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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
rok 2021 je minulostí, tentokrát se
nám podařilo s uplynulým rokem rozloučit tradičním ohňostrojem na rybníku
Pískovák. Musíme doufat, že nás čekají
lepší zítřky, že se budeme moci veselit
a bavit na kulturních a společenských
akcích města, že se vše snad konečně
vrátí do normálnějších kolejí. Pomalu
vstupujeme do posledního roku volebního období 2018-2022 a v jeho závěru budeme společně bilancovat, co se podařilo a co ne, kam se naše město posunulo.
Kultura a spolková činnost
Nyní bych vás chtěl seznámit s celkovým náhledem, co se podařilo v roce
2021 zrealizovat, ale i to co se nepodařilo, či nestihlo. Začnu od kultury
a spolkového života. Díky vládním
omezením se podařilo uspořádat pouze dětský den ve spolupráci s místními
rybáři, neckyádu a tradiční Bousovské
slavnosti. Proběhlo několik setkání
s osobnostmi kulturního a společenského života v domě s pečovatelskou
službou pro naše seniory. A to bylo
prakticky vše. I tradiční spolková činnost byla velice utlumena, o organizovaném sportu snad ani nelze mluvit.
Investiční projekty
Naopak i vzhledem zhoršující se situaci v naší ekonomice se podařilo zrealizovat plánované investiční projekty,
za což jsem velice rád. Ještě důležitější je to, že se je podařilo zrealizovat
za zasmluvněné ceny, že město nemuselo vynakládat finanční prostředky
navíc díky raketovému nárůstu cen stavebních materiálů a cen energií.
/pokračování na straně 3/
www.dolni-bousov.cz

Náměstí TGM se chlubí novou fasádou na mateřské škole

Zápis do základní školy

Zápis do základní školy proběhne
ve dnech 7. – 8. 4. 2022. Všichni pevně věříme, že budeme moci přivítat naše budoucí
žáky osobně u nás ve škole. Dne 14. 3. 2022
bude na webových stránkách školy otevřen
odkaz Zápis online, kde budete moci svoje
dítě k zápisu přihlásit. Bližší informace naleznete na webových stránkách školy.

Ve stejném režimu proběhne i zápis
do mateřské školy. Osobně vás i s dětmi
přivítáme ve dnech 5. – 6. 5. 2022.
Odkaz na webových stránkách školy
k přihlášení Vašeho dítěte do mateřské
školy bude aktivní od 11. 4. 2022.
K. Karnová

Integrovaná doprava
na Mladoboleslavsku

V neděli 12. prosince 2021 se na Mladoboleslavsko rozšířil systém Pražské integrované dopravy (PID), což způsobilo,
že všechny stávající linky byly nahrazeny
linkami novými v systému PID. Změny
neproběhly pouze v jízdních řádech, tra-

sách a zastávkách, ale také v tom, jak cestující zaplatí za jízdenku. Čipové karty,
které vydávala Arriva, přestaly fungovat
a nebude jimi možné v autobusech Arrivy
zaplatit.
/pokračování na straně 6/
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24. Mikulášské nadílce proticovidové opatření opět nepřálo

Adventní koncert v kostele sv. Kateřiny 18. prosince 2021

Bousovský betlém o adventu 2021 (foto F. Borovička)

Střehom – přestavba budovy čerpací stanice pitné vody

Jsou dokončeny 3. malometrážní byty v č.p. 186 v podkroví MŠ

Další investiční akce v Tovární ulici je za námi

Třináct soc. bytů je komplet hotovo a připraveno k nastěhování

Vybírají se noví nájemníci do č.p. 179 - Tovární ulice
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Slovo starost y
/dokončení ze strany 1/
Z důvodu poklesu daňových příjmů během roku odložilo město realizaci pouze
jednoho projektu, a to dokončení opravy
hřbitovní zdi v našem městě.
Nejdůležitější investicí bylo vybudování 12ti sociálních bytů v ulici Tovární v budově po bývalé československé armádě.
Dále vybudování nových chodníků v ulici
Tovární a Lhotecká. Zateplení budovy MŠ
na náměstí T. G. Masaryka, dále vybudování tří bytových jednotek v podkroví téže
budovy. Podařilo se dokončit modernizaci
veřejného osvětlení ve Střehomi, opravu
čerpací stanice v téže obci, kde máme
umístěn vrt pro zásobování občanů pitnou
vodou. Také se dokončila modernizace
vnitřních prostor budovy hasičárny v ulici
Požárníků pro potřeby naší požární jednotky. Na Zahrádkách se dokončilo zasíťování 5ti stavebních pozemků – vodovod,
splašková kanalizace, veřejné osvětlení
a rozvody nízkého napětí. V domě s pečovatelskou službou se vyměnily plynové
kotle, které byly již na hranici životnosti.
Věnovali jsme se tradičně životnímu
prostředí. Bylo vysázeno téměř 60 stromů podél bývalé cesty mezi Ošťovicemi
a Střehomí. Další stromy byly vysázeny
v obci Vlčí Pole, ale i v našem městě např.
v prostoru za benzinkou a v ulici Příhonská. Vůbec péče o veřejnou zeleň dostává
v našem městě nějaký řád.
Celkem město proinvestovalo v roce
2021 téměř 35 milionů korun. Z toho se
podařilo získat dvanáct milionů z různých
dotačních titulů. Stručný přehled v tabulce:
Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 13. 12. 2021 mimo jiné schválilo rozpočet města na rok 2022 jako vyrovnaný.
Město v letošním roce bude hospodařit s příjmy v celkové výši 63.000.000,- Kč. Na straně výdajové je počítáno s celkovými výdaji
ve výši 63.000.000,- Kč. Na investice je vyčleněno cca 30 milionů korun včetně přiznaných dotačních finančních prostředků
pro letošní rok. Uvidíme, jaká bude realita
vzhledem k plánovaným poklesům daňových příjmů a stavu ekonomiky.
Plánované investice
Největším projektem letošního roku
bude vybudování nových chodníků podél
krajské komunikace v obci Horní Bousov.
Jedná se o první etapu, která řeší chodníwww.dolni-bousov.cz

INVESTICE A OPRAVY V ROCE 2021:
Vybudování sociálních bytů

20.632.091,/ dotace 10.627.352,-

Zateplení MŠ + rekuperace

2.257.087,/ dotace 1.268.831,-

3 bytové jednotky v podkroví MŠ čp. 186

5.498.579,-

Rekonstrukce čerpací stanice Střehom

986.751,-

Nový chodník ulice Tovární

1.565.948,-

Nový chodník ulice Lhotecká

1.845.460,-

Dokončení veřejného osvětlení ve Střehomi

300.000,-

Modernizace prostor v hasičárně v DB

262.710,-

Výměna plynových kotlů v DPS

543.375,-

Zasíťování 5ti stavebních pozemků na Zahrádkách

831.490,-

Veřejná zeleň (výsadba)

250.000,-

Dotace spolkům na činnost

230.150,-

Kulturní akce města v roce 2021 (neckyáda, dětský den,
Bousovské slavnosti, osobnosti v DPS, letní kino,
vánoční koncert v kostele)

861.530,-

Samozřejmě město nejen investuje a opravuje, ale musí se věnovat provozu a údržbě
stávajícího majetku. Stručný přehled:
PROVOZ A ÚDRŽBA MAJETKU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 2021:
Náklady na provoz sběrného dvora

1.158.489,-

Náklady na provoz kompostárny

475.008,-

Náklady na veřejnou zeleň, údržba města
(včetně mezd pracovníků)

3.508.827,-

Příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ a MŠ včetně energií

2.814.000,-

Náklady na svoz komunálních a separovaných odpadů

1.929.308,-

Náklady na údržbu a obnovu veřejného osvětlení

2.150.970,-

Příjem z prodeje pozemků

1.210.715,-

Nákup pozemků a nemovitostí

452.401,-

Příjem za vodné a stočné

5.854.382,-

Náklady na vodné + opravy a údržba - provozní

2.610.434,-

- investiční

956.751,-

Nové vodovodní přípojky

525.202,-

Nové kanalizační přípojky

538.553,-

Náklady na údržbu, opravy, čištění kanalizace,
likvidace kalů z ČOV
ky od budovy bývalé školy po autobusovou
zastávku směr Přepeře. Na tuto investici
město získalo dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury v celkové výši
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2.052.017,-

