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Záhumní Lhota na výřezu mapy tzv. Stabilního katastru z první poloviny 19. století.

Slovo starost y
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás poinformoval 
o dění v našem městě. Kulturní a spole-
čenský život se rozbíhá velice pomalu. 
Díky rozvolňování covidových opatře-
ní začnou obce a města zase trochu 
žít. Pravidelné akce pálení čarodějnic 
a dětský den město nemohlo uspořádat 
nebo pořádat zatím nebude. 

Plánujeme uspořádat v měsíci čer-
venci pravidelnou Neckyádu na rybní-
ku Pískovák a na konci letních prázd-
nin 4. Bousovské slavnosti, termín 
konání je sobota 28. 8. 2021 od 12.00 
hodin na náměstí T. G. Masaryka. 
Program je víceméně připravený. Uvi-
díme, jaká omezení budeme muset spl-
nit, abychom akci mohli uspořádat. Po-
kud bude situace příznivá, uspořádali 
bychom v měsíci září odložený Dětský 
den.

Investiční akce
Dále následují informace o inves-

tičních akcích v našem městě. Na ná-
městí se rozeběhla akce Rekonstrukce 
podkroví a výměna střechy v budově 
MŠ. Cílem projektu je vybudování tří 
bytových jednotek pro potřeby za-
městnanců školy. Práce provádí fir-
ma STAVBY MH s.r.o. Hrádek nad 
Nisou. Práce by měli být dokončeny 
do konce prázdnin.

Město na tento projekt dodatečně 
zpracovalo žádost o dotaci z programu 
Podpora výstavby a obnovy komunální 
infrastruktury, který každoročně vypi-
suje Ministerstvo financí. 

/pokračování na straně 3/

Záhumní Lhota je sto let 
součástí Bousova

Záhumní Lhota byla malá osada v těs-
ném sousedství Dolního Bousova. Před 
sto lety se stala jeho součástí a skončila 
tak po několika stoletích její samostat-
nost. Výnosem ze dne 30. května 1921, 
číslo 15.019, bylo k žádosti místní obce 
Dolního Bousova (politický okres Jičín) 
povoleno, aby osady Dolní Bousov a Zá-
humní Lhota, jež tuto místní obec tvoří 
a sloučeny byly v jednu osadu, po svém 
sloučení zvaly se „Dolní Bousov“ (Sbírka 
zákonů a nařízení státu československé-

ho, 25. 1. 1922). Statistický lexikon obcí 
v Čechách z roku 1924 uvádí informace 
o Dolním Bousově a Záhumní Lhotě k 15. 
únoru 1921 (v závorce počty Záhumní 
Lhoty): domy 339 (7), bytové strany 524 
(9), obyvatel 1967 (42), mužů 951 (20), 
žen 1016 (22), národnost česká 1954 (41), 
německá 4 (1), jiná 1 (0), vyznání římsko-
katolické 1225 (40), evangelické (33 (0), 
československé (8 (0), israelské 14 (0), jiné 
2 (0), bez vyznání 685 (2).

Pokračování na straně 11
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duben 2021 – proběhlo vykácení starých tújí na dolnobousovském 
hřbitově

Budova po Československé armádě č.p. 179 v Tovární ulici

květen 2021 – budování nového chodníku v Tovární ulici

květen 2021 – začala rekonstrukce 3.NP č.p.186

duben 2021 – revitalizace starých tújí

květen 2021 – začala rekonstrukce objektu č.p. 179 na 13 sociál-
ních bytů v Tovární ulici

Práce firmy Colas a.s. na novém chodníku v Tovární ulici

V těchto půdních prostorech budovy mat. školky ve Školní ulici, 
budou vybudovány 3 bytové jednotky



Slovo starosty
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/dokončení ze strany 1/

Pokud by město s žádostí uspělo, tak 
dotace by nám pokryla 90 % z celkových 
nákladů na stavební práce projektu, které 
činí 5.785.461 Kč s DPH. Žádost o dotaci 
byla schválena na mimořádném zasedá-
ní zastupitelstva města na konci března. 
Do konce června bychom měli obdržet 
rozhodnutí, zda jsme byli s žádostí úspěš-
ní.

Další dvě investiční akce se rozeběh-
ly v ulici Tovární. Jedná se o vybudování 
nového chodníku podél krajské komunika-
ce, který volně naváže na již vybudova-
ný chodník pod likérkou Bousov. Vybu-
dováním chodníku dojde k ucelenému 
propojení s centrem města hlavně pro 
pěší a turisty a samozřejmě i ke zvýšení 
bezpečnosti chodců a občanů z této části 
města. Město na tento projekt vypsalo vý-
běrové řízení. Oslovilo firmy COLAS CZ 
a.s., GEMA s. r. o Mladá Boleslav a H-
-INTES s.r.o. Mladá Boleslav. Nejvýhod-
nější nabídku předložila firma COLAS 
CZ s.r.o. v celkové výši 1.565.948 Kč 
s DPH. Náklady na projekt jsou hrazeny 
z rozpočtu města. Zároveň s vybudová-
ním nového chodníku budou posunuty 
stávající tři stožáry s veřejným osvětle-
ním a doplněny dva stožáry s veřejným 
osvětlením podél nového chodníku před 
budovou bousovské likérky. Tyto práce 
provedou zaměstnanci údržby města.   

Druhý projekt, který byl zahájen v této 
části města, je generální rekonstrukce bu-
dovy pro armádě ČR. V budově vznikne 
celkem 13 nových sociálních bytů. V sou-
časnosti probíhají hlavně bourací práce 
uvnitř budovy. Běží příprava na novou 
fasádu, zateplení a okna. V měsíci červnu 
by měly být zahájeny práce na novém kro-
vu a střešní krytině. Poté budou následo-
vat nová skladba podlah, omítky, rozvody 
elektro, voda, kanalizace, zdravotechni-
ka atd. Práce provádí firma Realitní a sta-
vební společnost s.r.o. se sídlem v Brně. 
Projekt je podpořen dotací z Integrova-
ného regionálního operačního programu. 
Práce probíhají pod stavebním dozorem, 
který zajišťuje MB-INVEST Mladá Bole-
slav.

Odpadové hospodářství a životní pro-
středí

Nyní bych se zmínil o odpadovém 
hospodářství jako takovém a likvidaci 
odpadu, který vyprodukují naši občané. 

Od počátku roku 2021 platí nová legis-
lativa, která bude výrazně zdražovat 
nakládání s odpady zejména zvýšením 
poplatku za skládkování. V České repub-
lice se stále skládkuje téměř polovina 
všech odpadů. Cílem je, aby šlo za 10 let 
na skládky pouze 10 % odpadů. Tendence 
do budoucna je jasná, skládkování po-
stupně omezovat až téměř vypustit. Jeden 
bič nachystala Evropská unie a svými 
odpadovými směrnicemi stanovila jasné 
a přísné cíle. Navýšit recyklaci komunál-
ních odpadů na 65 % k roku 2035 a snížit 
zmiňované skládkování. Druhým bičem 
trestá Ministerstvo životního prostředí 
v podobě navyšování tzv. skládkovacího 
poplatku. V současné době platí města 
za každou tunu směsného odpadu v prů-
měru 500 Kč a k tomu za službu svozové 
firmy. V průběhu 10 let bude poplatek 
ale postupně narůstat až na 1.850 Kč 
za tunu. Před drastickým zdražováním 
může města a obce zachránit především 
zvyšování míry třídění odpadu a snižo-
vání celkového množství komunálního 
odpadu a objemných odpadů. 

Hlavním problémem je velké množství 
směsného komunálního odpadu, tedy od-
padu, který končí v černých popelnicích. 
Všichni občané by měli mít jasný cíl, více 
třídit, třídit a třídit. Máme sběrný dvůr, 
máme kompostárnu, máme zavedeny 
pytle na třídění odpadů (kov, plasty, PET-
-lahve, nápojové kartony) s pravidelným 
svozem, máme rozmístěna sběrná místa 
po městě a místních částech. Cílem všech 
by mělo být snížit množství komunálního 
odpadu, minimalizovat náklady na likvi-

daci odpadů a chránit životní prostředí. 
Proto apeluji na všechny občany, třiďte 
odpad co nejvíce.

U životního prostředí se ještě chvíli 
zastavím. V závěru roku 2020 město po-
řídilo zařízení na hubení trávy na chod-
nících, v dlažbách a obrubnících. Jedná 
se o zařízení na bázi horké vodní páry še-
trné k životnímu prostředí. Město končí 
s hubením pomocí chemikálií a postřiků. 
Zařízení budou obsluhovat pracovníci 
údržby města.

Financování a dotace
Na únorovém jednání rady města se 

rada zabývala žádostmi spolků a institu-
cí o dotaci na činnost z rozpočtu měs-
ta na rok 2021. Celková schválená dota-
ce podpory pro ty, kteří si požádali, je 
ve výši 228.400 Kč – podrobněji viz ta-
bulka.

V letošním roce končí dotační období 
2014–2021 s podporou financí z Evropské 
unie. Česká republika, města a obce s e 
pomalu připravují na období 2021–2027, 
které bude následovat. Město Dolní Bou-
sov nezůstává pozadu. I vzhledem tomu, 
že město je celkem úspěšné v získávání 
dotací na plánované investiční akce.

Abychom mohli v budoucím období 
žádat o evropské dotace, musí mít žadatel 
zpracovaný Strategický plán města. Zpra-
covaný dokument je vodítkem pro město, 
kam by se mohlo a mělo ubírat v násle-
dujícím období z hlediska infrastruktury, 
vzdělávání, životního prostředí, sociální 
oblasti, sportu, kultury a společenského 
života. Pro končící období 2014–2021 
město tento dokument zpracovaný má. 
Nyní byly zahájeny práce na změně a ak-
tualizaci tohoto dokumentu. Finální ver-
ze by měla být zpracovaná do podzimu 
letošního roku a následně předložena 
ke schválení zastupitelstvu města. Strate-
gický plán města bude ke zhlédnutí vysta-
ven na webových stránkách města.

Přeji klidné dny a příjemnou dovolenou

Miroslav Boček
starosta města
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Nové sběrné nádoby na t uk y 
a jedlé oleje

Od začátku května se v Dolním Bou-
sově a místních částech rozšíří možnost 
třídění jedlých olejů a tuků z domácností. 
Nově bylo po městě a místních částech 
rozmístěno celkem 15 nádob určených 
k jejich odkládání. Nádoby určené k od-
kládání tohoto odpadu budou rozmístěny 
ke stávajícím sběrným místům. 

V současné době mohou občané tento 
druh odpadu odevzdávat pouze do sběrné-
ho dvora v ulici K Piváku. Nádoby se nově 
budou nacházet v ulicích Zahradní, Na Síd-
lišti, Akátová, Javorová, V Kališti, V Konči-

nách, Na Školništi, Požárníků, Maštálkova 
a Pod Rybníkem a také v místních částech 
Horní Bousov, Bechov a Vlčí Pole.

Do sběrné nádoby patří: použité jedlé 
oleje a tuky z domácností (např. fritovací 
oleje) a ztužené jedlé tuky. Do sběrné ná-
doby nepatří: technické oleje (převodové, 
motorové, tlumičové); maziva a kapaliny; 
ostatní odpady.

!!! Použité tuky a oleje vhazujte do ná-
doby v uzavřených obalech (např. PET 
lahve)!!!

M. Boček

Dot ace spolkům z rozpoč t u měs t a 
na rok 202 1

Název spolku Kč Komentář

Baráčníci  5 000    příspěvek na činnost 

Junák - svaz skautů a skautek  15 000    rekonstrukce klubovny

DBSK  50 000    údržba hracích ploch

SDH Horní Bousov  20 000    přísp. na činnost, práce s mládeží

Rybáři MO D. Bousov  13 000    přísp. na činnost, práce s mládeží

SDH Bechov  30 000    
příspěvek na činnost SDH a mládeže 
v PS

AUTO MOTO KLUB  10 000    pořádání MČR v autokrosu

Stojmír  6 000    příspěvek na činnost

ZO Čes. sv. včelařů D. Bousov  5 000    příspěvek na činnost

ProBousov, z.s.  17 500    čtenářský klub

Přírodovědný kroužek D. Bousov  10 000    píspěvek na činnost 

Petr Vinický  4 000    reprezentace ČR Spartan Race

Spokojený domov, o.p.s.  23 200    
terénní sociální služby občanům D. 
Bousova

LUMA MB, z.s.  5 000    sociální služby občanům D.B.

Linka bezpečí, z.s.  5 000    linka bezpečí dětí a mládeže

Obec Dětenice  10 000    
provoz letního vlaku od 1. 7. –31. 8. 
2021

Celkem  228 700    
Schváleno usnesením rady města č. RM 03/2021

Odpadový 
sloupek

Co dělat, když nevím kam s jakým od-
padem?

Běžné domovní odpadky lze v celém 
městě po vytřídění odevzdat do barev-
ných kontejnerů (třídí se papír, plast, 
sklo, nápojové kartony a kovy). Co kam 
patří, se dozvíte buď na stránkách odpa-
dové společnosti Ekokom nebo tyto in-
formace naleznete přímo na barevných 
sběrných nádobách. Na kontejnerech 
jsou umístěny nálepky, které přesně po-
pisují, co do nich patří a co ne.

SKLO
se vhazuje do zeleného nebo bílého 

kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, 
je důležité třídit sklo i podle barev: Ba-
revné do zeleného, čiré do bílého. Pokud 
máte kontejner na sklo jen jeden, pak 
do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude 
se dále třídit! 

ANo
Do zeleného kontejneru můžeme vha-

zovat barevné sklo, například lahve 
od vína, alkoholických i nealkoholic-
kých nápojů. Vhodit do zeleného kontej-
neru můžete také tabulové sklo z oken 
a ze dveří.

