek. Dojedeme přímo k chatě. Jeď první, já pojedu za tebou.
Toho roku napadlo plno sněhu. Z cesty byl postupně odklízen,
takže ji lemovala vysoká sněhová hradba. Pořádně to rozjeď, ať
nemusíme na rovince šlapat. Rozjela jsem se. Odpichovala jsem
se obouruč a dostávala rychlost. Panečku! To je paráda! Radovala
jsem se. Smála jsem se a užívala si tu rychlou jízdu. To byl super
den! Zbytky slunečních paprsků nás hřály do zad a my sjížděli
sněhovým korytem dolů. Co to? Slyšels to? volám na Vaška, ale
ten mě slyšet nemohl. To znělo jako zvoneček. Ale to je nesmysl,
něco se mi muselo zdát. Ještě jedna zatáčka a budeme na rovin-

Společenská kronika

Poděkování

Děkuji Městu Dolní Bousov za dárek a blahopřání k mým narozeninám.
Marie Jarošová
Děkuji městskému úřadu za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Jaroslava Bartoňová
Děkuji Městu Dolní Bousov za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Jar. Plíšek

Vzpomínka

Dne 19. února uplyne 1 rok, co nás navždy opustila manželka,
maminka, babička, prababička, praprababička Anna Heppnerová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomíná
manžel a děti s rodinami.

Inzerce

 Nabízím hlídání dětí, je mi 42 let, pocházím z Dolního Bousova
a jsem maminka dvou dětí. Prošla jsem kurzem a získala osvědčení
jako „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“.
Kontakt: Věra Míčová, tel. 722 292 285, email: verka.stolova@
seznam.cz.

Zpravodaj Bousovák, vychází jako dvouměsíčník. Vydavatel: Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 00237680. Vydání
povoleno MK ČR pod číslem E 13240. Pověřená redaktorka: Ing. Dita Říhová. Redakce: Ing. Dita Říhová, Miloslav Ječný, Zuzana Zemanová.
Náklad 1250 výtisků. Grafická úprava a tisk MS Polygrafie s.r.o., Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, www.mspolygrafie.cz.
Příspěvky a inzerci přijímá Městská knihovna a infocentrum, tel.: 322 312 001, 322 312 002, infocentrum@dolni-bousov.cz. Uveřejněné příspěvky
nemusí vyjadřovat názory redakční rady zpravodaje. Uzávěrka příštího čísla 15. 3. 2021. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.
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Karneval v nové hospodě - konec 80. let

Karneval ve staré hospodě, r. 1984

Masopustní průvod Bechov, r. 1984

Masopustní průvod Bechov, r. 1984

Kácení a řez
rizikových stromů
stromolezeckou technikou.

Objednávejte na
tel.: 606 527 091

Masopustní průvod Bousov, r. 1991
www.dolni-bousov.cz
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www.infocentrum.dolnibousov.cz
Zpravodaj města Dolního Bousova

Nová lávka přes Klenici k fotbalovému hřišti

III. Naučná stezka Městem Dolním Bousovem

Zastavení na Kotelské strouze u rybníku Podlesník

Zastavení u rybníku Pískovák

Děti ze čtenářských klubů na předvánoční schůzce

Barokní pomník na Bechově potřebuje nutně opravu
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