3.671.987 Kč. Na přelomu roku proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele. Do soutěže se přihlásilo celkem pět uchazečů.
Nejvýhodnější nabídku předložila firma
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STAVOTRANS s.r.o. Mnichovo Hradiště
v celkové výši 6.542.960 Kč s DPH. Práce
budou zahájeny počátkem března a budou
trvat přibližně 4 měsíce. S touto akcí budou souviset také drobné přeložky inženýrských sítí – rozvody nízkého napětí,
rozvody společnosti CETIN a veřejného
osvětlení. Dále se bude muset posunout
pískovcová zeď včetně oplocení před budovou bývalé školy tak, aby se vytvořil
prostor pro požadovanou šířku budoucího
chodníku. O všech aktivitách a zahájení
stavebních prací budou občané Horního
Bousova včas informováni.
Další investicí bude projekt vybudování
protipovodňových opatření včetně digitalizace místního rozhlasu ve městě a všech
našich místních částech. I v našich nejmenších obcích Střehom a Ošťovice bude
konečně také místní rozhlas. Na tento projekt získalo město dotaci z Operačního
programu životního prostředí v celkové
výši 3.694.796 Kč. Výběrové řízení proběhlo na konci roku. Město obdrželo dvě
nabídky. Nejvýhodnější nabídku předložila firma EMPEMONT s.r.o. z Valašského Meziříčí v celkové výši 4.819.194 Kč
s DPH. Práce budou zahájeny v polovině
letošního roku. Cílem projektu je modernizace městského rozhlasu a propojení záchranného systému v krizových situacích.
Součástí projektu je i zpracování nového
protipovodňového plánu města a našich
místních částí. Tento dokument je vystaven na webových stránkách města.
Do rozpočtu města byl také zařazen
projekt nová parkovací místa u objektu sociálního bydlení v ulici Tovární včetně revitalizace veřejné zeleně v okolí budovy.
Dalším významným projektem bude
vybudování výtahu v budově infocentra
a knihovny. Po několika letech vyjednávání s památkáři se podařilo najít shodu.
Byla zpracovaná projektová dokumentace
dle požadavků památkářů. Realizací projektu bude konečně vyřešen bezbariérový
přístup do bývalé budovy fary.
V letošním roce bychom chtěli pokračovat v modernizaci veřejného osvětlení
v našem městě. Je plánováno vyměnit dalších 100 ks lamp za úsporné LED osvětlení. Nové veřejné osvětlení bude také vybudováno v osadě Rašovec, za benzinovou
pumpou v budoucím parku a dojde k prodloužení osvětlení na konci ulice Příhonská
k autobusové zastávce.
Dalším projektem bude modernizace
sociálního zařízení v MŠ v ulici Zahradní
pro třídu Berušek. Pro druhou třídu Koťat
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je rekonstrukce naplánována na rok 2023.
Jedná se o sociální zařízení vybudované
v 80. letech minulého století a zařízení
již nesplňuje hygienické standardy dnešní
doby.

V místní části Bechov je naplánována
revitalizace bývalého mlýnského náhonu
včetně veřejné zeleně. V místní části Vlčí
Pole je naplánována oprava části budovy
hasičárny. A v neposlední řadě chceme
zrealizovat prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Příhonská, kde tyto
inženýrské sítě chybí. Posledním záměrem, který bych chtěl zmínit, je restaurování sochy sv. Josefa v ulici Spálená.
Určitě se budeme věnovat veřejné zeleni, výsadbě stromů atd. V současné době
probíhá výběr lokalit, které by se daly
obnovit a zrevitalizovat. Jak vidíte plánů
a záměrů je dostatek. Díky dobrému hospodaření města se podařilo téměř všechny
projekty naplánovat tak, že budou profinancovány z vlastních zdrojů.
Abychom mohli plánovat, realizovat
projekty a potažmo žádat o dotace z národních či Evropských zdrojů, musí město
projektovat a být připraveno. Dále uvádím
výčet zpracovaných projektových dokumentací nebo studií, na kterých se pracovalo v roce 2021 a plány v roce 2022.
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
* Přepracování projektu In-line dráhy
v lokalitě v Břízkách na Odpočinkovou
zónu
* Studie revitalizace náměstí T. G. Masaryka a zahájení zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení
* Zahájení zpracování studie revitalizace
koupaliště a jeho okolí
* Zahájení zpracování studie modulových učeben ve školní zahradě za sportovní halou pro potřeby žáků základní
školy
* Zahájení zpracování dokumentace
na opravu místní komunikace a chodníku v ulici Na Koutě
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* Zahájení zpracování dokumentace
na opravu místních komunikací v obci
Střehom a Vlčí Pole
Další studie a projektové dokumentace
jsou naplánovány na 2023+.
Základem všeho budoucího dění je
zpracovaný Strategický plán města pro období 2022–2028, který zastupitelstvo města schválilo na posledním jednání v roce
2021. Tento dokument je pro veřejnost vystaven na webových stránkách města.
Jak vidíte, projektů, plánů a záměrů
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. Vedení města by
se v následujících letech určitě nemělo bát
investovat do přípravy projektů, aby bylo
vždy připraveno reagovat na potřeby našich obyvatel a posouvat naše město dále
a samozřejmě i všechny naše místní části.
Dalším tématem pro budoucí období bude hledat příjmy z vlastních zdrojů.
Budeme se muset pečlivě věnovat příjmové stránce rozpočtu města. Tzn. regulace
nájemného, vodné, stočné, místní poplatky, odpady, daň z nemovitosti atd… Je to
nepopulární, ale bude to nutnost, pokud
chceme udržet nějaký standart v našem
městě. Na stát se již v takové míře asi nebudeme moci spoléhat, ale to nám ukáže
následující období.
Samostatnou kapitolou jsou a budou
energie, tzn. elektřina a plyn. Díky tomu,
že se město tomuto tématu věnuje deset let,
tak pro roky 2022–2023 máme ceny plynu
a elektřiny zafixované relativně na nízké
úrovni. Pro toto období nehrozí městu
razantní navýšení cen. Otázka je, co bude
v dalším období 2023+, jaké ceny se podaří
městu nasmlouvat s dodavateli energií. Už
nyní je jasné, že dojde k razantnímu navýšení, což bude mít vliv na budoucí rozpočty města v následujících letech.
Ještě mi dovolte několik málo informací ze závěru roku 2021. Město zpracovalo
opětovnou žádost (třetí pokus) o dotaci
na rekonstrukci a rozšíření budovy sokolovny. Žádáme z programů Ministerstva
pro místní rozvoj. V měsíci lednu bude
podána žádost o dotaci na II. etapu chodníků v Horním Bousově, opět ze Státního
programu dopravní infrastruktury. V měsíci únoru bude podána žádost o dotaci
na opravu hřbitovní zdi a márnice v obci
Bechov. Není vyloučeno, že během roku se
www.dolni-bousov.cz
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vyskytnou vhodné dotační tituly, které by
se daly využít na naše připravené projekty.
Kultura a společenský život: pokud nám
to situace dovolí, tak město naplánovalo
několik kulturních a společenských akcí.
V březnu bychom zkusili uspořádat Josefský trh, který by byl zaměřen na výrobky
nejen z našeho okolí. Cílem je podpořit

malé živnostníky a trhovce. V dubnu jsou
plánované tradiční čarodějnice. V květnu je
připraven Vojenský den na Školništi, v červnu dětský den. V červenci bude na rybníku
Pískovák již desátý ročník obnovené neckyády. V srpnu plánujeme 5. Bousovské
slavnosti. A všichni doufáme, že v prosinci
přijede konečně po dvou letech Mikuláš

Vítání občánků
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás a Vaše
nově narozené děti pozvat k slavnostnímu
obřadu – „Vítání občánků“, které se uskuteční dne 19. 3. 2022 v obřadní síni městského úřadu v Dolním Bousově. Vítat se

budou děti narozené v období od 1. 8. 2021
do 31. 12. 2021. Přihlášku si můžete vyzvednout na matrice městského úřadu, případně ji naleznete na webových stránkách
města nebo si ji můžete nechat zaslat mai-