Do bílého kontejneru vhazujte sklo 
čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád 
či zavařenin a rozbité skleničky.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika 

a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, 
zrcadla, žárovky nebo třeba drátované 
sklo, zlacená a pokovená skla. Varné 
a laboratorní sklo, stejně jako sklokera-
mika do kontejneru také nepatří.

Věděli jste, že skleněné střepy lze 
na rozdíl od plastů a papíru zpracovávat 
opakovaně a stále dokola téměř do neko-
nečna?
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Krátce z Bousovska

Léto s knihovnou. V uplynulých měsících 
jsme mohli po světě cestovat jen prostřed-
nictvím knih, příběhy z nich nás mohou 
přenést na druhý konec světa, ale i do ves-
nice kousek od nás, odvedou nás od ka-
ždodenních starostí, rozšíří naše obzory. 
A tak i v létě pro vás chystáme program 
plný čtení.

Během letošního léta proběhnou tradiční 
čtenářské kluby, jak pro děti, tak pro do-
spělé. Jednou za měsíc se sejdeme v pon-
dělí se čtenáři z 1. stupně ZŠ – poprvé 
12. července od 14 hodin. Pátky budou 
v knihovně patřit zkušenějším čtenářům, 
16. července proběhne čtenářský klub pro 
děti z 2. stupně ZŠ, o týden později – 24. 
července se uskuteční čtenářský klub pro 
dospělé.

Chystáme i program pro nejmenší. Můžete 
se těšit na čtení s (ne)čtenáři, letos se spo-
lečně ponoříme do knihy Davida Gross-
mana – Pohádky pro Itamara a Rut. První 
setkání s (ne)čtenáři proběhne ve středu 
– 14. července od 10 hodin v dětském od-
dělení městské knihovny. Čtení je vhodné 
pro děti od 4 do 9 let.

V zahradě za kostelem, když nám bude 
počasí přát, budete moct se svými dětmi 
zajít i na odpolední divadelní představe-
ní – v červenci je plánováno na středu 28. 
7. Přesnější informace najdete s blížícími 
se prázdninami na webových stránkách 
a facebooku knihovny.

Léto plné inspirativních příběhů přejí kni-
hovnice.

O. Třísková

Zápis do základní školy. Ve dnech 1. – 15. 
4. 2021 proběhl on-line zápis dětí do zá-
kladní školy. K zápisu bylo přihlášeno cel-
kem 54 dětí. Od 1. září 2021 bylo přijato 
43 dětí, 12 dětem byl udělen odklad povin-
né školní docházky.

K. Karnová

Auto Moto Klub DB. Dámy a pánové, 
sponzoři, spolupracovníci, tímto Vám 
jménem „Auto Moto Klubu Dolní Bou-
sov“ děkujeme za uskutečněnou sezonu 
2020. Přes veškeré komplikace způsobe-
né pandemickou situací jsme se zaměřili 
na údržbu areálu a přitom jsme ještě stih-
li uspořádat alespoň dvě velmi povedené 
akce „Autocross – Mezinárodní mistrov-
ství Holandska“ a dále „24 hodinový zá-
vod Fichtlů“.

Jestliže nám nařízení o pořádání akcí 
umožní organizaci, tak budeme připraveni 

a tady je pozvánka na letošní motoristic-
kou sezonu na závodišti Rachvala v Dol-
ním Bousově:

05. 6. (so)  Motocross – Batti Cup

25. 6. (pá)  Fichtl 24h

14. 8. (so)  Autocross – Mezinárodní  
  mistrovství Holandska

11. 9. (so)  Autocross – Mezinárodní  
  mistrovství ČR

Veškeré akce budou ještě termínově upřes-
něny a následně zveřejněny na portálu klu-
bu: www.amkdb.cz
Děkujeme za podporu a těšíme se na Vaši 
návštěvu…

Auto Moto Klub DB

Ozvou se pamětníci či potomci? Do při-
pravované knížky o Eduardu Doškářovi, 
populární osobnosti Dolního Bousova 
mezi válkami, uvítám jakékoliv informace 
či vzpomínky. Eduard Doškář se narodil 
27. 1. 1903 v Dolním Bousově čp 76 (Dům 
mezi školou a Novotnými v Dlouhé uli-
ci, který byl při přestavbě školy zbourán 
a znovu postaven.) a zemřel v Německu 
6. 3. 1942 (Datum úmrtí bylo stanoveno 
Okresním soudem v Kraslicích rozhodnu-
tím ze dne 22. 9. 1959!). Zde se narodila 
i jeho sestra Marie (4. 3. 1906). 

Jejich bratr Eugen (Evžen) se narodil 14. 
5. 1914 v domě čp 122 (Budova přes ulici, 
dnes je zde pošta). Jejich otec byl obchod-
ník v čp 76. Eduard Doškář byl za druhé 
světové války v roce 1940 souzen za po-
slech zahraničního rozhlasu spolu s Jin-
dřichem Prskavcem z Dolního Bousova 
(a dvěma dalšími osobami), který se naro-
dil 27. 2. 1915 v čp 220 (V té době to byl 
dům v dnešní ulici Požárníků; kdysi zde 
žil pan Žlůva, kterému se prý oběsila koza 
na šraňkách, dnes zde má postaveno M. 
Hercík a je zde jiné čp). 

V matrice je uvedena pouze matka – An-
tonie Prskavcová, narozená 13. 6. 1893. Ta 
měla starší sourozence Františku (19. 10. 
1886), Václava (23. 9. 1888), Josefa (25. 10. 
1890). Jindřich Prskavec se určitě dožil 
roku 1944, kdy se vrátil do lůna katolické 
církve (svědčí o tom zápis v matrice). 

Uvítám jakékoliv informace o obou, pří-
padně o jejich příbuzných. Také budu rád 
za poskytnutí jakýchkoliv výtvorů Edy 
Doškáře (básničky, písničky, humorné tex-
ty, texty na plesové pozvánky …). Kontak-
tovat mě můžete na telefonu 775 975 077 
nebo mailem: milan.jecny@outlook.cz.

M. Ječný

První letošní setkání u včel. Sešli jsme 
se krátce po 15. hodině u městských úlů, 
které jsou umístěny v zahradě knihovny. 
Pan včelař Říha všem účastníkům trpělivě 
odpovídal na všetečné dotazy, nechal děti, 
aby samy zapálily dýmák. 

Děti už se včeliček nebály, samy pracovaly 
s dýmákem i rozpěrákem. Dnešní činnost 
spočívala v kontrole včelstev. Jak se roz-
víjejí, kolik je zakladených larviček a jak 
jsou na tom včely se snůškou medu. Přidá-
valy se také rámky uzpůsobené k vystavě-
ní trubčiny. 

Protože hodně foukalo a bylo zataženo, 
všechny včely "byly doma" a moc se jim 
naše počínání nelíbilo. Nikdo ale žihadlo 
nedostal. Ze získaného propolisu vyrobí-
me lihovou tinkturu. 

Zlatým hřebem dnešního programu bylo 
ochutnávání medu. My dospělí jsme měli 
co dělat, abychom osm dětí od pláství od-
lepili .

P. Bartková

Dolnobousovský sportovní klub. Váže-
ní sportovní přátelé, jak jste asi všich-
ni zaznamenali, tak fotbalová sezóna 
2020–2021 amatérského fotbalu byla 
zrušena. 

Bohužel se opakovala situace z předešlého 
ročníku, kdy z důvodu covidové situace 
se také sezóna nedohrála. Nyní se poma-
lu situace lepší a nastává čas rozvolňová-
ní. Hurá na hřiště, můžeme za nějakých 
podmínek sportovat. Je to velká úleva pro 
všechny, kterým sport a všeobecný pohyb 
chyběl. 

Do konce června budou všechna mužstva 
mládeže a dospělých trénovat. Tento čas 
bude i proložen několika tréninkovými 
zápasy s mužstvy z blízkého okolí. Cílem 
všech by mělo být navrátit se ke sportu, 
který máme rádi. 

Uvidíme, jaká bude úmrtnost v jednotli-
vých mužstvech, to vše ukáže budoucí ob-
dobí. Podle posledních informací začátek 
nové fotbalové sezóny je naplánován na ví-
kend 14.–15. 8. 2021 a všichni doufáme, že 
se sezóna odehraje celá. 

Děkujeme všem fanouškům, sponzo-
rům, rodičům, trenérům a hráčům, že 
zachovají fotbalovému klubu přízeň a že 
všichni přispějí k restartu fotbalu jako 
takového. 

 Miroslav Boček
sekretář klubu
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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. 

Bousov ská v ýročí
21. 5. 1941 – 80 let od narození   

Jaroslava Bernarta

28. 5. 1931 – 90 let od úmrtí   
Matěje Kunsta

5. 7. 1991 – 30 let od úmrtí   
Františka Jelečka

Jaroslav Bernart
* 21. 5. 1941 Dolní Bousov – 27. 5. 2019 
Dolní Bousov; učitel, fotograf 

Pedagogickou školu absolvoval v Lomni-
ci nad Popelkou roku 1959. Nejprve učil 
v pohraničí. Od roku 1963 působil v Dol-
ním Bousově s několika přestávkami, kdy 
učil v okolí (Horní Bousov, Obruby, Břez-
no). V roce 1965 založil s J. Kolátorem 
a J. Žďárským časopis Bousovák, který 
navázal na stejnojmenný skautský časopis 
z r. 1948. Jaroslav Bernart byl výborný 
fotograf, pracovník Osvětové besedy, vy-
dával i fotonoviny a je autorem videokro-
niky školy i města. Přispíval samozřejmě 
do zpravodaje Bousovák. 

František Jeleček
*16. 2. 1910 Mladá Boleslav – 5. 7. 1991 
Dolní Bousov; učitel, sportovec, kulturní 
činitel 

Vystudoval reálku v Mladé Boleslavi 
(maturita 1931) a učitelský ústav v Praze 
(1934), pak učil na různých školách jičín-
ského okresu (Dřevěnice, Jičín, Dobšín, 
Vlčí Pole, Řitonice, Libošovice, Dlouhá 
Lhota). Od roku 1940 učil na základní 
škole v Dolním Bousově, kde byl v letech 
1950–1952 ředitelem školy. Mezitím ještě 
roku 1944 zastupoval krátce v Obrubech. 
Pedagogickou dráhu ukončil až jako dů-
chodce v roce 1983. 

Od třicátých let byl duší sportovního 
dění v Dolním Bousově (kopaná, tenis, 
lední hokej — ten hrál závodně 28 sezón 
v letech 1932–1959). V letech 1953–1962 
vedl Osvětovou besedu, přednášel a v le-
tech 1964–1990 byl kronikářem města. 
Jeleček je spoluautorem Almanach lední-
ho hokeje (vydáno 1982). Přispíval také 
do Bousováka.

Matěj Kunst
*30. 1. 1855 Horní Bousov — 28. 5. 1931; 
zlatník 

Vyučil se zlatnickému řemeslu. Zúčastnil 
se ustavujícího sjezdu sociální demokracie 
v Břevnově v restauraci U Kaštanu; v ná-
sledném procesu r. 1882 byl osvobozen, 
ale vypovězen z Karlína. Založil pak zlat-
nickou firmu v Dolním Bousově čp. 231, 
později čp. 78. Po jeho smrti při silniční 
nehodě ji provozovali synové Miloslav (7. 
9. 1893 — 16. 7. 1976), pasíř, a Richard (29. 
5. 1897 — 23. 6. 1975), zlatník. Později tu 
pracoval i Richardův stejnojmenný syn Ri-
chard Kunst ml. (4. 7. 1926 — 29. 4. 2001). 
Po r. 1948 byli pronásledováni, Miloslav 
s manželkou uvězněni a dílna znárodněna.
Miloslav pak žil v Jablonci nad Nisou, 
Richard ml. pracoval v družstvu Granát 
v Turnově. Do tohoto rodu patří i Vladi-
mír Kunst z Lázní Bělohradu, který pečuje 
o zbytky Semtinské lípy a pěstuje pštrosy. 

Kulturní 
tipy

1. 6. Výstava Černý humor – kapela 
TapTap, galerie Na faře, do 30. 6. 

5. 6. Motocross – Batti Cup, závodi-
ště Rachvala

11. a 12. 6. Česká květnice, Markvar-
tice, děti z MŠ připravily stezku 
Za tajemstvím přírody

25. 6. Fichtl 24h, závodiště Rachvala

26. 6. Letní KINO – 3Bobule, 21.30, 
na fotbalovém stadionu

1. 7. Výstava V knihovně je kocour, 
K. Smolíková pro děti, galerie 
Na faře, do 31. 8.

3. – 10. 7. Šrámkova Sobotka, např. 
koncert Musica Bohemica, Vladimír 
Merta, divadlo pro děti…

14. 7. Čteme s (ne)čtenáři I., 10.00, 
knihovna, vhodné pro děti od 4 do 9 
let

17. 7. Otevřená SOBOTA v knihovně, 
půjčujeme od 9.00 – 12.00

23. 7. Čtenářský klub pro dospělé, 
18.00, knihovna

24. 7.  Bousovská Neckyáda, 15.00, 
na rybníku Pískovák

28. 7. Divadlo pro děti, 17.00, v za-
hradě za kostelem

31. 7. Letní KINO, 21.30, na fotbalo-
vém stadionu

Aktuální informace a podrobnosti 
najdete na 

www.infocentrum.dolnibousov.cz 
a na plakátovacích plochách.

Na fotografii je zachycen František Je-
leček (vpravo) spolu s panem učitelem 
Koníčkem při pořádání cyklistického zá-
vodu u příležitosti oslav dětského dne 5. 
června roku 1966.
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Járýnek
21. května 2021 by se pan učitel Jaroslav 

Bernart dožil osmdesátky. Bohužel, už to 
neoslavíme, už můžeme jen vzpomínat.