Krátce z Bousovska

Betlém na náměstí – poděkování. 4. rokem se Dolní Bousov mohl v parku na náměstí pyšnit betlémem v životní velikosti
ohraničeným adventním věncem se světýlky. Spolu s vánočním stromem se v době
kolem Vánoc stává hlavní dominantou náměstí, vytváří jedinečnou vánoční atmosféru a je hojně prohlížen/obdivován/fotografován dětmi i dospělými (nejen místními).
Za tím, že se ve svém středu může Bousov
pochlubit krásným betlémem, stojí desítky
hodin práce a úsilí, které ve svém volném
čase vynaložili pánové František Borovička, Pavel Nechanský a parta nadšenců kolem nich. Každým rokem přibývá do betléma nějaká novinka v podobě dalších figur,
stavení, dekorací. I pro roky příští mají
“betlémáři“ v hlavách další nápady na vylepšení, na které se můžeme těšit.
Z betléma se pomalu stává tradice a jeden
ze symbolů Vánoc v Dolním Bousově.
Občas se stane, že člověk začne považovat
tradiční věci za samozřejmé. Tak by to ale
být nemělo. Naopak je na místě vážit si
a velice poděkovat všem těm, kteří věnují
svůj volný čas přípravě
a realizaci věci, ze které pak mohou mít
radost ostatní a která je velkou reklamou
pro Dolní Bousov.
Závěrem několik údajů od samotných autorů: příprava a stavba zabrala 70 hodin.
Přibyly 4 nové figury (Soňa Nechanská),
nový chlívek a stánek (František Borovička, Pavel Nechanský). Na samotné
www.dolni-bousov.cz

stavbě se podíleli: František Borovička,
Eva Borovičková, Pavel Nechanský, Soňa
Nechanská, Roman Šouta, Karel Šavrda.
Poděkování patří také majiteli bousovské
pizzerie za poskytnutí občerstvení při
stavbě betléma.
P. Vynikal

24. ročník Mikulášské nadílky. Letošní
Mikulášská nadílka, jak už bylo několikrát okomentováno, se musela jako loňského roku z důvodu přísných hygienicko-epidemických opatření zrušit. Věřte, že
je nám to nesmírně líto. Celý program byl
do puntíku naplánován, bylo osloveno cca
padesát stánků s vánočním zbožím včetně
nezbytného občerstvení.
Tento ročník Mikulášské nadílky tedy
opět musel proběhnout formou náhradní
Mikulášské jízdy městem za doprovodu
hudby z městského rozhlasu. Doufám, že
příští 25. ročník, se již vyvede podle naší
dlouholeté tradice.
Moc bych chtěl tímto poděkovat za darované finanční prostředky od části místních
podnikatelů. Tyto finanční prostředky
byly použity na Novoroční ohňostroj, který mohl tímto trvat celých 14 minut. Jsem
rád, že se na tento první den v novém roce
kolem rybníka Pískovák sešla opravdu velká kulisa spoluobčanů z dolnobousovska.
Za úzký tým pořadatelů Mikulášské bych
chtěl popřát všem pevné zdraví a úspěšný
nový rok 2022.
R. Stránský

5

na náměstí TGM. Určitě bude pokračovat
setkávání s osobnostmi v domě s pečovatelskou službou, které jsou určeny zejména
pro naše seniory.
Přeji všem klidné dny a trpělivost v roce
2022.
Miroslav Boček
starosta města
lem. Vyplněnou přihlášku je třeba doručit
na matriku, a to nejpozději do 11. 3. 2022.
O hodině konání budete informováni
na Vámi sdělený telefonický kontakt. Případné bližší informace poskytne matrikářka městského úřadu, tel. 326 396 423,
e-mail: matrika@dolni-bousov.cz.
Marcela Jelínková

Loňská Vánoční sbírka byla úspěšná.
Během více než dvou týdnů se na přelomu listopadu a prosince vybralo celkem
14 800,- korun. 4 194,- koruny vložili dárci
do kasiček, které byly umístěny v dolnobousovské knihovně, v Kreativním centru na náměstí a v kavárně Holiday café.
Děkujeme paní Olince Třískové, paní
Pavlíně Křapkové a paní Jaroslavě Jakubcové za ochotu, s níž se naší sbírky ujaly.
Tradičně nejvíce prostředků, letos to bylo
10 606,- korun, se vybere vždy ve škole,
která sbírku pořádá, a tak si velký dík zaslouží nejen ti žáci a učitelé, kteří průběh
sbírky zajišťovali, ale především ti žáci
a jejich rodiče, kteří se rozhodli přispět
dětem z Dětského centra v Mladé Boleslavi na pobyt na horách. Peníze jsem osobně
předala 16. prosince primářce Dětského
centra MUDr. Heleně Tomanové, od níž
mám všem, kteří mají dobré srdce a myslí
na opuštěné děti bez rodiny, vyřídit poděkování spolu s přáním pevného zdraví
a všeho nejlepšího do nového roku.
I. Mendlíková
Připomenout někdy neškodí. Máme
knihobox. Již v loňském roce jsme pro
potřeby městské knihovny pořídili KNIHOBOX. Je to barevně vyvedená plechová
„bedna na nožičkách“ stojící před vchodem do městské knihovny určená pro operativní vracení Vašich výpůjček. Můžete
tedy sami vracet vypůjčené knížky, i když
máme třeba zrovna zavřeno. V loňském
roce bylo takto prostřednictvím knihoboxu vráceno 451 knih.
D. Říhová
Ročník 58 - číslo 1/2022
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Josefský trh v Dolním Bousově. 19. března je v mnoha rodinách svátečním dnem,
neboť slaví svátek JOSEF. Jak jistě víte,
jméno Josef je jedním z nejrozšířenějších
jmen České republiky. Nejen proto jsme se
rozhodli toto datum využít k uspořádání
JOSEFSKÉHO TRHU na náměstí v Dolním Bousově a podpořit tím malé živnostníky a podnikatele, kteří díky současné co-

www.infocentrum.dolnibousov.cz
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vidové situaci velmi prodělávají a zažívají
těžké období.
Věříme, že náš záměr potěší nejen je, ale
i vás, a přijdete se na Josefský trh podívat.
Že si třeba koupíte nějaké ovoce, dortíky,
uzeninu, hrnek, šálu, dřevěnou hračku pro
děti, šperk pro manželku a jako bonus se
dobře najíte a napijete. Určitě zde potkáte
mnoho přátel, kteří se stejně jako vy vyda-

li podpořit české stánkaře a trochu oživit
kulturu našeho městečka.
Pokud byste chtěli mít na našem trhu váš
stánek, volejte na tel. 733 366 781 nebo
724 689 022.
Budeme se těšit na viděnou 19. 3. 2022
od 9–16 hod. na náměstí T. G. Masaryka
v Dolním Bousově!
J. Nedomová

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.

Integrovaná doprava na Mladoboleslavsku
/dokončení ze strany 1/
Kromě hotovosti si nově cestující koupí
jízdenku pomocí karty Lítačka, aplikace
Lítačka nebo platební karty stejně jednoduše jako nákup v obchodě.
Podrobnosti od spol. Arriva:
Pokud jste částku na čipové kartě Arrivy nevyčerpali, nemusíte se obávat, že
o peníze přijdete. Kartu můžete použít
v MHD Mladá Boleslav nebo si po novém
roce požádat o vyplacení peněz na bankovní účet. V případě dalších dotazů nás kon-

taktujte na telefonním čísle 326 710 711
nebo na e-mailu info.mb@arriva.cz.
Kromě nových linek a jízdních řádů
jsou pro cestující od neděle 12. prosince
připraveny i jiné způsoby odbavení a jízdenky. K dispozici budou nejen ty pro jednotlivou jízdu, ale i časové, třeba na měsíc
a další období. Kompletní podrobnosti
k jízdním řádům a odbavení naleznete
na webových stránkách PID: www.pid.
cz, zavolat můžete také na infolinku PID
234 704 560. V autobusech, v dolnobou-

Václav Šolc a Václav Šolc

V loňském roce uplynulo 150 let
od úmrtí soboteckého rodáka, básníka
Václava Šolce (1838–1871). Již několikrát
jsem upozornil (naposledy loni ve 4. čísle
Zpravodaje Šrámkovy Sobotky), že i literární vědci a bibliografové ho často zaměňují s dolnobousovským Václavem Šolcem
(1850–1883). Oba studovali a absolvovali
gymnázia (sobotecký Václav Šolc v Jičíně
1860, bousovský v Mladé Boleslavi 1873),
oba nějakou dobu pracovali jako písaři
u soboteckých právníků, oba byli literárně činní, dokonce oba zemřeli ve stejném
věku 33 let.
Bousovák otiskl v minulých letech
(díky upozornění mého bratra Radky Bílka) znovu několik humoristických povídek
svého rodáka, publikovaných v Humoristických listech, v Palečku aj. Že to nebyl
bezvýznamný autor, svědčí také fakt, že
zprávu o jeho úmrtí zaznamenal i UrbánRočník 58 - číslo 1/2022

kův Věstník bibliografický. Tušili jsme, že
jako většina tehdejších studentů i bousovský literát psal od mládí básně, ale faktické
potvrzení této domněnky chybělo.
Až nedávno při práci na podrobné bibliografii soboteckého Václava Šolce jsem
narazil na záhadu: některé zprávy hlavně
v listárnách či hovornách časopisů (v nich
si redakce „korespondovaly“ s pisateli,
kteří posílali své literární práce k otištění)
uváděly jméno či iniciály Šolce v podobě:
Václav F. Šolc (Světozor 16. 6. 1871), F. V.
Šolc (Naše listy 14. 11. 1868); další podobu „adresy“ najdeme v hovorně Světozoru
19. 5. 1871 (č. 20, s. 236: P. V. Š. v B.) a 25.
8. 1871 (č. 34, s. 404: P. V. F. Š v B.). Zkusme písmeno B nahradit názvem Bousov
(což dosud nikdo neučinil) a číst rozluštěné zkratky takto: Pan Václav F. Šolc v Bousově. Vyjde nám zajímavý výsledek, který
nutí k dalšímu bádání.
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sovském infocentru v Kostelní ulici a v informačním centru na autobusovém nádraží v Mladé Boleslavi jsou k dispozici
vytištěné brožury s novými jízdními řády
a dalšími informacemi k novému systému.
Stáhnout si ji zájemci mohou také v elektronické podobě z webu www.pid.cz nebo
ze stránek www.arriva.cz.
Kartu PID Lítačka je možné si vyřídit
on-line nebo na příslušných pobočkách,
v Mladé Boleslavi například na autobusovém nádraží v pokladně ČD.