Seznámili jsme se před více než padesá-
ti roky. Skoro před šedesáti. To, se mi teh-
dy podařilo po několika předchozích ne-
úspěšných pokusech získat povolení, aby 
naše sobotecká Osvětová beseda mohla 
vydávat od září 1964 Zpravodaj Šrámkovy 
Sobotky. Začínali jsme na stařičkém cyk-
lostylu a koncem roku jsme už měli na 500 
přihlášených odběratelů. A po roce se ob-
jevil Járýnek, dolnobousovský pan učitel 
a osvětový pracovník. Nedalo mu to, při-
jel prozkoumat, jak to děláme. Stejně jako 
pan tajemník Alois Černý z Domousnic. 
Načež se v listopadu 1965 objevilo 1. číslo 
Domousnického zpravodaje i 1. číslo Bou-
sováka. Zodpovědným redaktorem byl ně-
jakou dobu Jarda Bernart. Dokonce hned 
v 1. čísle pochválil náš Zpravodaj a v 5. čís-
le 2. ročníku otiskl rozhovor s tehdejším 
soboteckým předsedou MNV Františkem 
Hejnem a se mnou.

To byly počátky našeho přátelství 
na dálku. Nejčastěji jsme se vídali v So-

botce a po roce 1971 na Starých Hradech. 
Tam se objevoval ze dvou důvodů: Přede-
vším se svým nepostradatelným fotoapa-
rátem jako dokumentátor desítek, možná 

stovek svatebních obřadů v oblíbené ob-
řadní síni zámku i na různých místech 
na nádvoří a před zámkem. A několikrát 
kolem 28. března, kdy si dolnobousovský 
učitelský sbor přijel prohlédnout zámek 
a v zámecké restauraci oslavit Den uči-
telů.

V dalších letech jsme se potkávali 
zřídka, do listopadu 1989 jsme si zana-
dávali na režim nebo mi ve chvilce sdělil 
spoustu vtipů na toto téma; v dalších le-
tech jsme si několikrát vyměnili názory 
na současné dění – on tvrdý odéesák, já 
příznivec Občanského hnutí. A samozřej-
mě jsme se (třeba při nahodilém setkání 
na jičínském náměstí) z legrace poškorpi-
li, když se vzpomínalo na rákosáky a pr-
ťáky a na vzájemná fotbalová střetnutí 
soboteckých a bousovských borců. Ale 
přáteli jsme zůstávali až do jeho nenadá-
lého odchodu.

Járýnek toho pro Bousov udělal moc. 
Jako učitel, jako kulturní a osvětový 
pracovník, jako vášnivý dokumentátor 
současných událostí. Neměli bychom 
na něho zapomínat. Už proto, že založil 
Bousováka.

Karol Bílek

Vzpomínka na Járinka
Jaroslav Bernart mi určitě promine (až 

se někdy zase setkáme), ale pro mě byl 
vždy Járinek. A určitě nejen pro mě. Po-
minu jeho působení a zásluhy o Bousov, 
bylo by to na dlouhé povídání. Vzpomínky 
na něho mám v mnoha rolích – jako jeho 
žák ve zdejší škole, jako kolega ve Březně 
a v Bousově, jako jeho ředitel, jako jeho 
soused. A vzpomínky ze všech těchto rolí 
mi připomínají Járinka, který by se dožil 
osmdesátky, jako člověka, který byl vždy 
férový, měl rád srandu a své povolání uči-
tele. Jeho žákem jsem byl jen krátce, když 
nás – s nezbytnými houslemi v pouzdře 
– měl jako vycházející žáky na hudeb-
ku. Dlouhé roky jsme byli kolegové. Rok 
ve Březně, kam byl v roce 1969 vyhnán 
za to, že se angažoval o rok dříve za změny 
v bousovské škole. Ačkoliv byl prvostupňo-
vý a já učil na druhém stupni, naučil mě, 
jak přistupovat k žákům, že s humorem 
jde práce ve škole vždy lépe. Nesmazatel-

ně v paměti mi zůstane jeho vyprávění, jak 
s kolegou Hartychem přesvědčili nejmeno-
vanou kolegyni o tom, že slepice má vy-
klopitelnou kloaku. Načež ta začala doma 
zkoumat své slepice … On mě inspiroval 
svými školními výlety do přírody k napo-
dobení, takže jsem v dalších letech strávil 
se svými žáky nezapomenutelné chvíle 
při stanování    pod Troskami. Po roce 
ve Březně jsem nastoupil do Bousova a Já-
rinek, který si podle mínění „vrchnosti“ 
trest odkroutil, se do svého rodiště vrátil 
také. A svým humorem přispíval k vytvo-
ření bezvadného učitelského kolektivu, 
který se společně bavil i mimo školu. 

Tehdy jsem se stal i jeho sousedem, když 
mě upozornil na stavební místo vzniklé 
na jeho zahradě. A soused byl vždy skvělý, 
často jsme dlouze povídali u plotu o škole 
i o věcech veřejných. To zůstalo i v době, 
kdy jsem byl mimo školství. A po pár le-
tech jsem se stal i Járinkovým ředitelem. 

Sice mu přibyly roky, ale mladistvý život-
ní elán mu zůstal. Patřil k těm učitelům, 
na které jsem se vždy mohl obrátit při řeše-
ní problémů. Čas ale zastavit nejde, a tak 
Járinek zůstal jen mým sousedem. Zájem 
o školu mu ale zůstal, a když bylo zapo-
třebí zaskočit, rád se do třídy vrátil. Zdra-
votní problémy, které ho postihly, se snažil 
brát s nadhledem. Bylo pro něho ale stále 
těžší sejít k plotu na kus řeči. A přes oběta-
vou starost celé rodiny v čele s manželkou 
Janou se jeho stav horšil až ke smutnému 
konci.

V mé paměti ale Járinek vždy bude za-
psán jako výborný učitel, hybatel mnoha 
věcí v Dolním Bousově, skvělý fotograf, 
jenž zachytil události několika desetiletí 
ve městě i ve škole, spoluzakladatel obno-
veného Bousováku v roce 1965, sběratel 
starých fotografií a dokumentů z historie 
města. A především jako férový chlap, 
který měl rád srandu, práci, kterou dělal 
a především svoji rodinu.                                   

Miloslav Ječný
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Sbor dobrovolných hasičů DB v roce 2020
Činnost SDH Dolní Bousov byla v uplynulém roce, stejně jako 

v celé republice, výrazně ovlivněna koronavirovou pandemií.

V sobotu 18. ledna 2020 se uskutečnila Výroční valná hroma-
da, na které byla zhodnocena činnost SDH a Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů obce za rok 2019. Na valné hromadě byl zvolen 
nový výbor SDH na rok 2020–2025 a byla předána čestná uznání 
členům SDH.

Dne 12. února proběhla první schůze nově zvoleného výboru 
a poté již naplno zasáhla pandemie koronaviru, která paralyzova-
la činnost SDH na téměř celý rok 2020. V období určitého uvol-
nění situace výbor SDH  připravoval uspořádání Dětského dne 
s hasičskou tématikou, který se měl konat na fotbalovém stadionu 
20. června.

Bohužel 18. června přívalový déšť rozvodnil Klenici, ta během 
několika hodin vytvořila z fotbalového hřiště rybník a akce mu-
sela být zrušena. Hasiči se ale nevzdali a Dětský den se podařilo 
uspořádat 5. září za velké účasti dětí i dospělých. Zajímavé foto-
grafie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii na strán-
kách www.sdhdolnibousov.cz.

Na rozdíl od spolkové činnosti Jednotka SDHO se opravdu ne-
nudila. Celkem 35 výjezdů k požárům a technickým zásahům je 
jistě úctyhodné číslo (v roce 2019 to bylo 16 zásahů).

Akce JSDHO v roce 2020:

24. 1.
Likvidace požáru sazí v komínu rodinného domu 
v Obrubcích

9. 2.
Odstranění spadlého stromu na komunikaci v Ob-
rubcích

10. 2.  
12:28 hod 

odstranění spadlého stromu na komunikaci v D. 
Bousově

10. 2.  
12:34 hod 

odstranění spadlého stromu na komunikaci v H. 
Bousově

10. 2.  
14:21 hod 

stržená střecha rodinného domu v D. Bousově

10. 2.  
15:55 hod 

spadlý štít rodinného domu v Obrubcích

10. 2.  
16:13 hod 

spadla další část štítu – zachycená za komín RD 
v Obrubcích

10. 2.  
17:34 hod 

utržená střecha RD v D. Bousově

(uvedené časy jsou časy poplachů vyhlášených svolávacím modu-
lem FIREPORT,  vše jsou likvidace následků vichřice, která se 

prohnala dolnobousovskem) 

10. 3. 
Záchrana ženy zachycené kolkovacím strojem v li-
kérce D. Bousov

14. 3. Likvidace lesního požáru v Řitonicích

20. 3. Likvidace požáru zahradního domku v Sobotce

6. 4.
Likvidace požáru v zemědělském areálu VK D. 
Bousov

9. 4. Likvidace požáru dřevní hmoty v areálu „Pivák“

21. 4. Likvidace požáru chalupy ve Střehomi

5. 5. Likvidace požáru nízké budovy v Oseku

11. 5.
Odstranění stromu spadlého na komunikaci v Oš-
ťovicích

14. 5. Likvidace požáru roští na zahradě v Obrubcích

18. 6. 
16:35 hod 

zásah u utrženého svahu nad RD v H. Bousově

18. 6. 
20:58 hod 

čerpání vody v zatopeném RD  v ul. Požárníků 
D. Bousov

19. 6. 
8 – 14 hod 

čerpání zatopených sklepů v ul. Požárníků

27. 6. Likvidace požáru skládky v Oboře

10. 7. 
14:26 hod 

likvidace požáru slámy v hospodářské budově 
v Řitonicích

10. 7. 
20:53 hod 

výjezd ke kouři valícímu se ze sklepa RD v Sobot-
ce

13. 7. Záchrana osoby spadlé do vodoteče ve Střehomi

25. 7.
Likvidace požáru balicího lisu na slámu v D. Bou-
sově

31. 7.
Likvidace požáru porostu u komunikace v H. Bou-
sově

2. 8.
Odstranění spadlého stromu na vozovce v Obrub-
cích

11. 8.
Výjezd ke kouři valícímu se z budovy v Libošovi-
cích

12. 8. Likvidace požáru žitného pole v Domousnicích

16. 8.
Asistence při vytažení utonulého na rybníku Čer-
venském

28. 8. Likvidace požáru obilí na poli u Sobotky

26. 9.
Odstranění stromu spadlého na komunikaci v Ob-
rubcích

7. 10. Pátrání po pohřešované osobě Skokovy

5. 11. Pátrání po pohřešované osobě Srbsko

13. 11.
Likvidace požáru nákladního automobilu převá-
žejícího osobní auta

Pavel Kula, starosta SDH
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Kostecko v kramářských písních – 3. část
Veselice
Nowá pjseň o vražedlném činu, který se 

stal we wsi Weselice v okresu dne 2 května 
1869. Dvanáct číslovaných slok Josefa 
Tera líčí tragédii, jejímž vyústěním byla 
smrt sedmnáctileté Mariánky Pokorné. Ta 
zemřela po dvou měsících od vražedného 
činu, pravděpodobně chorobně žárlivého, 
čtyřiadvacetiletého Jana Škalouda. 

Obruby
Prawdiwý přjbh který se stal w Sobotec-

kém okresu we wsi Obruba dne 17. čerwna 
na den Srdce Pána Ježjsse roku 1870. Sklá-
dání je opět dílem Josefa Tera, kde píše, 
že dvě hodiny od Sobotky jest vesnice 
Obruba. Tam žila a sloužila třiceti osmi-
letá Kateřina Mocová, na kterou přišel 
čas porodu. Porodila děvčátko, které za-
balila do vymlácené slámy a ponechala 
v podstřeší. Krátce na to syn domácích 
lezl na půdu pro slámu, kde našel mrtvé 
novorozeně, což nahlásil v Mladé Bolesla-
vi. Přijela vyšetřující komise, která chtěla 
vyslechnout Kateřinu, ale ta oněměla. Ná-
sledně byla předána do Prahy mezi hlu-
choněmé. Po dlouhých letech se 17. června 
1870 vrátila Kateřina Mocová domů, kde 
se jí ve snu zjevila Panna Maria Bezděz-
ská. Tehdy nabyla řeč, což je připisováno 
Bohorodičce. Vyzpovídala se přivolanému 
knězi ze Všeborska, který jí dal poslední 
pomazání, a potom ještě celou hodinu 
před smrtí mluvila. V písni je řečeno, že 
Bůh gi zawřel gegj ústa, 14 let nepromluvila. 
V pohřebním průvodu ji doprovodilo ne-
bývalé množství lidu; pan farář držel kázá-
nj vssichnj lidé plakali a považovali nabytí 
řeči po 14 letech za zázrak. Zpovědní ta-
jemství zůstalo navždy tajemstvím.

Obrubce
Nowá píseň o strašném příběhu, který se 

stal v Soboteckém okresu ve vsi Obrubcích 
dne 12. října 1887, což se z písně lépe vyrozu-
mí. Píseň známe ze dvou litomyšlských vy-
dání. Starší tisk pochází od Jos. Bergrové 
a používá kombinaci frakturového písma 
s latinkou. Druhý exemplář je mladší a tiš-
těn je výlučně latinkou. Tiskárnu již provo-
zoval V. Augusta. V obou případech vidí-
me na titulní straně stejné vyobrazení, kde 
je poustevna ve skále, na které je stromoví 
s kapličkou. Terův text je téměř identický 
a stejně tak přiložená závěrečná modlitba 
k Panně Marii. Jak k tragédii došlo? Jan 

Zimmer si vzal za manželku Pitrovu dce-
ru z Obrubec, kam se přistěhoval. Nastaly 
rozepře s rodiči, kde prvořadou roli hrály 
peníze.