19. 5. 1871 odmítla redakce Světozoru
otisknout báseň Bílá růže, o níž se již editoři Šolcova díla Ladislav Quis roku 1905
a Bedřich Vencovský roku 1926 pochybovali, že je dílem soboteckého básníka.
Ve Světozoru byla otištěna až 16. června
1871 (č. 24, s. 282) po redakcí provedených úpravách s podpisem Václav F. Šolc
– můžeme ji tedy považovat za dílo jednadvacetiletého bousovského Václava Šolce.
Ovšem zatím poslední (5.) vydání Prvosenek editora Mojmíra Otruby zařazuje Bílou růži do této sbírky, a vrací ji tedy zpět
do díla soboteckého básníka. Oprávněně?
Škoda, že se nezachovala písemná pozůstalost obou Šolců či redakční archiv Světozoru v úplnosti.
Skutečnost, že oba Václavové Šolcové
zasílali své verše k otištění právě Světozoru, vyvolává ještě domněnku hraničící
s jistotou, že se oba osobně znali, že sobotecký básník doporučil bousovskému
mladíkovi, aby své verše nabídl k otištění právě tomuto časopisu, s nímž spoluwww.dolni-bousov.cz

Různé

pracoval již od roku 1868. Básník trávil
poslední měsíce svého života doma v Sobotce u maminky, mohli se také setkat
v kanceláři notáře Macha nebo mladší
začínající autor – gymnazista se mohl
s uznávaným krajanem poradit o svých
pokusech kdekoliv.
Dodejme, že bousovský Václav Šolc
(*23. 10. 1850 Dolní Bousov) byl sy-

nem Václava Šolce z Dolního Bousova
a jeho manželky Terezie, roz. Kuželové
z Markvartic. Zemřel 21. 8. 1883 v Dolním Bousově čp. 41 na tuberkulózu jako
advokátní koncipista, o dva dny později
v 16 hodin ho pohřbil Adolf Fux, profesor
náboženství z Příboru na Moravě, který
zastupoval místního faráře Josefa Bendu.
Jako advokátní koncipista pracoval Šolc

zřejmě u advokáta JUDr. Josefa Jirčáka
(1839–1889), který měl od roku 1877 advokátní kancelář v Sobotce (v tomto roce se
Jirčák oženil s Marií Hemovou z Dolního
Bousova).
Karol Bílek

Zajímavost z okresního archivu – 3. část

Vysvětlivky: ČP – číslo popisné, R –
rodina (číslo pouze v případě více rodin
v domě), tučně je uvedena hlava rodiny, M
– manželka, S – syn, D – dcera, SE – sestra, BR – bratr).

ČP 116, R 1: Žluva Matěj, M Terezie. R
2: Žluva Václav, M Barbora, S Josef, D Barbora, D Kateřina. ČP 117, R: Rejman Václav, M Marie, D Anna. ČP 118, R 1: Karban František 1821, M Anna 1830, S František 1848, S Josef 1851, S Jan 1853. R 2:
Zahrádkova Marie 1808, S Josef 1838, D
Marie 1840, D Anna 1842. ČP 119, R 1:
Janů Josef, M Kateřina, S Jan. R 2: Janová
Alžběta. ČP 120, R 1: Sobota Josef, M
Anna, S Václav. R 2: Sobota Václav, Sobota Jan. R 3: Zahrádka Jan. ČP 121, R: Kocvera Josef 1821, M Terezie 1820, S František zemřel, D Marie 1845, D Anna 1847.
ČP 122, R 1: Horáček Jan, M Kateřina,
S Jan, S Jozef, D Anna. R 2: Horáček Kateřina. ČP 123, R Hema Josef, M Anna, D
Anna. ČP 124, R 1: Karban Josef, rolník,
M Barbora, S Josef. R 2: Linka Josef, obchodník, M Marie, S Josef, S Antonín,
S Václav, S František, D Marie. ČP 125, R
1: Doškář Jan, mydlář, M Barbora, D Marie. R 2: Karban Jan, M Monika, S Jan, D
Leopoldyna, D Marie, D Terezie. R 3: Doškář Josef, M Františka, S Josef, D Marie,
S Jan, S Václav, S František, S Karel. ČP
126, R: Horáček Matěj 1800, kupec, M
Anna, D Albína, S Antonín, Šolc František, duchovní. ČP 127, R: Franců Josef,
S Josef, D Marie, D Anna, D Barbora. ČP
128, R 1: Mačenková Terezie, S František,
D Terezie, D Anna. R 2: Malá Anna,
S Norbert, D Terezie (Anna Malá je legendární babička Otýlie Sklenářové-Malé. Při
pobytu u ní došlo k přeměně vídeňské Češky,
mluvící jen německy, na ryzí Češku, z níž se
stala hvězda českých divadelních pódií). ČP
129, R: Karásek Josefa. ČP 130, R: Hanuš
Josef, M Barbora, D Marie. ČP 131, R 1:
www.dolni-bousov.cz