5. Jaký to počátek mělo, skrze manželčino

věno. Zeť s tchánem hádky měly, co ji bylo

přislíbeno, že ji není vyplaceno, ve sváru

stále žili.

6. Ach, Ježíš, Josef, Maria! blíží se k smrti

hodina. Dne 12 října, je manželka sama

doma, v stavu těhotenství byla, o smrti

netušila.

7. Manžel co vrah přišel domu, to před-

polední hodinu, k smrti jsa odhodlaný,

smrtící zbraň s sebou nese, manželka se

strachy třese, ach pro Ježíšovi rány.

9. Prosím tě pro lásku Boží, těžká metla na

na nás hrozí. Ach manželi rozmilý, ulituj mně

s drahým plodem, který nosím pod svým

srdcem. – neslyšel prosby její.

10. A jak utíkala z domu, houkne rána z re-

volveru, za první hned zas druhá, trefně do

jejího těla. Ježíš, Josef a Maria! se světa

se loučila.

11. Když svou manželku zastřelil, na za-

hradu si pospíšil, namířil si do srdce, tou

ranou si život odňal, bez Boha život doko-

nal, – zmařil všecky tři duše.

Sobotka x Dolní Bousov
Rivalita mezi soboteckými a dolno-

bousovskými je starého data a najdeme 
ji i u Eduarda Doškáře, jehož verše jsou 
označeny jako píseň: Bousov to je krásné 
město, jejíž refrén zní:  

Bousov to je krásné město
na pobřeží Klenice,
tam se žije to je jisto,
lépe než v Americe. 

Kam se na nás Soboťáci, 
kam se na nás hrabete, 
s bačkorama pěkně v klidu, 
doma zůstat můžete!

Z textu vycítíme, že se jedná o prosté 
rýmování, byť vyšlo od vzdělaného člově-
ka. Doškář mohl záměrně volit tuto jed-
noduchou formu, která nejlépe vyhovovala 
jeho záměru, ironizovat sobotecké pomě-
ry. Ať také v budoucnu přináší tradiční 
soupeření bousovským i soboteckým je-
nom prospěch.

Závěrem
Snažili jsme se průběžně objasňovat 

problematiku kolem kramářské písně, 
ale ta je široká. Autory kramářských tiš-
těných textů bývali většinou prostí lidé, 
kteří nemuseli vždy být jejich distributory. 
Příležitostní autoři měli svoje zaměstnání 
a prodej takových písní je neživil – bý-
vali to kantoři, studenti, úředníci i kněží 
a všichni zůstávali v anonymitě. Teprve 
v 19. století se vytvořila jakási živnost, 
která v sobě kumulovala několik profesí, 
a ta skýtala obživu, byť špatnou. Takový 
člověk byl autorem kramářských tisků 
a zároveň jejich nakladatelem i distribu-
torem a mnohdy také interpretem. Dílko, 
které prodával, muselo být od šedesátých 
let 19. století opatřeno dle nového naříze-
ní, jeho jménem i bydlištěm, čímž kramář 
vystoupil z anonymity. Od té doby známe 
více potulných prodejců písniček, pro kte-
ré to byl nový a zároveň vhodný způsob 
reklamy.
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Na cesty s Miroslavem Hrdličkou
Ochutnejte VALAŠSKO všemi smysly
prodloužený víkend pátek 3. – neděle 5. 9.

Výlet nás zavede do svébytného národo-
pisného a kulturního regionu Valachů, pů-
vodně pastýřských kmenů z oblasti dneš-
ního jižního Rumunska; jak karpatské sa-
lašnictví postupně zanikalo, region se vy-
mezoval podle kroje a nářečí. Dnes hraje 
hlavní roli identita jeho obyvatel v podobě 
lidové kultury, řemesel nebo zachovalých 
domů zdejších vesnic a měst.

Co můžete vidět, slyšet,… ochutnat:

► exkurze do TON – továrny na ohýbaný 
nábytek v Bystřici pod Hostýnem

► Valašské Meziříčí – Muzeum řeznictví 
se prezentuje sloganem: „chuť a vůně 
dědictví“, ochutnávka uzenin s nefiltro-
vanou dvanáctkou Řeznický lev

► Cyrilovo pekařství v Hrachovci se stej-
nojmennými frgály s originální hruško-
vou náplní

► návštěva kozí farmy Zerlina s možností 
podojit si svoji kozénku a nákoupit kozí 
sýry, event. kůzlečí klobásky

► Jelínkova Destillery Land s ochutnáv-
kou slivovice – ano, je třeba přitvrdit!

► Pustevny pojmenované podle poustev-
níků s typickými lidovými stavbami Va-
lašska vč. již nově postaveného Libuší-
na s možností vycházky k Radegastovi 
(slovanský bůh slunce a hojnosti) event. 
na Jurkovičovu rozhlednu

► Valašské muzeum v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm s návštěvou zdejšího 
Slavína: pohřbeni jsou zde mj. Emil Zá-
topek, skokan na lyžích Jiří Raška nebo 
diskař Ludvíka Daněk  

► nechybí Zbrašovské aragonitové jesky-
ně a nejhlubší (Hranická) propast svě-
ta!!... se 400 metry hloubky unikát,… 
a kdyby se v této hloubce nezasekla ka-
mera?… odhad zní až na neuvěřitelných 
800-1.200 metrů hloubky!

► dvě noci s bufetovou snídaní ve ***ho-
telu Relax v Rožnově pod Radhoštěm 
s krytým bazénem k dispozici pro nás, 
http://www.hotelrelax.cz/

A to vše za 3.800 Kč. 

Provázet vás bude moje maličkost,… ces-
tou se bude podávat tentokrát, jak jinak, 
slivovice.

Tradiční letní CHORVATSKO: Sabunike 
na riviéře písečných pláží
pátek 20. – neděle 29. 8.

Již po pětadvacáté míří Bousováci 
k Jadranu!

Tentokrát do Severní Dalmácie – 20 km 
nad Zadarem se nachází letovisko Privla-
ka s apartmánovou vesničkou; dva kilome-
try dlouhá písečná Královnina pláž byla 
zvolena jednou z 10 nejkrásnějších pláží 
Chorvatska. Okolní kolorit dokreslují 
krásné výhledy na horský masív Velebitu.

Ubytování v penzionu Plava Laguna, 
cca 100 metrů od moře, 2-4lůžkové pokoje 
v přízemí s terasou, v 1. patře s balkonem, 
dále rodinné pokoje pro 4-6 osob (dvě 
dvoulůžkové ložnice s přistýlkami), led-
nička, ventilátor, koupelna s WC; bufetová 
snídaně, jedno čtyřchodové menu na veče-
ři (polévka, hlavní jídlo, dezert a salátový 
bufet).

Celodenní lodní výlety do národního 
parku Kornati a Teljašica, starobylého 
Zadaru nebo historického střediska an-
tického Říma Ninu s nejmenší katedrálou 
na světě! 

Cena 9.130 Kč vč. dopravy z/do Dol-
ního Bousova, služeb výše uvedených 
a chorvatských tax; nestandardně obsaze-
né pokoje jednou nebo více osobami, dět-
mi s rodiči do věku 3/12 let mají jinou cenu 
– nezahrnuje cestovní pojištění – na požá-
dání zajistíme. 

Informace a přihlášky na oba zájezdy 
se dozvíte od paní Věry Hošicové, a to buď 
Vaší osobní návštěvou, nebo po telefonic-
ké (mailové domluvě na 602 877 322, vera.
hosicova@seznam.cz do 30.6. Podmínkou 
přihlášky je složení zálohy 2.000 Kč (Va-
lašsko) nebo 5.000 Kč (Chorvatsko), příp. 
celé částky.

Šťastnou cestu, příjemný pobyt a bez-
pečný návrat již v době postcovidové vám 
přeje

Miroslav Hrdlička.

Skládání kramářských písní se v pra-
vém slova smyslu netýkalo nápěvu, a tak 
nemůžeme mít na mysli hudebního skla-
datele. Nápěv byl ke kramářské písni při-
řazen a v tištěné podobě bylo doporučová-
no, na jakou známější melodii se má text 
zpívat. Někdy bylo nabízeno i více variant, 
nebo si melodii každý zvolil sám a mohl 
vycházet i z odposlechu.

Na různé, ne nejčistší praktiky kramář-
ských autorů jsme poukazovali a nic neby-
lo platné, že si patisk zapovídali. Stávalo 
se, a je prokázáno, že za svoji považovaly 
stejnou píseň další osoby.

V minulosti kramářsky zpracované 
děje byly vydávané za nové události. Stači-
lo také pozměnit datum a místo či zamlčet 
autora a nová píseň byla na světě.

Kramářské písně v zásadě dělíme na svět-
ské a duchovní. Náboženské zpočátku převa-
žovaly a nacházely si místo ke konzumentovi 
ponejvíce na poutních místech. Nejen, že tam 
mohly být nakupovány, ale zaznívaly také 
v procesích, která tam směřovala. Při tisku 
poutních písní a modliteb docházelo k jejich 
cílené lokalizaci, a je logické, že k větším 
poutním místům se váže větší množství písní. 
V textech se písně či modlitby odlišovaly čas-
to jedině názvem poutního místa či pojme-
nováním světce. Takové písně také přebíraly 
jedna od druhé nápěv, který se vztahoval jak 
k písním v Čechách, tak i na Moravě. U ně-
kterých menších a malých poutních míst 
není evidována ani jedna poutní píseň, což 
vyplývalo již tehdy z kalkulace. Na poutích 
a jarmarcích byli prodejci kontrolováni, zda 
mají oprávnění k prodeji, ale také zda nepro-

dávají zakázané tisky. Cenzura bývala nejen 
světská, ale také církevní, a ta měla zabránit 
mj. šíření pověrečných tisků.

Poutní místa měla a mají pro věřícího člo-
věka neobyčejný význam, – byla a jsou pro 
něho posvátná. Řada jich zanikla a zaniká, 
což mnohdy vzbuzuje nostalgii. Nejednou si 
zpětným pohledem danou skutečnost ideali-
zujeme, a tak je to i u poutí. Každý člověk by 
si měl i dnes podobné místo najít, aby mohl 
hledat sebe sama. Pokusili jsme se poodhalit 
jinou tvář Sobotecka. To známe především 
z pohledů historických, uměleckých, či pří-
rodních krás. Vznešenost Českého ráje se 
zrcadlí v odkazu našich předků, jejichž pa-
mátku jsme se pokusili částečně uchovat. – 
Putujme na taková místa, byť ne již s kra-
mářskou písní, jelikož ta už dozněla.

Radko Bílek
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Záhumní Lhota je sto let součástí Bousova
Dokončení ze strany 1

První písemná zmínka o Záhumenní 
Lhotě je ve starých zemských deskách 
z roku 1497. 2. června tohoto roku byla 
do nich vložena smlouva mezi Zdeňkem 
Lvem z Rožmitálu a Janem z Šelnberka. 
Zdeněk Lev z Rožmitálu a Blatné, moc-
ný otcovský poručník Jana sirotka někdy 
Mikuláše Zajíce z Hasenburka a s Kosti, 
dědictví nadepsaného Jana sirotka: hrad 
Kost,… městečko Sobotka, ….Bausow 
městečko celé, domy, krčmy, dvory km. 
s pl., s kostelem podacím; Záhumenní 
Lhota, ves celá, ….. (Listina obsahuje výčet 
všeho majetku na dvou stranách). A tento 
trh učinil jest nadepsaný Zdeněk Lev 
z Rožmitálu s povolením krále Vladi-
slava a pánů a vladyků na plném soudu; 
kteréžto povolení jest deskami zemskými 
památnými zapsáno z rozkázání JMK 
(Jeho Milosti Krále), 1. 1497, v pátek den 
sv. Marcella. Stalo se téhož léta ve středu 
po Sv. Prokopu.

Záhumní Lhota (také Záhumenní Lho-
ta či Lhota za humny) samozřejmě existo-
vala již před rokem 1497. Dá se předpo-
kládat, že byla jednou z osad vzniklých 
při tzv. vnitřní kolonizaci (tu prováděli 
lidé z českého vnitrozemí). Vzhledem 
k její poloze patrně nebyla součástí tzv. 
vnější kolonizace, kterou prováděli cizí 
osadníci z oblastí německých a rakous-
kých především v oblastech těžby rud 
a v okrajových oblastech království. Ná-
zev Záhumní Lhota je jasný – vznikla 
za humny již existujícího Bousova. Ná-
zev Lhota (Lhotka) je častý název vesnic, 
které vznikaly v období vrcholné středo-
věké kolonizace na území Čech, Moravy 
a Slezska hlavně ve 13. století a první po-

lovině 14. století. Byly zakládány místní-
mi obyvateli, konkrétně drobnými feudá-
ly v nevelké vzdálenosti od jejich vesnice. 
V názvu je často přívlastek, vztahující se 
k osobě zakladatele (Rytířova Lhota), 
velikosti (Dlouhá Lhota) či podobné cha-
rakteristiky (Husí Lhota, Písková Lhota, 
Záhumenní Lhota).

Její velikost vždy byla do deseti stavení. 
Potvrzuje to i informace z Knihy o Kosti 
od Josefa Pekaře: Bousov Dolení a vůbec 
osady na silnici od Boleslavě k Jičínu le-
žící, kudy ubíraly se nejčastěji vojenské 
průtahy všeho druhu (za třicetileté války), 
utrpěly nejvíce. V roce 1653 bylo v Bouso-
vě pusto a rozbořeno tři statky, tři chalupy 
a osm domků. Lhota Záhumenní, v níž 
šest selských gruntů bývalo, byla pus-
tá celá. Od tří gruntů byla pole prodána 
sousedům bousovským, ostatní byly „sve-
deny“, t. j. zabrány vrchností do nové ba-
žantnice. 