Janů Marie. R 2: Bobek Václav, M Anna,
D Anna, D Marie. R 3: Karban Matěj, M
Barbora, S Václav, S Josef, S František, D
Terezie, D Kateřina. ČP 132, R 1: Matějec
Jan, M Anna zemřela, S Josef, S František, D Anna, D Alžběta, D Barbora, D
Dorota. R 2: Smetana Jan, M Anna, S Jan
vojín, S František, S Václav, S Karel, S Vojtěch, S Matěj, S Antonín 1849. ČP 133, R
1: Slavík Josef, M Anna, S Josef, S František, D Marie. R 2: Rulc Josef, M Anna,
S Jan, S Josef, S František, D Marie, D
Barbora, D Kateřina. ČP 134, R: Bernat
Josef, M Barbora. ČP 135 prázdné. ČP
136, R 1: Tyrichtr Václav, pekař, M Anna,
S František 1849. R 2: Tyrichtr Kateřina.
ČP 137, R: Nechanský František, učitel, M
Marie, D Viktorie, D Eleonora, D Anna,
její D Anna, Augusta Karel, podučitel. ČP
138, R: Rejman Josef rolník, M Alžběta,
otec Rejman Jan. ČP 139, R 1: Janda Josef, M Marie, S Josef, S Karel. R 2: Štěpánek Václav, M Anna, S Jan 1840, S František 1845, D Marie 1847, D Františka 1851.
ČP 140, R 1: Drbohlav Vojtěch tkadlec, M
Terezie. R 2: Drbohlav Anna. ČP 141, R:
Kollator Jan farář, Zuman Václav kaplan,
Peterka Terezie hospodyně. ČP 142, R 1:
Cvrček Václav řezník, M Anna, S Václav,
D Anna. R 2: Cvrček Karel kožešník, M
Barbora, D Anna. R 3: Bárta Jan, M Barbora, D Františka 1851. R 4: Kverek Václav
krejčí, M Anna 1830 zemřela, D Anna
1844, D Marie 1847, D Terezie 1853. ČP
143, R 1: Janda Josef řemenář, M Anna,
S Jan, D Marie. R 2: Veselý Josef 1828
obuvník, M Anna, D Anna. R 3: František
Buva vojín, Wáclav Buva vojín, Barbora
Buva. R 4: Veselá Kateřina. ČP 144, R 1:
Havlik Albín kupec (Otec Antonie Havlíkové, operní zpěvačky, narozené 1860 v Dolním
Bousově.), M Anna, D Marie, D Julie. R 2:
Ort Jan obuvník, M Terezie, S Josef, S Antonín, D Anna, jeho matka Anna. R 3: Folprecht Václav, M Františka, jeho matka
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Kateřina. R 4: Žluva Josef krejčí, M Kateřina, S Josef, S Václav, S Jan 1849. ČP 145,
R 1: Lochař Jan, M Kateřina, S František.
R 2: Reivald Jan, M Anna, D Anna. ČP
146, R 1: Janda Matěj, M Anna. R 2: Jandová Kateřina, D Kateřina. R 3: Folprecht
Jan, M Kateřina, S Jan, S Václav. ČP 147,
R: Janda František, M Kateřina, S František, S Matěj. ČP 148, R 1: Horáček Anna
kupcová, S Adolf písař, S Jan kupec,
S František kupec, S Karel, S Prokop, D
Pavlína, D Krystina, D Kateřina, D Marie. ČP 149, R 1: Horáček Václav tkadlec,
M Marie, S František, S Antonín, S Václav, D Kateřina. R 2: Hanuš Jan nádeník,
M Anna, S Václav, S František. R 3: Vošňakovská Marie, S Josef. ČP 150, R: Komárek Matěj, obuvník, M Alžběta. ČP
151, R 1: Brojír Jan hodinář, M Anna, D
Marie. R 2: Fryml Antonín, M Rozálie, D
Marie 1850, D Anna 1851. R 3: Kudláček
Jan, M Terezie, D Marie, D Anna. ČP
152, R Halbych Václav, zedník, M Anna,
Linková Dorota. ČP 153, R: Halbych Matěj pekař, M Kateřina. ČP 154, R 1: Tyrichtr Václav rolník, M Anna. R 2: Folprecht Václav, M Barbora, S Jan, S Josef, D
Marie. R 3: Kaluš Jan zámečník. ČP 155,
R 1: Borovička Václav rolník. R 2: Kocvera
Kateřina. R 3: Kocvera Václav, M Terezie,
S Jan. ČP 156, R: Zahrádka Matěj rolník,
M Anna, S František, S Matěj, S Václav, D
Anna. ČP 157, R 1: Horáček Jan truhlář,
M Anna, S Jan, S František, D Anna, D
Marie, S Alojs. R 2: Fryml Antonín. ČP
158, R: Kocvera Václav rolník, M Anna,
S Václav, S Josef, S Jan, D Anna, D Marie.
ČP 159, R: Hortlík Václav rolník, M Marie, S Josef vojín, S Václav 1831, S Jan, D
Anna, D Rosalie, D Marie. ČP 160, R 1:
Pažout Jan rolník, M Anna. R 2: Vendloň
Josef, M Terezie, S Ferdinand, D Albína,
D Marie. ČP 161, R: Anton Jan, M Anna,
S Václav 1844, S Josef 1847, D Anna, D
Terezie, D Marie. ČP 162, R 1: Kaušdová
Ročník 58 - číslo 1/2022
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Kateřina hospodská, S František vojín,
S Antonín řezník, S Wilhelm, D Barbora.
R 2: Čáslavský Matěj, M Kateřina, S Václav, D Anna, D Marie. ČP 163, R 1: Folprecht Václav vojín, matka Anna, D Terezie, D Marie. R 2: Šubrt Mir., Šubrt František, S Marie. ČP 164, R: Linka Jan, M
Marie, S Josef, D Barbora, D Marie. ČP
165, R 1: Doškář Václav, M Anna, S Václav. R 2: Folprecht Václav, M Dorota. ČP
166, R: Dudek Jan rolník, M Terezie, S Josef, D Anna. ČP 167, R 1: Vaníček Josef
obuvník, M Josefa, S Jan, S František,
S Karel, D Josefa. R 2: Koberová Anna,
S Václav sklenář, D Marie, D Anna, D Terezie. ČP 168, R 1: Ort Jan, M Barbora, D
Marie. R 2: Svoboda Kateřina, S Jan. R 3:
Hlaváč Matěj patent (?), M Barbora, S Josef kovář, S Lorenc vojín, S Matěj obuvník, S Jan obuvník, D Terezie. ČP 169, R:
Kolátor Jan, M Marie, S Jan, S František.
ČP 170, R 1: Hema Karel, SE Terezie, SE
Krystína. R 2: Becka Václav, M Anna,
S Josef 1825, S Václav vojín. R 3: Šolc Jan,
M Marie, S František vojín, S Václav, D
Marie, matka Kateřina. ČP 171, R: Kupec
Jan, M Terezie, S Jan, S Antonín, S Václav. ČP 172 prázdné. ČP 173, R: Doškář
Václav, M Marie, S Václav, S Jan, S František, S Josef, S Karel, A Albín, D Terezie,
D Anna. ČP 174, R 1: Havlík Matěj, SE
Anna, SE Terezie, SE Barbora. R 2: Macháček Karel, M Barbora, S Václav, S Josef. R 3: Štěpánková Anna, D Kateřina, její
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S Václav 1845. ČP 175, R 1: Čingrošev Albín, M Anna. R 2: matka Johana Čingrošev. R 3: Mettlev Ignác, M Barbora, S Jan,
S Karel, S Ignác, D Anna. ČP 176, R: Lavický Václav, M Anna 1807, S František
1828, S Matěj 1843, S Václav 1846, D Terezie 1826, D Anna 1839, D Barbora 1841.
ČP 177, R 1: Hosa František 1827, M
Anna 1827, D Anna 1851. R 2: Doškář
Matěj, M Alžběta. ČP 178, R: Pelc Václav,
N Anna, S Matěj. ČP 179, R 1: Jirčák Jan
1824, M Anna 1829, D Anna 1846, D Marie 1848, D Terezie 1852. R 2: Kysela Josef
1800, M Kateřina 1804. ČP 180, R: Austová Alžběta, S Václav vojín, S Jan, D Terezie, D Barbora, D Marie. ČP 181, R 1:
Sobota František. (To je prapradědeček herce Luďka Soboty. Jeho pradědeček také
František se narodil 1853.) R 2: Jindra Václav 1824 domkář, M Veronika 1826, S Václav 1849, D Anna 1850, S František 1853.,
M Kateřina. R 3: Ječný Matěj. ČP 182, R
1: Zumr Václav, M Kateřina, R 2: Zumr
Václav, M Kateřina. ČP 183, R 1: Janda
Jan, M Marie, S Alois, D Marie, S Jan., R
2: Horáček Norbert M Terezie. ČP 184, R:
Linka Anton 1829, M Anna 1833, D Anna
1851, S Antonín 1853. ČP 185, R: Halbych
Vincenc, M Alžběta, D Kateřina 1849, D
Alžběta 1852. ČP 186, R: Mautner Marek
kupec obchodník, M Anna, S Fridrich,
BR David. ČP 187, R: Pavlík Wilhelm, M
Františka, S Josef, D Kateřina. ČP 188, R:
Tvaroh Václav tesař, M Anna, S Václav,

S Josef. ČP 189, R 1: Burián František zedník, M Marie, D Anna 1837, D Marie
1839. R 2: Burián Josef 1820, M Terezie
1826, S Josef 1851. ČP 190, R: Folprecht
Jan nádeník, M Terezie. ČP 191, R 1: Macoun Jan 1816, M Anna 1822, D Marie
1849, D Anna 1850, SE Barbora, SE Anna,
SE Kateřina, její S Jozef 1852. ČP 192, R:
Šípek Petr, M Kateřina, S Václav, D Anna,
D Marie. ČP 193, R: Janda Matěj 1818, M
Kateřina 1819, D Marie 1841, D Kateřina
1844, BR František 1828, SE Kateřina
1831. ČP 194, R: Sobotka Jan, matka Kateřina. ČP 195, R: Rychtr Josef, M Anna
1817, S Josef 1844, D Františka 1849. ČP
196, R: Folprecht Jan, M Barbora, D Helena, D Anna. ČP 197, R: Macoun Jan 1807,
M Kateřina 1817 zemřela, S Jan 1832,
S Matěj 1836, S Ignác 1838, S Josef 1840,
S Václav 1844, D Terezie 1833, D Anna
1839, D Marie 1851, D Barbora 1853. ČP
198, R 1: Čejka Václav, M Kateřina. R 2:
Heller Václav, M Anna, S Jan vojín, S Václav, D Anna, D Marie, D Kateřina, D
Františka. R 3: Halbych Josef, M Dorota,
S Václav, S Josef, S František, S Jan, D
Marie, D Kateřina, D Františka, D Anna,
D Kristina. ČP 199, R: Rejman Jozef, M
Anna. ČP 200, R 1: Lhoták Jan, M Anna.
R 2: Lhoták Jan, M Alžběta, D Kateřina,
D Františka, D Alžběta.
Dokončení příště.
Miloslav Ječný

2x nové technologie ve výuce

Při výuce anglického jazyka jsme se rozhodli ve 4. – 6. ročnících vyzkoušet aplikaci WocaBee, která dětem hravou a soutěživou formou pomáhá při osvojování nových slovíček. Učitelé
dětem v aplikaci pravidelně zadávají balíčky nových slovíček, děti
pak zábavnou formou slovíčka procvičují, projdou si celkem třemi

Ve světě digitálních technologií se objevilo za poslední dva
roky nepřeberné množství vzdělávacích aplikací, které mohly být
využity nejen v době výuky na dálku, ale i při výuce prezenční.
Aplikace, které nás zaujaly a používáme je úspěšně pro obohacení
výuky, bychom vám rádi postupně představili.