Malé počty domů a obyvatel Záhumní 
Lhoty uvádějí i prameny z 19. a 20. století. 
František Palacký ve svém Popisu králov-
ství českého z roku 1848 uvádí 7 domů 
a 52 obyvatel. Topograficko-statistický 
slovník Čech z roku 1870 píše: Lhota Zá-
humní, víska, 7 domů, 40 občanů české 
národnosti, kraj Boleslavský, okres Sobot-
ka (1 a ¼ hodiny jihozápadně), kat. i pol. 
obec a fara Bousov Dolní, býv. dom. Kost 
a Rakov. O dva roky později (1872, také 
1876) uvádí Seznam míst v království čes-
kém: Záhumenní Lhota (Lhota za hum-
ny): 7 domů, 20 mužů, 16 žen, celkem 36 
osob. Ten samý zdroj z roku 1907 uvádí 
7 domů a 34 obyvatel, v roce 1913 pak 6 
domů a 35 obyvatel. Sčítání lidu v růz-
ných letech nám podává informace o po-

čtu osob v jednotlivých domech. V roce 
1900 pak i o majitelích. (Číslo udává cel-
kový počet obyvatel, v závorce pak muži 
– ženy).

O Záhumní Lhotě se v tisku nepsalo. 
Jedinou výjimkou, na kterou jsem narazil, 
je Posel z Prahy, který v rubrice Dražby 
avizuje dražbu usedlosti č. 7, Lhota Záhu-
mní (Sobotka) s cenou 4930 zlatých dne 
29. 9. 1877 (termíny dražeb 1. pros., 7. 
ledna, 9. února), 12. 7. 1877 (termíny 29. 
srp., 29. zř., 27. říj.) a 10. 2. 1878 (termíny 
4. dub., 3. kv., 5. črv.). Podle množství ter-
mínů se zdá, že zájem o usedlost byl mi-
nimální. A protože se v čísle 7 rodí před 
i po dražbě děti s příjmením Žitný, asi se 
dražba neuskutečnila.

Skromné zmínky jsou i v kronice měs-
ta Dolní Bousov, založené v roce 1887. 
V úvodu se v ní píše, že politická obec Dol-
ní Bousov sestává dnes z města Dol. Bou-
sova se 292 domy a 2000 obyvateli, z obce 
Záhumní Lhoty se 7 domy a 40 obyvateli 
a konečně z obce Rohacké čítající 40 domů 
se 252 obyvateli (podle sčítání lidu ze dne 
31. prosince 1880). V květnu 1891 vyhořel 
v Záhumní Lhotě Krsek kolář. Roku 1892 
v noci po Božím těle Zejbrdlich, Vaníček 
a Šuma na Záhumní Lhotě, později Janou-
šek, Žitný a Šolc, posledních to 6 původ-
ních ještě stavení, takže teď byla Záhumní 
Lhota všecka obnovena. 1. listopadu 1910 
vyhořel Šolc na Z. Lhotě (podruhé). O při-
pojení Záhumní Lhoty k Dolnímu Bouso-
vu se kronika nezmiňuje… 

Drobné zmínky o Záhumní Lhotě 
jsou ve Valentově kronice. Roku 1738 byli 
na Lhotě Záhumní potažníci Kocvera 
Jan, Zahrádka Matěj, Klíma Matěj, Fol-
precht Václav. Chalupníci Hanuš Václav, 
Šanta Jan. Úroků 8 zlatých 2 krejcary, 
11 korců ovsa (úroky = platy a dávky vrch-
nosti na Kosti). Ve Valentově kronice je 
i opis originálu z roku 1648, nalézajícího 
se na Kosti, psaného za správy p. Jana 
Pařízka Semčického. Ten obsahuje jména 
poddaných a jejich platby. Na Záhumní 
Lhotě podle něho žili Jan Zaniat (43 – 43), 
Matouš Novotný (59 – 59), Jiřík Rejman 
(55 – 58), Matouš Truňk (35 – 35), Václav 
Ctibor (44 – 44) a Jakub Sirovatka (46 – 
46). V závorce jsou jejich platby na sv. Jiří 
a na sv. Havla ve zlatých rýnských. Další 
povinností byly naturálie a robota. V zá-
vorce je množství ovsa, slepic, vajec a po-

Číslo 
domu

1890 1900 1900 majitel 1901 1911

1 5 (4 + 1) 5 Jan Janoušek 5 (4 + 1) 10 (3 + 7)

2 6 (3 + 3) 4 Václav Svoboda 4 (2 + 2) 7 (3 + 4)

3 2 (1 + 1) 0 Po vyhoření nepostaveno 0 0

4 4 (3 + 1) 10
Norbert Štěpánek
Anna Hořáková

10 (6 + 4) 5 (2 + 3)

5 12 (5 + 7) 5
Josef Šolc
František Šolc

5 (4 + 1) 5 (4 + 1)

6 9 (3 + 6) 7 František Vaníček 7 (3 + 4) 5 (2 + 3)

7 4 (2 + 2) 3 Václav Heligar 3 (1 + 2 3 (1 + 2

Celkem 42 34 34 35
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Včelaři v roce 2020
Téměř celý rok nám narušilo virové 

onemocnění Covid-19. Zasáhlo celou spo-
lečnost tím, že bylo zakázáno shromažďo-
vání a to výrazně ovlivnilo naši spolkovou 
činnost. 

Rok jako takový byl pro včely nepřízni-
vý. Pro mladší včelaře nejhorší za posled-
ních 10 let a starší říkají, že nepamatují 
tak špatný rok 50 let. Zima byla mírná 
a deštivá. Vody byl dostatek a hladina 
spodní vody se srovnala na průměr. 

Mrzlo až na konci března a začátkem 
dubna. Pak ani nekáplo. Květen byl chlad-
ný a deštivý, ale i tak byla snůška květo-
vého medu. V červnu jsme očekávali me-

dovou snůšku, ale chladno a časté deštivé 
přeháňky tomu zabránily. 

Snůška byla malá a nebo žádná. Na ně-
kterých stanovištích včely hladověly. Mu-
sely se začít krmit dříve a větší dávkou 
cukru.  

Stav včelstev – přehled za posledních 5 let 

▪ Rok 2016 – 734 včelstev

▪ Rok 2017 – 655 včelstev

▪ Rok 2018 – 685 včelstev

▪ Rok 2019 – 660 včelstev

▪ Rok 2020 – 712 včelstev

Počet členů spolku – přehled za posledních 
5 let

▪ Rok 2016 – 72 členů
▪ Rok 2017 – 73 členů
▪ Rok 2018 – 71 členů
▪ Rok 2019 – 73 členů
▪ Rok 2020 – 73 členů

Do našeho spolku se nově přihlásili:

▪ př. Kynčl Matěj 
▪ př. Sýkora Matěj (13 let – nejmladší člen)
▪ př. Olbrich Robert
▪ př. Křovina Tomáš
▪ př. Bartoš Michal
▪ př. Petrouš Jaroslav

Naše řady opustil – př. Tomsa Jiří, který 
zemřel 24. 4. 2021.

čet dnů roboty. Jan Zaniat (3, 5, 10, 2 1/2), 
Matouš Novotný (4. 5, 10, 2), Jiřík Rejman 
(3, 5, 10, 1), Matouš Truňk (4, 5, 10, 2), 
Václav Ctibor (4, 5, 10, 2 1/2) a Jakub Siro-
vatka (4, 5, 10, 2).

O držitelích jednotlivých domů v Zá-
humní Lhotě vypovídají hodně matriky. 
Zajímavý je pohled do matriky na jména 
narozených v Záhumní Lhotě ve druhé 
polovině 19. století. V čísle popisném 1 
to byli nejprve Folprechtovi (1842 Anna, 
1842 František, 1845 Jan), pak nastává 
doba Janouškových (1849 Anna, 1851 Jo-
sef, 1852 Jan, 1859 Josef, 1881 Adolf, 1883 
Jan, 1889 Josef, 1892 Oldřich). V čísle po-
pisném 2 se jména hodně střídají. Dost 
z narozených byly děti nádeníků, kteří zde 
byli zaměstnáni a žili zde s celou rodinou. 
Vícekrát se v počátku zmíněné doby ob-
jevují Halbychovi (1842 František, 1844 
Jan). Poté se vyskytuje jméno Hořejší 
(1861 Kateřina, 1864 Marie, 1869 dvoj-
čata František a Václav, 1879 Josef, 1880 
Anna, 1882 Marie, 1887 Josefa). A násle-
duje jméno Šůma (1892 František, 1894 
Růžena, 1897 Emilie). Usedlost číslo 3 
patřila v počátku této doby Švantovým 
(1844 Václav, 1848 Anna). Ty vystřída-
li Zejberlíkovi (1859 Marie, 1863 Josef, 
1866 Anna, 1868 Václav, 1871 Josef, 1877 
Marie). A pak nastupují Altmanovi (1886 
Františka, 1888 opět Františka). Číslo po-
pisné 4 měl podle narozených ve vlastnic-
tví rod Žitných (1869 Josef, 1870 Bohumi-
la, 1873 Antonín, 1896 Josef). Také číslo 
5 patřilo v uvedeném půlstoletí jednomu 
rodu – Šolcům (1843 Josef, 1845 Matěj, 

1860 František, 1870 Růžena, 1872 Ma-
rie, 1874 František, 1877 Marie, 1882 
Josef). V čísle 6 se jména nejprve střídají 
(1845 Marie Malá, 1849 Kateřina, matka 
Žďánská, 1850 Anna Weselá, 1851 Marie, 
matka Šustrová). Až od roku 1872 nastu-
pují Vaníčkovi (1872 Josef, 1876 Antonie, 
1877 Marie, 1881 Juliana, 1884 Anna, 
1889 Ladislav, 1894 František, 1896 Emi-
lie). Poslední usedlost Záhumní Lhoty, 
číslo popisné 7, bylo po celou sledovanou 
dobu ve vlastnictví Žitných (1842 Václav, 
1845 Anna, 1866 Anna, 1868 Marie, 1870 
Antonie, 1872 Josef, 1876 Jaroslav, 1880 
Alois, 1881 Karel, 1882 Antonie, 1885 
Alois).  

Záhumní Lhota je sto let součástí Dol-
ního Bousova. Přesto její název nezmizel 

úplně. Ulice, podél které ležely domy Zá-
humní Lhoty, byla pojmenována Lhotecká. 
A ulice, odbočující z ní do oblasti, kde byla 
pole patřící k Záhumní Lhotě, byla pojme-
nována Záhumní. Při pohledu na staré 
mapy a současný plán města se domnívám, 
že v roce 1920 byly původní domy patřící 
do Záhumní Lhoty označeny čísly popisný-
mi 301 až 309. Na mapě stabilního katastru 
z roku 1860 jsou usedlosti Záhumní Lhoty 
zakresleny vlevo od silnice (dnešní Lhotec-
ká ulice) při cestě z města. Tomu odpovída-
jí čísla popisná 301 až 306. Zbylá tři (307 – 
309) jsou patrně domy, postavené později.

Tolik krátké ohlédnutí za historií obce, 
jež byla před sto lety přičleněna k Dolní-
mu Bousovu. 

Miloslav Ječný
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Historické ohlédnutí do roku 1900 – 3. díl
V tomto krátkém seriálu jsme uveřejňo-

vali zajímavé informace o Dolním Bousově 
a okolí z knihy „Úplný adresář a popis po-
litického okresu Jičínského“, který sestavil 
a vydal Václav Kudrnáč v roce 1900 v Turno-
vě. Domnívám se, že každý čtenář si v textu 
našel pro sebe něco zajímavého.

Běchov. K obci té náležejí osady Běchov 
a Freidorf. Obyvatelů 261, domů 44. Sta-
rosta: Klaus Josef. Radní: Neuman Anto-
nín,  Zeithamel Frant. Fara: Všeborsko. 
Pošta: D. Bousov. Dráha: Obrubce: Č.O.D. 
Škola: v Běchově jednotřídní. Správce ško-
ly: Ludvík Krise. Industriální učitelka: 
Otomanská Emilie. Žáků 22, žákyň 24. 
Přiškolené obce: Běchov s Freidorfem. 
Škola postavena v r. 1892 nákladem 5700 
zl. Živnostníci v Běchově: Fr. Zeithamel 
st., hostinský a obchodník, Fr. Zeithamel 
ml., mistr kovářský, J. Řípa, mlynář a spo-
lumajitel s mlýnem pily. Osada Freidorf 
založena po roce 1748 Ferdinandem Max. 
hrabětem Herzanem z Harasova, jehožto 
manželka, Marie Anna rozená Putzová 
z Adlersthürmu koupila po hraběti Fr. Jos. 
Černínovi panství Kosmonoské.

Bousov Horní. Obyvatelů 624, domů 
88. Starosta: Jindřich Šolc. Radní: Frant. 
Halbich, Karel Jozek. Fara, pošta, dráha: 
Dolení Bousov. Škola: dvojtřídní. Řídící 
učitel Ant. Bouček, učitel Frant. Doskočil, 
industriální učitelka Anna Boučková. Po-
čet žáků: 50 chlapců, 43 dívek, Postavena 
roku 1891. Živnostníci: Hostinští: Alois 
Kolátor. Kramářství: Karel Jozek, Frant. 
Koutek. Řezník: Frant. Koutek. Truhlář: 
Jindřich Šolc. Obuvník: Jos. Kyzivát. Krej-
čí: Frant. Halbich. Sedlář: Václ. Halbich. 
Kovář: Jos. Halbich. Spolky: Sbor dobro-
volných hasičů. Starosta: Matěj Slavík, 
jednatel: Jindřich Šolc.  