Pro fyziku používáme napříč ročníky aplikaci Vividbooks, která ukazuje žákům svět pomocí technologií, kterým rozumí a zároveň pomáhá učiteli vést žáky k aktivnímu přemýšlení a hledání
vlastních odpovědí. Základ učebnice tvoří soubor lekcí s obrázky, které lze pomocí rozšířené reality „oživit“. Fyzikální zákony,
veličiny a vzorce jsou srozumitelnější díky názorným aplikacím,
které látku vysvětlují na příkladech ze života. Otázky často nemají
jen jednu správnou odpověď, vyvolávají ve třídě diskuzi a vedou
žáky ke kritickému myšlení, tolik potřebnému v době, kdy jsme
zahlceni nekonečným proudem informací.
Aplikace je pro všechny žáky školy dostupná nejen pro výuku
školní, ale může být využita kdykoli pro výuku na dálku nebo pro
domácí přípravu. Fyzika může být i zábava :-)
Mgr. Vendula Budínová
Ročník 58 - číslo 1/2022
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úrovněmi cvičení, natrénují poslech, psaní, překlad i mluvení. Neustále za svou práci sbírají body a vidí, jak si vedou v průběžném
pořadí dané třídy, což mnohé motivuje k dalšímu dobrovolnému
procvičování nad rámec povinných domácích úkolů. Vyučující navíc mají přehled o tom, kolik času jednotliví žáci tréninku věnovali, která slovíčka jim nešla a na co se ve výuce více zaměřit. Podle
zpětné vazby od dětí a rodičů a dosavadních výsledků našich žáků
můžeme říct, že aplikace skutečně pomáhá a rádi bychom ji využívali i v budoucnu.

Na podobném principu, ale pouze pro jednotlivce bez možnosti vytváření tříd a zadávání domácích úkolů, funguje i aplikace WordTrainer FRAUS, kterou mají možnost zdarma využívat
všichni žáci 2. stupně k učebnicím Your Space. Aplikace nabízí
oboustranné česko-anglické kartičky, doplněné obrázky a výslovností. Děti si mohou nahrát slovíčka z probírané lekce, vyřadit ta,
která už znají, a dále procvičovat novou slovní zásobu dokud si ji
nezapamatují.
Mgr. Zuzana Bártová

Příběhy bezpráví se staly naší tradicí

Naše základní škola se zúčastňuje projektu Měsíc filmu na školách, který vznikl
v roce 2005, téměř od samého začátku.
Ten je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS), který organizuje obecně prospěšná společností Člověk
v tísni.

Zatímco v předchozích letech se většinou zapojovalo něco kolem sedmi set škol,
letos to bylo pouze 422 základních a středních škol. Na Mladoboleslavsku se zapojily pouze tři střední a tři základní školy
včetně naší. Naše škola letos obdržela velký nástěnný kalendář mapující příběhy lidí
z některých dokumentárních filmů. V průvodním dopise, jenž je podepsán samotným ředitelem Příběhů bezpráví, Karlem
Strachotou, stojí: „Vážení a milí vyučující,
velice si ceníme, že se pravidelně zapojujete do aktivit příběhů bezpráví…“
Letošní ročník byl zaměřen na konkrétní příběhy mladých lidí, kteří dokázali
vzdorovat komunistickému režimu a kteří
za to také trpěli.
My jsme i letos zvolili osvědčený formát, tedy celodenní projekt. Jeho výhodou je dostatek času k objasnění situace,
k zopakování si chronologických mezníků
v našich dějinách a samozřejmě především
k možnosti zhlédnout několik dokumentárních filmů a mít prostor s nimi pracovat, mít možnost diskuze i závěrečného
hodnocení.
Zvolila jsem tentokrát stejné schéma
jako v předešlých ročnících, o nichž jsem
už v tomto časopise psala, letos jsem však
vybrala také film, který se vztahuje k letošnímu tématu. Je jím dokument Jana
Špáty Největší přání 1989 z roku 2019.
Tvůrce předkládá divákům několik rozhovorů jakéhosi redaktora s mladými
lidmi. Zastavuje je na ulici, oslovuje je
na diskotékách, na festivalu hudby… Je
www.dolni-bousov.cz

léto 1989 a nikdo zatím netuší, že režim
už zanedlouho padne. Mladí lidé jsou
mnohdy otevření, mnohdy se ale bojí
mluvit. Hovoří o svých touhách, představách o budoucím životě, o studiu, o lásce… Než jsme začali s filmem pracovat,
nechala jsem žáky, aby se sami zamysleli,
co je jejich největším přáním v životě i co
si přejí aktuálně. Po zhlédnutí dokumentu jsme přání obou generací porovnali.
A zjistili jsme, že mnohá přání jsou totožná. Zajímavé bylo, že několik deváťáků uvedlo jako prioritu zdravé životní
prostředí, tak jako jejich vrstevníci v roce
1989. Film dětem také přiblížil, jaká
móda tehdy byla, jak se k sobě mladí chovali, jak se chovali ke starším, jaké měli
zájmy a záliby, co četli nebo jakou hudbu
poslouchali.
Závěr projektu byl tradičně věnován
zhodnocení, reflexi, postřehům. Všichni
žáci se vyjádřili v tom smyslu, že je akce

9

obohatila, že získali nové poznatky a vědomosti, mnozí si prý teprve teď udělali obrázek o tom, jaké to bylo žít v době
totality, nesvobody, jak těžká doba to pro
mnohé lidi musela být i jak propastný je
rozdíl mezi životem v totalitě a životem
v demokracii.
Je úžasné, že dokumentární filmy fungují jako prostředek k otevření debaty.
Mladí lidé se učí, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí, a že je o ně třeba pečovat. A nejen mladí lidé, ale i my
„pamětníci“ bychom si měli být vědomi
osobní zodpovědnosti, měli bychom mít
na zřeteli, že o demokracii, lidská práva
a svobodu je třeba pečovat, že možnost
volně cestovat, poslouchat oblíbenou hudbu nebo si přečíst jakoukoli knihu není
samozřejmostí, zrovna tak jako žít v právním státě či svobodně projevovat své názory.
Ingrid Mendlíková
Ročník 58 - číslo 1/2022

Bousovák
Knižní novinky
Tipy z městské knihovny:
Romány:
 Poselství od protinožců (M. Morgan)
Příběh lékařky specializující se na přírodní léčitelství. Během putování
po Austrálii poznává moudrost a sepětí Aboriginců s přírodou a duchovní podstatu života.
 Víc než žena (C. Moran) Autorka vtipnou formou podává své postřehy ze
života stárnoucí ženy.
 Psáno s nadějí (A. Martinez) Když
bylo Cavenovi 15, jeho život změnila jedna kulka. Následujících 10 let
zasvětil budování impéria, které ho
mělo ochránit přede vším, co by mu
život mohl přichystat.
 Žena filmového kritika 2 – Den zúčtování. Žena filmového kritika, nominovaná na prestižní literární cenu Magnesia Litera, znovu zasahuje. Naše
bránice i naše srdce.

Krimi:
 Temná tajemství (M. Hjorth) Ve švédském Vasterasu je ohlášeno zmizení
16letého chlapce a vzápětí je v močále
nalezena jeho mrtvola; tělo je rozbodáno nožem a chybí podstatná část
srdce. Krimi od autora seriálu Most.
 Upálené (C. J. Tudor) V thrilleru se
proplétají události staré pět století se
zmizeními starými tři desetiletí i se
současností. Podezřelých okolností
stále přibývá, staří démoni se probouzejí a boj dobra se zlem vrcholí.
 Nomád (J. Swallow) Marc Dane je
agent britské tajné služby. Jeho tým
někdo vláká do pasti a všichni včetně
jeho přítelkyně Samanthy zahynou.
Ta mu ještě před smrtí stihne říci, že
v MI6 je zrádce, kterému byli na stopě.

Fantasy:

www.infocentrum.dolnibousov.cz
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Blí ží se měsíc čtenářů

Letošní měsíc čtenářů v Bousově zahájíme v pátek 4. března promítáním
filmu na motivy knihy. Čeká nás Moje
slunce Mad. Film režisérky Michaely
Pavlátové na motivy knihy novinářky Petry Procházkové, který získal na nejprestižnějším festivalu animovaných filmů
v Annecy Cenu poroty v hlavní soutěži.
Helena opouští všední život v rodné
Praze, aby se v Kábulu vdala za svého
milovaného spolužáka Nazira. Pod jménem Herra začíná v exotickém prostředí
novou životní etapu. K vysněné budoucnosti ale nevede jednoduchá cesta. Ne
všichni mají tak velké srdce jako Nazir
a tolik smyslu pro humor jako hlava rodiny, pokrokový a vřelý dědeček. Herra
hledá v novém světě svoje místo, když
do jejího života nečekaně vstoupí citlivý
chlapec Mad pocházející z dalekých hor.
Ukazuje se, že štěstí si člověka může najít
v situacích, kde by je nejméně čekal. Začátek promítání v 19 hodin.
Naplánovaná březnová výstava v naší
malé galerii. Od 15. února do 31. března
budeme zpřístupněna výstava fotokoláží
s názvem Valdštejnův svět. Umělecké fotokoláže Jitky Pírkové propojují současnost
s érou Albrechta z Valdštejna. Albrecht
Václav Eusebius z Valdštejna (1583 1634) byl významný český vojevůdce, politik a zároveň jedna z nejvýznamnějších
osob tehdejší Evropy.
Samozřejmostí bývá vždy i pozvánka
do knihovny na přednášky pro veřejnost.
Plánujeme cestopisnou přednášku, ale
vzhledem k stále se měnící epidemiologické situaci bude její téma a termín
konání ještě upřesněn na samostatných
plakátech.
Čtenářský březen osloví i děti, tentokrát divadlem pro děti. Ve středu 9. března
od 16.30 hodin se můžete těšit na divadelní představení O vytrvalém princi. Vyprávění o princi, který se postaví samotnému

čaroději, aby vysvobodil svoji vyvolenou
princeznu. A to celé sám, jen za pomoci
malého kamaráda, rady od draka, kladiva
od čerta a květiny od sultána. Jedná se
o marionetami hranou pohádku pro děti
od tří let. Délka představení 40 minut.

Naše netradiční služby
Běžnou součástí netradiční nabídky
naší knihovny je již delší dobu půjčování deskových a jiných společenských her.
Tuto kolekci jsme poslední dobou doplnili o atraktivní „únikové hry“, které si
můžete zahrát v pohodlí svého domova.
Již dlouho je u nás běžné objednat si
během návštěvy knihovny kávu nebo čaj.
Voňavou kávu z kávovaru vám na požádání dáme i s sebou v cestovním hrníčku,
který nám při příští návštěvě vrátíte. Pro
zapomnětlivé nabízíme zapůjčení brýlí
na blízko.
Imobilní a dlouhodobě nemocní občané si mohou po dohodě s knihovnicí jednou měsíčně nechat přinést knihy a časopisy až domů. Je to služba pro občany, pro
které je docházení do knihovny obtížné
(stáří, nemoc, handicap). Podobně také
jedenkrát měsíčně donášíme a půjčujeme
knihy obyvatelům domu s pečovatelskou
službou V Lipkách.
Knihovna dále nabízí ve své budově
v Kostelní ulici 141 pronájem přednáškových prostor ve 2. patře, tzv. podkroví.
Kapacita sálku s podiem je variabilní,
cca 50 míst k sezení nebo 6 stolů pro
6 osob. K dispozici je malá kuchyňka
s varnou konvicí a umyvadlo s teplou vodou; po dohodě za úplatu i dataprojektor
a plátno.
Již více než rok naši otvírací dobu pro
veřejnost rozšířila pravidelná výpůjční
sobota, a to každou třetí sobotu v měsíci
od 9 do 12 hodin.
Přijďte v březnu do knihovny, i když se
vám třeba nechce číst!

 Černá píseň (A. Ryan) Pokračování
fantasy románu Volání vlka.
 Šedí bastardi (J. French) Krví nasáklé
fantasy plné sarkasmu a temnoty.
 Střípky času (P. Slováková) Osudy dívky, která dokáže cestovat v čase a je
naverbována policií, aby pomáhala
řešit zločiny nadpřirozeného rázu.
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Prvního slavíka jsem okroužkoval
před čtyřiceti lety

Příjemně se o tom píše na tyto stránky,
protože svoji „občanskou vědu“ jsem nastartoval v Dolním Bousově. O slavících
jsem i tady napsal už dost, využiji tedy
jubilea více k pohledu na krajinu, kterou
přes téma sleduji.
Zkraje 80. let minulého století jsem ještě neměl přehled o slavících v oblasti, jisté
však je, že jich bylo méně. Populační vlna
se teprve formovala. Hned ovšem třeba
říct, že přes slavíky nelze hodnotit stavy
ptactva obecně. Zavedli by nás totiž slavičí přizpůsobivostí někam docela jinam.
Propad avifauny, dnes tolik diskutovaný,
je v obecném pohledu skutečně alarmující,
zejména v polích.
Slavíci vezmou za vděk kdejakou skupinkou keřů, má-li pro hnízdění potřebné
bylinné patro. Že to jsou přečasto protierozní a protihlukové pásy podél liniových
staveb je ale rovněž pravda a kdyby ne zkušenější rodiče, pak mláďata velmi často
končí život pod koly aut i vlaků. Docela
jinak prospívají polní remízky, keřové
lemy cest, hráze a pobřeží rybníků, porosty mezí. Kdybych měl odhadnout hustotu osídlení od Trní po Bechov a křížem
od Vlčího Pole ku Střehomi, budou jich
dvě stovky. V pokusech hnízdit. Číslo by
dál ještě nastoupalo během první dekády
máje, kdy zpěv slavíka je slyšet po setmění či brzy ráno málem z každého shluku

listnatých větví, dokonce někde i ze zahrad. Tito ptáci však brzy zmizí, pokračují
dál. Z výprav za slavíky má člověk krom
souboru unikátních dat nádavkem i přínos emocionální, v krajině domova ještě
vystupňovaný do maxima. Opravdu platí
i po letech, že chytám-li třeba podél cyklostezky u Kolomut nebo u čističky na Podlázkách, pobyt je přeci jen chudší. Od domovské kotliny jsem totiž vzdálen. A přeci
i tam mne dovedou slavíci udržet v zájmu
právě tak, jako v zahraničí.
Krajiny se v čase proměňují a přeci
jsem měl tehdy šťastnou ruku, když volil
jsem specializaci. Bylo to z okouzlení, že
„něco takového“ může okolo Klenice vůbec pobývat, a také z důvodu, že studijní
materiál bude po ruce. První efekt se maličko obnosil, druhý platí stále. A slavíci se
v krajině drží.
Není dnes v ornitologii mnoho specializací, které by šlapaly po tak dlouhém
žebříku. Muselo to být tehdy zajiskření
opravdu silné. První slavičí kroužek jsem
zapsal naproti splavu Červenského rybníka, v místě lokální pískovny, v tu dobu
dávno zaniklé. Místo si drží nabídku dodnes a ku konci dubna se tam můžeme
při poslechu i sejít. Dal jsem si kdysi práci a spočítal čtvereční kilometry oblasti,
kterou sleduji. Je jich 220 a dlužno dodat,
že ne každé místo znám dopodrobna.

Jedná se o kotlinu podél Klenice, Kněžmostky a boleslavské Jizery. Obepnutou
Chloumeckým hřbetem, naproti potom
skalními městy Českého ráje. Ta oblast je
pořád krásná.