Vyšší Pole. Obyvatelů 261, domů 43. 
Starosta Václav Šolc. Radní Václav Dufek, 
Jan Skteaš. Filiální kostel zasvěcen sv. Ši-
monu a Judě. Fara, škola, pošta a dráha 
Dolení Bousov. Živnostníci: Hostinství: 
Šolc, Langer. Kupci: Langer, Hledík.

Rohacko. Obyvatelů 250, domů 49. Sta-
rosta: Václav Bernát, radní: Josef Bernát 
a Frant. Mendlík. Fara, pošta, škola a drá-
ha Dolení Bousov. Živnostníci: hostinští 
Borovička a Škalda, kupec Škalda.

Přepeře. Obyvatelů 383, domů 63. Sta-
rosta: Jan Tomsa, rolník. Radní: Václav 

Mařan a Fr. Šimon, rolníci. Fara, pošta 
a dráha Dolení Bousov. Škola jednotřídní. 
Správce školy Josef Kovářík. Industriální 
učitelka Marie Pokorná. Počet žáků 59, žá-
kyň 33. Škola postavena roku 1887 nákla-
dem 9890 zl. 70 kr. Živnostníci: Hostinští: 
Frant. Šťastný, Josef Mikeš, Jan Novák. 
Kramářství: Jos. Mikeš, Jan Novák. Řez-
ník František Šťastný. Obuvníci: Frant. 
Pelc, Václ. Hamáček. Kovář Jos. Svoboda. 
Krejčí: Jan Falta, Jan Samšiňák. 

Vobrubce (píše se správně Obrubce). 
V památkách zde uschovaných zazname-
náno, do kterých rukou postupně Obrubce 
přecházely – jinak nic zvláštního. K obci 
té náležejí osady: Vobrubce, Martinovice 
a Obora. Obyvatelů 532, domů 83. Staros-
ta: Bejr Josef, radní: Horych Frant., Tomáš 
Fr. a Jansa Jan. Fara a škola: Všeborsko, 
pošta Dolení Bousov, dráha Obrubce. 
Živnostníci v Obrubcích: Štěp. Ulman, 
obchodník a hostinský, Fr. Antoš, hostin-
ský, Karel Lustig, obchodník, Fr. Šťastný, 
obuvník a Fr. Hromádka, krejčí. Spolek 
v Obrubcích: Sbor hasičský. Živnostník 
v Martinovicích: Fr. Čuban, hostinský. 
Živnostníci v Oboře: Fr. Tomáš, hostinský, 
Fr. Bartoň, obuvník, Fr. Mendlík, tesař.

Vobruby. Ve XIV. A XV. století přichá-
zí tato vesnice pod jménem Obruby. Bý-
valy zvláštní statek, od starodávny dvůr 
poplužní a panské sídlo čili tvrz. Před 
válkami husitskými patřila polovice této 
vesnice kanovníkům vyšehradským. Jak 
se tam dostala, nelze určiti a jest tato po-
lovice Obrub ta samá, napotom k panství 
Obrubovskému, později Kosmonosskému 
zvanému až do poddanství, do r. 1848 
príslušející. K obci náležejí Vobruby a Vše-
borsko. Obyvatelů 402, domů 67. Staros-
ta: Pokorný Václav, radní: Drahota Karel 
a Najman Josef. Fara a škola Všeborsko, 
pošta Dolení Bousov a dráha Obrubec. 
Živnostníci e Vobrubech: Alois kazda, 
hostinský, V. Pokorný a Heřman Fišer, ob-
chodníci, Fr. Bárta, truhlář, Fr. Mrňavý, 
obuvník a B. Oudrnický, kolář. Spolek: 
Sbor dobrovolných hasičů.

Všeborsko. Tj. dle starých památek 
jedna z nejstarších vesnic tamního okolí. 
Za časů Karla IV. Stával tu již kostel far-
ní. Nejstarší známý farář tamní Odolen, 
kanovník Boleslavský, volen tam r. 1363, 
po smrti předešlého faráře, jistě již před 
založením kněh Confirmationum, tam 

dosazeného (r. 1363). Nyní stává Všebor-
sko pouze z kostela, hřbitova, fary, školní 
budovy a 4 menších hospodářských used-
lostí. Jaké změny se ve Všeborsku v době 
husitských válek udály, podrobně známo 
není, podobá se však, že tam fara, jako 
mnohé jiné v tamnějším vůkolí v té době 
zašla. Kdy vesnice Všeborsko zašla, není 
známo, avšak již před třicetiletou válkou, 
protože r. 1619 připomíná se pouze v po-
dacím kostelním v Obrubcích, které slove 
Všeborsko, patrno, že r. 1547 stával tam již 
jen kostel. Obyvatelů 20, domů 4. Kostel 
zasvěcen nejsvětější Trojici, farář Pokorný 
fr. K farní osadě Všeborské náležejí obce: 
Všeborsko, Běchov, Freidorf, Martinovi-
ce, Obora, Obruby, Obrubec, Chlumín, 
Lítkovice. Počet katolíků 2004, evangelík 
1, židů 19. Statistická data o oddaných, na-
rozených a zemřelých na farní osadě Vše-
borské r. 1899. Oddavek bylo 9, narozen-
ců 37, z nich 19 mužského a 16 ženského 
pohlaví; zemřelých bylo 37, z nichž bylo 
10 mužů, 8 žen a 19 dětí. Škola trojtřídní: 
správce školy Ždímal Josef, učitelé Švan-
drlík Leopold a Broul Alois a industriální 
učitelka Marie Pokorná. Počet žáků 97, žá-
kyň 82, úhrnem 179 žáků. Škola postave-
na v r. 1863 nákladem 7800 zl. Přiškolené 
obce: Obrubce, Obruby, Obora, Litkovice 
a Chlumín. Spolky: Hospodářský spolek 
pro okolí Všeborské, Sbor dobrovolných 
hasičů, Záložna Reifaisenova.

Miloslav Ječný
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Knižní novink y
Tipy z městské knihovny:

Audioknihy:
 Obsluhoval jsem anglického krále (B. 

Hrabal)
 Záhada hlavolamu (J. Foglar)
 Proměna (F. Kafka)
 Spalovač mrtvol (L. Fuks)
 Na západní frontě klid (E. M. Remarque)

Fantasy pro mládež i dospělé:
 Zvon (N. Shusterman) Ve světě bu-

doucnosti lidstvo zvítězilo nad nemo-
cí, stárnutím a nakonec i nad smrtí. 
Nikdo neumírá a Zemi hrozí přelidně-
ní. Jedinými, kdo může ukončit život, 
jsou tak "smrtky". 
 Nasterea (P. Stehlíková) Po katastro-

fické Velké válce došlo k rozdělení svě-
ta na dvě části. K ochraně obyvatelné 
poloviny světa je nezbytný nerost skle-
nit, díky němuž mohou lidé vytvořit 
obranný štít a oddělit se od jedovaté 
zamořené a neobyvatelné části světa.
 Jiskra v popelu (S. Tahir) Na platfor-

mě vzrušujících kulis připomínajících 
starověký Řím se rozehraje dobro-
družný dystopický příběh. Vystavěno 
bylo mocné Impérium, kde není pro-
stor pro demokracii.

Romány:
 Listopád (A. Mornštajnová) Román 

vypráví příběh dvou žen ve světě, 
ve kterém události listopadu 1989 
místo kýžené svobody přinesly jen 
tvrdší diktaturu.
 Být sama sebou (V. Vieweghová) 

Skrze knihu autorka provádí čtenáře 
od období svého dětství, přes dospí-
vání až po dospělost, kdy po čtyřice-
ti letech života konečně nalézá lásku 
i sebe sama.

 Jackie a Maria (G. Paul) Biografický 
román, v němž skotská autorka ve sty-
lu milostných romancí líčí příběh dvou 
žen, bojujících o jednoho muže – Ja-
cqueline Kennedyové a Marie Callas.

 Po povrchu (T. Třeštík) Prozaická 
prvotina známého fotografa, který 
v krátkých úvahách představí pár přá-
tel, kteří ho provází životem a s tro-
chou nadsázky hodnotí svou práci 
a rodinu.

V knihovně jsme propadli 
čtenářské v ýzvě 

Dospělí čtenáři se dočkali soutěžního 
čtení. Čtenářské zápolení bylo po dlouhá 
léta u nás v knihovně určeno především 
dětským čtenářům. Na četné výtky dospě-
lých jsme se rozhodli vyzvat naše dospělé 
čtenáře/čtenářky k zapojení do čtenářské 
výzvy Databázeknih.cz.

Celoroční zápolení zaznamenáváme 
na nástěnce v oddělení pro dospělé, každá 
přečtená kniha se jménem čtenáře/čtenář-
ky je pečlivě přilepena, v této chvíli tam již 
visí více jak 170 knih od 16 čtenářek.

Cílem čtenářské výzvy je přečíst 20 knih 
ke 20ti předem zadaným tématům. Přidat 
se může kdokoliv a kdykoliv. Můžete se za-
registrovat na Databáziknih.cz, ale není to 
podmínkou, stačí přečtené knihy k jednot-

livým tématům nahlásit paní knihovnici – 
emailem knihovnice@dolni-bousov.cz, pří-
padně přes Facebook knihovny. Kniha se 
i s Vaším jménem objeví na naší nástěnce.

Čtyři měsíce od vyhlášení výzvy jako 
první přečetla všech 20 knih Hana Pecha-
nová. Výzvu pokořila v rekordním čase, při 
gratulaci nám prozradila, že má v plánu le-
tos výzvu pokořit ještě minimálně jednou. 
Věříme, že se jí to podaří, vždyť už teď má 
u některých témat přečteno víc jak jednu 
knihu. Za svou snahu byla náležitě odmě-
něna knihou dle vlastního výběru.

Kdo další pokoří čtenářskou výzvu? 
Dostane odvahu i nějaký čtenář? Aktuální 
informace sledujte v knihovně, na našich 
webových stránkách a na facebooku.

Povinná četba do ouška 
Povinnou četbu, hlavně tu 

k maturitě, nemusíte jen číst, 
můžete si ji naposlouchat. 
Díky podpoře Knihovny měs-
ta Mladá Boleslav si u nás nově 
můžete vypůjčit audioknihy. 

S audioknihami je to jako 
s olivami. Někdo je miluje a je-
jich výhody vidí všude kolem 
sebe, jiný je zase nemůže ani 
„slyšet“, protože pro něj poslou-
chání jednoduše není čtení. 
Pokud se více řadíte k druhé 
skupině, mrkněte spolu s námi 
na aktivity, při nichž vám au-
dioknihy mohou dělat společníka a třeba 
jim nakonec přeci jenom přijdete „na chuť“.

Kdykoliv a kdekoliv
Přestože se mluvené knihy nemohou 

pyšnit takovou tradicí jako ty tištěné, nabí-
zejí nesporně jiné výhody – „číst“ je může-
te téměř kdykoliv. Pokud řídíte auto, vaří-
te, uklízíte, žehlíte, pracujete na zahrádce 
nebo děláte jinou běžnou aktivitu, která 
vám sice zaměstnává ruce, ale už ne tak 
úplně mozek, audiokniha je ideální parťák 
na její zpříjemnění.

Čtení v teniskách?
Běhání je bezesporu fenomén dnešní 

doby, který si na svoji stranu získává stále 

více a více lidí. Ať už jste joggingu podleh-
li, nebo o tom teprve uvažujete, věřte, že je 
to ten nejlepší druh sportu, s kterým se dá 
poslech knih spojit.

I klasika může bavit
Povinná četba – slovní spojení, které 

nejednoho školáka otrávilo natolik, že 
po knihách z tohoto seznamu ho v do-
spělosti už ani nenapadlo sáhnout. To je 
ovšem ve velké většině případů škoda, 
protože spousta těchto klasik opravdu 
stojí za to a dostat druhou šanci si určitě 
zaslouží. Pokud ani to vás nepřesvědčilo, 
nechte je, ať se vám představí a přečtou se 
prostřednictvím audioknih samy – třeba 
pak dáte šanci i těm dalším.



Knihovna
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Proměňování k ra jiny
Její obraz je originálem každoročně, 

ovšem v posledních letech je proměn da-
leko víc. Nad hladinou Šlejferny a Čer-
venského rybníka nepoletují dříve běžní 
racci chechtaví, nahradili je daleko větší 
a hlasitější racci bělohlaví, což je trend ce-
lorepublikový. Kde dřív hnízdily vlaštovky 
ve třech či čtyřech párech, nehnízdí často 
jediná. Divoké husy už ze své divokosti 
výrazně ubraly a to jim umožňuje hníz-
dit na kdejakém rybníku v okolí a staly 
se zcela běžným druhem. Nutrie nekrmí 
dávno nikdo v kotcích pro dietní maso 
na stůl, pasou se samy svobodně v řepko-
vištích okolo vody. Břízy, které dříve rostly 
i v okapech, dnes z krajiny mizí usychá-
ním. Jasany likviduje houbové onemocně-
ní, smrky přepadl kůrovec. A letošní jaro 
se zpomaleným průběhem je připomínkou 
těch z minulého století. Šeříky kvetou až 
v půlce máje, slavíci přilétli do holých vět-
ví. Bílí čápi, protože už jen málokterý létá 

na zimu do Afriky a zimuje dole u moře, 
jsou na svých stožárech daleko dříve, než 
bývalo zvykem. V krajině je vidět spousta 
koní, černý skot na svěže zeleném pod-
kladě vedle Oseka je námětem snad až 
pro malíře. Za okrajem kotliny se po se-
tmění od Boleslavi line světelná zář. Pod 
závojem sítí kvetou ovocné stromy, topo-
ly podél cest připisují jedny z posledních 
letokruhů. Ohromný rozdíl mezi krajinou 
dřívějška a tou dnešní, ovšem stejné by šlo 
konstatovat kdykoli dřív. 

Jedna věc, co se nemění, je pole 
za Červenským rybníkem. Kterékoliv 
jaro po něm přejdete, když je obnažené, 
poučí o historii osídlování oblasti množ-
stvím dobových vyorávek. Od štípaných 
pazourkových industrií, přes keramiku, až 
po pet-lahve. Kdyby až sem jednou dora-
zila těžba písku, z oné kroniky by nezbyl 
ani list. Zvláštní pocit dívat se pod nohy 
v očekávání, co budoucí kroky odhalí. 

Nejsem archeologem ani sběratelem, pro-
cházím jen k ptačímu pobřeží s tužkou 
a zápisníkem. Do míst, kam přijde v roce 
opravdu málo lidí. Kde kvetou podivně 
bílé devětsily, poletují naoranžovělí bě-
lásci řeřichoví a po větvích postávají bílé 
volavky. Na kopci za ploty hučí silnice, 
co dřív byla klidná. A ještě dřív se mís-
ty jezdilo do úspěšného mlýna s obilím. 
A daleko před tím se někde nedaleko to-
čil hrnčířský kruh a rádélkem dotvářel 
dobový tisk. A pak ještě o něco hlouběji 
v čase lze odtušit lidi jednodušší od těch 
pazourků. Rybník tu chvíli nebýval, dnes 
zase je, a je to dobře. Z pohledu ornitologa 
je přímo strategický, o čemž jsem psal už 
mnohokrát. Jen tedy doplním, že kdo se 
zjara nemůže dočkat na dvorku svých vlaš-
tovek, může se na ně přijít o dva týdny dřív 
podívat k hrázi nad hladinu. Právě tady 
početné stovky ptáků začínají psát návrat 
domů. Tady je za chladných dnů přeci jen 
nad vodou hmyz, tady se vyčkává, až slun-
ce město pozahřeje. 

Pavel Kverek

O přírodě
Možná znáte ten starý vtip, jak Země 

potká na svých cestách vesmírem jinou 
planetu, a ta se Země ptá: „Jak se máš, ne-
vypadáš dobře...“ Země odpoví: „Ale, chytila 
jsem nějaký virus, víš, jmenuje se to „lidi“...“ 
A cizí planeta Zemi hned utěší: „Já jsem 
to taky měla, je to nepříjemné, ale brzy to 
přejde, uvidíš...“ 

Jde o to uvědomit si, že Země nepotře-
buje nás, ale že my potřebujeme Zemi...

David Attenborough ve svém nejnověj-
ším dokumentu (The Year Earth Chan-
gend 2021) líčí, jak si příroda celosvětově 
od lidí odpočinula a znovu se nadechla. 

Na plážích, kde nebyla ani noha, moř-
ské želvy úspěšně vyvedly potomstvo. 

V Africe nejezdily kolony turistů v sa-
fari autech po savanách, a tak se povedlo 
gepardům odchovat dokonce i tři mláďa-
ta. Když totiž gepardí samice uloví kořist, 
začne potichu mláďata volat a ta hned 
přiběhnou. Volá je tiše, protože ostatní 
predátoři jsou blízko a o úlovek by moh-
la snadno přijít. V ustavičném hluku aut 
dříve malí gepardi matku neslyšeli, proto 
zůstávali bez potravy a podařilo se vycho-
vat sotva jedno mládě. 

Lidé v Indii pochopili, že mýcením 
pralesa ubírají slonům jejich životní pro-
stor, a ti pak v noci přicházejí pro potra-
vu na pole vesničanů. Vytvořili tedy asi 
1,5 km pásmo mezi pralesem a poli. Sloni 
si přijdou pro potravu z pralesa do ochran-
ného pásma, ale na pole už nevkročí. 

Ve velkých městech je opět slyšet ptačí 
zpěv. 

V Japonsku na posvátné hoře bydleli 
poslední roky jelínci, co byli zvyklí, že je 
turisté krmili rýžovými sušenkami. Teď 
o tuto snadnou, ale jednostrannou potra-
vu přišli. Vyřešili to tak, že z hory putovali 
do níže položených oblastí, spásají ve měs-
tech kde které planě rostoucí býlí a jsou 
dokonce díky pestré stravě zdravější, než 
dřív. 
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Celý film je plný překrásných záběrů 
a je velmi pozitivně laděný, vřele doporu-
čuji ke shlédnutí.

Připadá mi, že letošní jaro je jaksi výraz-
nější a intenzivnější i v okolní přírodě tady 
u nás. Na louži v polích u železniční trati 
směrem na Řitonice se ozývají kuňky a ro-
puchy zelené. Je tam vidět i kroužící čejky. 
Nad poli zpívají skřivani. Slavíky je slyšet 
snad na každém konci Bousova. Uvnitř 
našeho města letos vyhnízdili kalousi. 
Za Bakovkou byla dokonce spatřena jezevčí 
samice s mláďaty. Podařilo se nám vyfotit 
konopky a také drozda kvíčalu, jak letí se 
zobákem plným žížal k mláďatům. Kosi, 
co bydlí v naší zahradě, přišli na trochu 
riskantní způsob obživy: chodí na granule 
našim kočkám. Praktikují to už několik let. 
Když je velké sucho nebo silný mráz, nemo-
hou ze země vyklovat žížaly, tak si přilepšu-
jí jinou kvalitní masitou stravou.

Snad jenom včelám drsně chladné jaro 
příliš nepřálo. Ale prospívání včel ovliv-
ňuje i mnoho jiných faktorů, než je poča-

sí… Když se tak nad tím zamýšlím, napa-
dá mě, že i vůči včelám se chováme velmi 
majetnicky, bereme jim veškerý med, co 
si nanosí… a dáváme jim náhradou ne-
zdravý cukr. Bereme jim i mateří kašičku, 
protože je dobrá do kosmetiky; pyl, pro-
tože je plný důležitých minerálních látek; 
propolis, kterým si udržují úl v čistotě. 
Prostě je jen udržujeme naživu, aby pro 
nás pracovaly. Láká mě vyzkoušet, jak by 
to fungovalo, kdybychom včelkám brali 
medu jen část. 

A připravili jim čisté prostředí (bez 
pesticidů) a celoročně dostupnou pestrou 
stravu. Asi by pak z pohledu ekonomiky 
nebylo včelaření příliš rentabilní…

Možná je na čase neposuzovat věci 
příliš jednostranně. Většinou to, co ne-
přináší okamžitý ekonomický zisk, je 
z hlediska dlouhodobě udržitelného způ-
sobu života lepší a vhodnější… Nakonec 
jednu starou moudrost: „Nejdůležitější 
věci v životě si člověk za peníze nekou-
pí“.

Pravé 
hodnot y
Vrátíme pole skřivánkovi

a včelám drobné kvítky?

Jásavě krouží kolem,

nemají žádné výtky

na nás, na lidi, kteří nevidí…
 

Že v honbě za lepšími zítřky

hodnotu věcí jsme ztratili…

Že pro peníze drancujeme

poslední zbytky přírody,

u plných stolů hodujeme,

neznaje strasti chudoby…

 

Je jaro, skřivan zpívá.

Jeho písnička živá

všední den rozjasní.

Dál zpívá do básní

básníkům současným i příštím.

Kéž svou zářivou písní

zpívá i dětem našich dětí!

 

A z hloubi srdce prosba letí:

Abychom nezradili

dědictví předků, rodnou zemi.

Aby nám dražší nebyly

výrobní haly, lány bez mezí.

 Aby dál voněl jara květ,

i voda tekla po lučinách.

 

Nebudu muset vyprávět

dětem, jak skřivan zpívá.

 

Když Vesna krajem protančí,

rozezní píseň skřivánčí

nebe i zem.

Děti vyběhnou ven

a samy uslyší,

jak ptačí píseň zní.

 

Pak v máji láskou zavoní

růžové květy jabloní.

Budeme vděčně žít.

Pavla Bartková

Oslav y Dne dětí  v  historii 
našich obcí

Mezinárodní den dětí se slaví každo-
ročně 1. června. Den dětí má upozornit 
světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. 
První podnět k založení dne, který by 
oslavoval děti, vznikl v Turecku 23. dub-
na 1920 během turecké války za nezávis-
lost.  Vyhlášení Dne dětí, který by se slavil 
po celém světě, bylo poprvé doporučová-
no na Světové konferenci pro blaho dětí 
v San Franciscu, která se konala 1. červ-
na 1925. Den dětí však vyhlášen nebyl. 
V roce 1949 Mezinárodní demokratická 
federace žen vyhlásila Den pro ochranu 
dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové 
zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 
a také ve francouzském Ouradouru v roce 
1944. Datum oslav bylo stanoveno na 1. 
června. Předznamenáním oslav Meziná-
rodního dne dětí se v poválečném Čes-
koslovensku stal „Týden dětské radosti“. 
První se konal ve dnech 16.–23. června 
1946, následně pak ve dnech 14.–22. 
června 1947.  K MDD se Československo 
přihlásilo v roce 1950 a poprvé se slavil 
1. června 1951. Zejména v první polovině 
50. let měly jeho oslavy podobu významné 
politické kampaně. 

Pamatuji se, jak jsme se jako děti na dět-
ský den vždy velice těšili. Většinou jsme ho 
slavili v Dolním Bousově. Nejvíc mi utkvě-
lo v paměti, jak jsme šli jako žáci asi páté 
šesté třídy průvodem z Příhona až na ná-
městí, možná i na hřiště, kde se tyto oslavy 
každoročně odbývaly. Nejlepším zážitkem 
bylo, že jsme šli převlečení za pohádkové 
postavy, my dívky jsme se samozřejmě sta-
ly alespoň na chvíli princeznami. Každý 
detail jsme řešily dlouho dopředu.

Nevybavuji si však, že bych zažila jako 
dítě dětský den u nás na Bechově. To až 
později, v dospělosti. Abych zmapovala, 
jak to u nás bylo s oslavami svátku dětí, 
vyhledala jsem v bechovských kronikách 
veškeré dostupné zápisy. Z nich je patrné, 
že na Bechově se slavil Den dětí dva roky 
po jeho vyhlášení, tedy v roce 1953.

„Jako každý rok bylo i letos vzpomenuto 
besídkou nebo při hodině vlastivědy těchto 
významných dnů: … 1/6 Mezinár. den dětí“ 
(1953)

„Vzpomenuto bylo besídkou neb při hodi-
ně čes. jazyka těchto významných dnů: 5./
VI. 54: Mezinárodní den dětí.“ (1954)
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„Kromě shora uvedených dvou besídek 
vzpomenuto bylo těchto významných dnů 
besídkou s programem, nebo v první hodině 
vyučovací: 5./6. 55 Mezinárodní den dětí.“ 
(1955) 

Těmi dvěma jmenovanými besídkami 
byla v neděli odpoledne 19. prosince 1954 
konaná besídka „Vítáme dědu Mráze“, 
během níž obdržely všechny děti dárek. 
Druhá besídka konaná k Mezinárodnímu 
dni žen se konala 6. března. O program se 
vždy postaral ředitel školy Josef Vodhánil.

V roce 1958 se 1. června konala na Be-
chově okrsková soutěž požární ochrany, 
které se zúčastnilo celkem devět družstev. 
Naše dvě družstva skončila na druhém 
a pátém místě. Soutěž je v kronice celkem 
detailně popsána. Je tedy zřejmé, že osla-
vy Dne dětí musely být přesunuty na jiný 
termín. Tentokrát se už oslava nekonala 
ve škole během vyučování, ale nejspíš ven-
ku, jak lze vyčíst ze zápisu v kronice: „22. 
června byl učitelem uspořádán dětský den. 
Byla to pěkná podívaná na různé hry dětí, 
bohužel za poměrně malé podpory občanů. 
Po poměrně pěkném počasí začalo 4. čer-
vence pršet.“ Takže počasí se v den oslav 
zřejmě vyvedlo.

V roce 1959 bylo „…na ukončení školní-
ho roku pořádáno dětské odpoledne v Ob-
rubcích, za účasti škol Bechov, Obruby, 
Všeborsko, Lítkovice.“ Tehdy v naší škole 
vyučoval Otto Havle.

V následujících letech se žádný dětský 
den nekonal. V roce 1961 byla 10. října 
škola na Bechově uzavřena, důvodem byl 
výskyt dřevokazné houby v nové podlaze. 

Většina žáků začala dojíždět do Dolního 
Bousova, páťáci byli přeřazeni do školy 
v Lítkovicích. Vyučování v bechovské ško-
le už pak nikdy obnoveno nebylo. 

Až v roce 1977 mohl kronikář pan 
Jaroslav Dvořák napsat: „Dne 5. června 
uspořádala mládež za spoluúčasti složek ná-
rodní fronty dětský den velmi zdařilý, kde si 
děti i dospělí přišli na své při různých hrách 
a hudbě i občerstvení, což u nás už 19 let 
za vedení učitele Havle nebylo.“ Oslava se 
zřejmě konala v parčíku na Svobodíně tak 
jako všechny další oslavy Dne dětí. 

V roce 1979 zaznamenal tehdejší kro-
nikář pan Milan Málek toto: „Další akcí 
byl MDD, který se konal v místním parčíku 
na Svobodíně, program oslav byl velmi bo-
hatý, děti soutěžily celé odpoledne v různých 
hrách, byly závody na kolech, koloběžkách 
apod. K poslechu hrála místní hudba a vr-
cholem byl seskok parašutistů z AMK Ml. 
Boleslav.“

„Oslavy MDD v parčíku na Svobodíně, 
spojeno s různými soutěžemi o ceny, což se 
dětem hodně líbilo.“ (1981) Další krátký zá-
pis je z roku následujícího.

V roce 1985 byl „… v rámci Mezinárod-
ního dne dětí uskutečněn 13. 7. zájezd pro 
děti i dospělé do Liberce. …“ Účastníci teh-
dy navštívili libereckou ZOO a podívali se 
na Ještěd. Tento zájezd měl velký úspěch.

Další krátkou zmínku o pořádání dět-
ského dne najdete v kronice Bechova až 
v roce 1997. Uspořádaly ho členky České-
ho červeného kříže Bechov. Byla to doce-
la velká akce, která se skutečně vydařila. 
Připravily jsme spoustu soutěží o ceny, 
při nichž si děti mohly vyzkoušet svůj po-
střeh, svoji zručnost či tělesnou zdatnost. 
Velkým lákadlem pro všechny děti byla 
opravdu bohatá tombola, v níž vyhrávaly 
krásné ceny. Soutěžilo se v jízdě na kole 
a na koloběžce, a to ve dvou disciplínách, 
na čas a na zručnost, nejmenší děti sou-
těžily v jízdě s kočárkem. Tato soutěž se 
stala lákadlem i pro starší děti. Malovalo 

Den dětí – Bechov, 1997

Den dětí – Dolní Bousov, 1967 (v pozadí kapela)
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se křídami na silnici, fantazii se meze ne-
kladly, neodolali ani ti, kteří už školu opus-
tili. Konaly se i různé zábavné soutěže, 
jednou z nich bylo také skákání v pytlích. 
Této soutěže se mohli ve zvláštní kategorii 
zúčastnit také muži. O soutěž byl veliký 
zájem, neboť nejrychlejší „skokan“ vyhrál 
půllitr točeného piva. Na této akci se sešla 
velká spousta lidí, kteří vydrželi až do ve-
čera, mnozí si v parčíku nebo venku před 
hospodou povídali ještě dlouho do noci.

Poslední zápis v obecní kronice týkající 
se oslav svátku dětí je z roku 1998: „V so-
botu 6. června byl v parčíku na Svobodíně 
uspořádán dětský den, spojeno se soutěže-
mi o ceny, ten den však bylo tropické ved-
ro a řada rodičů s malými dětmi předčasně 
odešla.“ (M. Málek)

Informace o pořádání dětského dne 
jsem našla také v „dětské“ hasičské kro-
nice. Zápis paní Evy Bernardové pochází 
z roku 1999: „Dětský den je již věcí, která 
kdysi bývala každoročně pořádána, ale ča-
sem zanikla a nic se nedělo. Obnovena byla 

asi před třemi roky a získala si popularitu 
malých i velkých obyvatel Bechova, Svobodí-
na i okolí. … Občerstvení zde prodávali Mar-
tina a Miloš Bendlovi. Hudba byla z magne-
tofonu. …“ Následuje přehled disciplín, děti 
také mohly získat malý dárek v kole štěstí.

Přelomový rok 2000 se stal přelomo-
vým i co se týká oslav Dne dětí: „Každo-
ročně pořádaný Dětský den konaný v parku 
na Svobodíně letos nebude. Mladí lidé, po-
máhající na soutěžích, totiž odjíždějí před-
časně na dovolenou a v tak malém počtu 
nás zbývajících je nemožné tuto akci usku-
tečnit.“ Od roku 1999 se tedy na Bechově 
dětský den nekonal. Ovšem neznamená 
to, že se u nás pro děti žádné akce nepo-
řádají. V minulosti to byly různé výlety, 
ať už autobusem do vzdálenějších míst, 
nebo na kole po okolí, občas si děti vyjely 
zalyžovat na hory, v zimě se pořádaly růz-
né soutěže na sněhu, koncem zimy se tra-
dičně koná dětský karneval, program pro 
děti bývá připravován i o čarodějnicích, 
po mnoho let se konal turnaj ve stolním 

tenise, už mnoho let jezdí bechovští mladí 
hasiči o prázdninách na „čundr“ do Čes-
kého ráje, v posledních letech mívají i tzv. 
Formanskou noc, kdy přespávají na novém 
hasičském hřišti pod širákem, koncem srp-
na nebo začátkem září se pravidelně po-
řádá táborák na rozloučení s prázdninami 
doplněný různými zábavnými aktivitami, 
mnohokrát bylo pro děti připraveno zá-
bavné odpoledne se stopovanou a plněním 
úkolů, občas se děti sešly k nějakému vyrá-
bění a tvoření. Sezónu uzavírala Mikuláš-
ská nadílka. 

V současné době si můžeme jenom 
přát, abychom se k podobným akcím 
mohli co nejdříve vrátit a možná také to, 
aby se děti opět uměly zabavit podobný-
mi aktivitami jako je třeba stopovaná či 
vybíjená samy, bez organizace dospělých. 
Na takové věci totiž budou v dospělosti 
nejvíc vzpomínat.

(Citace z kronik nejsou upraveny pravo-
pisně ani stylisticky.)

Ingrid Mendlíková

POR A DENST V Í 
A SLUŽBY 

v oblasti: 

► rakouského infratopení          

► fotovoltaik

► prodeje elektromobilů

► smluvní přepravy elektromobily

► rezervační dobíjení elektromobilů

► dobíjecích domácích a veřejných stanic pro 
elektromobily

nabízí: 
společnost VANHILL s.r.o.  
Horní Bousov 43       e-mail: info@vanhill.cz
tel.: 721 236 158   www.vanhill.cz

Krádež, 
oheň 
nebo 
velká 
voda? Štěstí přeje připraveným 

a s profesionálním certifi kovaným 
zabezpečovacím systémem 
BEDO Ajax budete připraveni 
nejen na zloděje, ale i na požár 
a vytopení domácnosti. 
Díky našim specializovaným 
montážním partnerům trvá 
instalace bezdrátového systému 
v řádech minut a není třeba 
složitých zásahů do konstrukce. 
Prvky chytré domácnosti jako 
například otevření garážových vrat 
už jsou pak příjemným bonusem, 
který Vám rádi nainstalujeme. 
Chraňte sebe i své blízké 
nejoceňovanějším zabezpečovacím 
systémem na trhu.

Návrh zabezpečení a montáž v Dolním Bousově a okolí 
Vám zařídíme, ozvěte se nám pomocí kontaktních údajů níže

723 714 652
dolnibousov@instalujubedo.cz

Víte, že více než 80 % 
lidí si svůj domov 
zabezpečí až 
po nepříjemné 
zkušenosti 
s krádeží, 
požárem 
či vytopením?

Certifi kovaný alarm v Dolním Bousově



www.infocentrum.dolnibousov.cz

Z p r a v o d a j  m ě s t a  D o l n í h o  B o u s o v aBousovák

Ročník 57 - číslo 3/2021 www.dolni-bousov.cz20

∙  Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí? 
∙  Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?  
∙  Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
    a nevíte, co vás čeká?
∙  Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙  Chybí vám informace?

Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK  ∙  PSYCHOLOG  ∙  PRÁVNÍK
NEUROLOG  ∙  ZDRAVOTNÍ SESTRA  ∙  VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA

Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!

Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich 
stránkách:
dementia.cz/chat/

KONTAKT PRO MLADOU
BOLESLAV A OKOLÍ:

Zuzana Kulhavá
tel.: 731 041 383
mladaboleslav@dementia.cz

A4_Dementia_Mladá Boleslav.pdf   1   14.11.2020   3:47:36
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Společenská kronika
Poděkování 
Děkuji městskému úřadu za milé blahopřání a dárek k mým na-
rozeninám.                                                          Zdenka Milevská

Rádi bychom poděkovali Základní a mateřské škole v Dolním 
Bousově a zároveň všem, kteří nám a našim dětem pomohli 
v naší nelehké životní situaci.                        Rodina Pacholátkova

Děkuji touto cestou městskému úřadu zastoupenému panem sta-
rostou Bočkem za peněžní dárek k mým narozeninám. Poděková-
ní patří také paní Jelínkové, která mi ho osobně přinesla. Velmi 
si toho vážím a ještě jednou díky.                            Věra Lukášová

Gratulace 
Rychtář obce baráčníků Dolní Bousov a okolí Miroslav Karásek 
oslaví 15. května 60té narozeniny.
Je též rychtářem V. župy Václava Budovce z Budova se sídlem 
v Mladé Boleslavi. Přejeme ti, sousede rychtáři, pevné zdraví, 
štěstí, spokojenost a elán do dalších let.                     Konšelstvo obce

Vzpomínka 
24. dubna uplynulo 25 let od úmrtí mé manželky, paní Bobkové 
Jaroslavy. 4. června uplyne 10 let od úmrtí mé dcery Miroslavy. 

Vzpomínají manžel, zeť a vnuk Martin

30. června uplyne 5 let od úmrtí naší maminky, paní Boženy Ky-
zivátové. S láskou vzpomínají 

syn Jiří s rodinou a dcera Miluška se synem

Po kratším období, provázeném zdravotními problémy, zemřel 
ve věku 79 let dne 24. 4. 2021 příkladný včelař, přítel a včelařský 
důvěrník Jiří Tomsa ze Skyšic. Všichni, kteří jsme ho znali, mu 
tímto věnujeme tichou vzpomínku. Za ZO ČSV Dolní Bousov 

Jiří Říha, jednatel

Ale obyčejnou cestu časem zpět si dnes už může dovolit téměř 
každý. Stačí sednout v Praze do letadla a vystoupit v egyptské Hu-
rghadě. Z měsíce října hrajícího všemi barvami a vonícího houba-
mi a tlejícím listím jsme se přenesli zpět do července. Do měsíce, 
který tady má jen dvě barvy. Modrou a žlutou. Modrá je barva 
moře, žlutá je barvou písku a pouště, která sahá až k moři. Ho-
telové zahrady do toho nepočítám. To není příroda. Zvyknete si 
na to okamžitě. Okamžitě zapomenete, že u nás je už chladno, že 
každé ráno je zahaleno závojem mlh, že prší a fouká studený vítr 
a že pokud se objeví sluníčko, musíte toho využít okamžitě, aby 
se vám zase na dlouhou dobu někam neschovalo. Chybí vám jen 
útulnost té naší krásné krajiny. Chybí vám zvlněné kopečky, zele-
né lesy, stromy podél cest, louky a modré rybníky a rybníčky, líné 
řeky i pospíchající potůčky. Chybí vám malebná česká krajina, 
nejkrásnější a nejlahodnější na světě. 

A když se vydáte na výlet do pouště, nejdříve žasnete, zíráte 
na to, co příroda vytvořila, ale někde vzadu vás nahlodává červí-
ček: Srovnej si to s tím, co máš doma. Voňavé jablíčko na stromě, 
rudý šípek, fialové podzimní astry. Tady jen žluť v různých odstí-
nech a kopečky a kopce a zvířený prach. A beduíni. Úžasní be-
duíni. Tišší, klidní, usměvaví, vděční. A barevní velbloudi. A sil-
ný červený ibiškový čaj podávaný v malém plecháčku a lahodná 
vodní dýmka.

Ocitáte se v hluboké minulosti. A to jste ještě neviděli život 
na venkově. Tam byste se cítili jako v předminulém století. Malé 
zchátralé domky nalepené jeden na druhém lemující zavlažovací 
kanál, kolem prach, špína, uschlé keře, hromady suchých palmo-
vých listů, děti hrající si na prašné cestě před domem, hubený os-
lík táhnoucí malý dvoukolák naložený suchými palmovými listy, 
další oslík vedený mužem vezoucí na svém hřbetě hubenou dív-
ku mířící ven z města, u silnice čekající matka zahalená v šátku 
a držící na ruce nemluvně, výrostek poskakující u cesty, rodinná 
motorka vezoucí otce, matku a dvě děti z návštěvy u příbuzných, 
úzká zelená políčka namačkaná k sobě a přinášející obživu rodi-
nám i o čtrnácti dětech, jak je tady na jihu zvykem. 

A když se snese tma a na vše padne stín, pozorujete, jak se 
mění rytmus dne. Zmizeli pouliční prodavači i žebrající děti, 
u prašné cesty už nikdo nečeká na autobus, nikdo neobdělává 
pole, lidé i oslíci odpočívají. V domcích se svítí, takže vidíte tu 
bídu na vlastní oči. Téměř žádný nábytek, udusaná podlaha, 
oprýskané zdi. Do noci září jen modř obrazovky a hvězdy nad 
hlavou. Občas zahlédnete před domkem ženu, konejší uplakané 
dítě nebo si povídá se sousedkou. Sedí na úzké dřevěné lavici 
nebo v odřeném plastovém křesílku. I muži posedávají před svý-
mi domky nebo před malými špinavými kavárničkami se svými 
přáteli, nohy zkřížené pod sebou, usrkávají z malých otlučených 
hrnečků silný čaj či kávu, předávají si vodní dýmku a debatují. 
A většina z nich drží v ruce mobilní telefon. To je jejich jediné 
spojení s dnešním světem, s jednadvacátým stoletím. To je jejich 
cesta do budoucnosti.

Ingrid Mendlíková

Do minulosti 
Umíte cestovat časem? Já ano. Tedy – není to zásluhou mých 

nevšedních schopností, nýbrž cestovní kanceláře. Cestování 
do budoucnosti je pořád trochu problém, ale už existuje organi-
zace, která za pár let vezme lidi na dovolenou do vesmíru. Bude 
trvat dvanáct dní a šest účastníků za pár set milionů dolarů obletí 
několikrát Zemi a zažije a uvidí leccos dalšího. 
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J. Bernart (vpravo) v r. 1978 s dětmi ze ZŠ a svou ženou Janou 
v Drhlenách.

Den dětí – Bechov, 1996.

Závod Ax 2020 Radeč cup DB. Foto Jan Pilát.

Děti z přír. kroužku ulizují med z plástve.

Den dětí – Dolní Bousov, konec 60. let.

Den dětí – Bechov, 1996.

Závod 24h fichtl na závodišti Rachvala.

Děti se včel nebály, samy pracovaly s dýmákem.
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