Když je po sezóně (trvá čtyři a půl měsíce), je milé vystoupat na Mužský, Holé
Vrchy či nad Staňkovu Lhotu. K tomu,
aby člověk viděl obraznost území a pochopil klíčovou magnetičnost směrem
ke králi pěvců, nepotřebuje ani dalekohled. Uvažte, slavíci ve směru od Polabí
hranou Českého ráje končí, skalní města
se svými bory je vůbec nelákají. A směrem
k horám se ptačí zájem ztratil docela. Je
tedy ohromným štěstím, že naše polabská
výspa je krajinou více bezlesou, otevřenou
a klimaticky vlídnou. U Českého Dubu
či kolem Železného Brodu bych Slavičí
háj plánoval úplně zbytečně. Až půjdete
do míst zmíněných vyhlídek, vzpomeňte těchto řádků. A zdržíte-li se do večera
o časném máji, za slavičí zpěv, z dálky doléhající, téměř ručím. Kdo by chtěl ale brilantních tónů nechat si naložit jaksepatří,
od konce dubna okolo Vlčího Pole, Skyšic,
Svobodína, Obrubců i Obrub, Rohatska,
Přepeř, Horního Bousova, Ošťovic se Střehomí, Šlejferny, Matice až k samému Trní,
určitě pochodíte. To proto, že naše oblast
unikátní nabídku stále drží.
Pavel Kverek

Leden a únor – správný čas pro
masopust, karnevaly a zabijačky

(pokračování článku z loňského roku)

Zabijačka
V loňském únorovém čísle jste si mohli
přečíst o tradici masopustu, karnevalu či
karnevalových průvodů. S tím vším byly
úzce spojeny také venkovské zabijačky.
K masopustnímu hodování i výslužce patřily takové pochoutky, jako jsou slanina,
uzené maso, jitrnice… Všechny tyto dobroty jsou produktem zabijaček. V dnešní době domácností, kde se vykrmuje
www.dolni-bousov.cz

vepřík, značně ubylo. Na Bechově a Svobodíně se chov prasete udržel přibližně
do konce devadesátých let, dnes je spíše
výjimkou.
Zabijačky (i zabíjačky) bývaly v rodině
důležitou hospodářskou a tím i obřadní
záležitostí. Konávaly se v době mrazivého
počasí, aby maso i zabijačkové speciality
dlouho vydržely. Příprava zabijačky býval
obřad. Dlouho dopředu se muselo přichystat koření, týden dopředu se pekly „buchty“ do prejtů a jitrnic, musely se nachystat
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veliké nádoby, vál, necky, kotel. Den před
zabijačkou se loupala cibule a česnek, vařily se kroupy. Kdysi se k opálení štětin
používala zapálená sláma, později smolný prášek. Ten chodili Bechovští sbírat
do lesa za svobodínskou hájenku nebo
na Kameňák. Nezbytností byly ostré nože,
každý řezník si nosil svoje a nikdo mu
na ně nesměl sáhnout. A nesmím zapomenout na sladké pohoštění, které ve velkém
musela uchystat hospodyně, aby po jídle
bylo něco ke kafíčku.
Ročník 58 - číslo 1/2022
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Zabijačka začínala mnohdy ještě
za tmy. Brzy ráno se sešli všichni, kteří se
zabijačky účastnili, včetně hostů, i ti museli přiložit ruku k dílu, a řezníka, aby si
vypili štamprličku. Bez toho by nemohla
zabijačka začít. Prvním jídlem byl ovar
s křenem, následoval zabijačkový guláš
pečený v troubě a zahušťovaný mozečkem. Náš řezník, nejlepší z řezníků, které
znám, pan Pelikán z Bousova, vždycky říkal: „Počkáme, až se dodělá guláš. Ovar jim
dáme až pak. Oni by toho moc snědli, jsou
hladoví, ať nám zbyde nějaké pěkné masíčko
na tlačenku.“ A jak řekl, tak se taky stalo.
A když jsme seděli svorně u jednoho stolu
a ládovali se těmi dobrotami, povídá jeden
z hostů: „Pane mistr, a jaký jsou vlastně ty
prasata?“ „To máte jako u lidí. Jsou velký,
jsou malý, jsou tlustý, jsou hubený. Ale když
přijdu do chlívku, hned poznám, kde kdo
dělá. Přesně vím, kdo dělá v JZD,“ odvětil
s humorem sobě vlastním pan řezník Pelikán. Právě on mě naučil míchat teplou
krev, aby se nesrazila, on začínal zabijačku tím, že mi krví pomaloval tváře. Musím
říct, že ačkoli je zabijačka obrovská dřina
pro všechny, vždycky dokázal navodit
tu správnou pohodovou atmosféru a že
vždycky byla legrace. Legrace to přestala
být večer, když už hosté byli pryč a domácí
v peřinách, a já jsem do čtyř do rána zavařovala polívku.
Ale to jsem přeskočila. Ještě se musela
vyprat střívka, abychom mohli dělat jelítka a jitrnice, krájelo se maso na tlačenku,

Ročník 58 - číslo 1/2022

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Dolnobousovský region
Zpravodaj města Dolního Bousova

krájelo se a škvařilo sádlo, každá hospodyně se musela naučit špejlovat jitrnice,
jejichž plnění většinou zvládal pouze pan
řezník. Jedním ze způsobů, jak uchovat
maso čerstvé, bylo uzení. Hned druhý den
po zabijačce se maso naložilo do velikého
kamenného hrnce do nálevu ochuceného
kořením. V nádobě se maso tzv. překládalo a muselo se nechat několik týdnů proležet. Teprve za nějaký čas se udilo. Kdo
neměl doma udírnu nebo to neuměl nebo
neměl správné dřevo, nejlépe švestkové,
musel si nechat maso vyudit. Platilo se
šrůčkem uzeného. Z vykrmeného pašíka
se vlastně zužitkovalo úplně všechno.
Za druhé světové války se musel odvádět tzv. krupon, tedy vydělaná kůže, z vepřovice se tehdy vyráběly brašny či opasky.
Původně si ji, kromě výplaty a dobrot ze
zabijačky, odnášel řezník. I část masa
a sádla musela jít na tzv. dodávky, musela se tedy odevzdat Němcům. Pro většinu
lidí to bylo velice kruté nařízení, neboť
zabijačka pro ně byla na dlouhou dobu
jediným zdrojem masa. Moje maminka
vzpomínala, jak její maminka, moje babička, po zabijačce neodevzdala všechno
sádlo a měla ho schované v parádním pokoji pod stolem lehce zakrytým ubrusem.
Když k nim vtrhla nečekaně kontrola,
v babičce byla malá dušička. Měla strach,
co s nimi bude, co se stane s dětmi. Vždyť
za zatajení potravin mohl být kriminál,
někdy následoval i horší trest. Na kontrolu
přišli dva. Jeden z nich, postarší Němec,

12

vstoupil do pokoje a rozhlédl se. Škopek
plný sádla, vykukující zpod ubrusu, musel
vidět. Stočil však pohled na druhou stanu
a svému doprovodu řekl: „Tady je to v pořádku, nic tu nemají.“ Babičce i dědovi spadl kámen ze srdce. Pak už si dávali pozor.
V souvislosti s válečnými lety uvedu
ještě jeden příběh. Je to příběh dědečka
mého manžela. Někdy ve dvaačtyřicátém
roce se u Mendlíkových na Svobodíně
v době zabijačky objevil četník. „Snad mě
nejdete zatknout?“ žertoval děda. „No, moc
se nesmějte, pane starosto, přišlo na vás udání.“ „A jaképak tentokrát?“ tázal se děda.
„Prý zabíjíte načerno. Prý nemáte zabijačku
nahlášenou,“ odpovídá četník. Děda vešel
do stavení a vrátil se s povolenkou v ruce.
Když si ji četník prohlédl, oddychl si:
„Ani nevíte, jakou mám radost, že to povolení máte, pane Mendlíku.“ Pro tentokrát to
dopadlo dobře. Ale protože udavač nepřestává být udavačem nikdy, nakonec došlo
k tomu, že byl manželův dědeček na základě udání kvůli ukrytým 2 q pšenice vězněn od roku 1943 rok a půl v Německu.
A jaká byla situace po válce? Na vesnici
v té době držel prase téměř každý. V roce
1952 vzniklo na Bechově JZD, kromě jiného byl založen i vepřín. Lidé samozřejmě chovali prasata doma i nadále. V roce
1954 byla část prasat z JZD rozprodána
mezi družstevníky. V následujících letech tomu tak už nebylo. Hospodaření se
v mnoha ohledech nedařilo, jak dokládají
zápisy z následujících let:
„Přírůstky jatečního skotu 35 dkg, u prasat 45 dkg na den. Snůška vajec na jednu
slepici 65 kusů na rok. Pro slepice zkrmeno
bylo za rok 98 q zrnin, pro koně 79 q ovsa,
dojnice a skot 180 q a pro prasata 261 q.“
(1956)
„Masa vepřového nebylo splněno cirka 20
q.“ (1958)
„V srpnu konečně došlo k zřízení automatických krmítek pro prasata, aby nastal větší
obrat v prodeji jatečních prasat, čímž se také
stalo, že mohlo být vepřové maso do konce
roku na 100% splněno, ač před zřízením krmítek bylo splnění hodně nejisté, neb přírůstky byly nepatrné.“ (1959)
„Tržba za jatečná prasata činila 185 990
Kčs. Předáno bylo o 4.000 kg více. Ve výrobě
selat to již takové nebylo. Plán splněn nebyl
a družstvo muselo 43 kusů selat nakoupit,
což si vyžádalo nákladu 16 192 Kčs. Mimo
to se mělo podle plánu nadvýroby 40 selat
odprodat, což činí dalších 11 200 Kčs, a o to
www.dolni-bousov.cz
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vše mělo družstvo méně. Vykázaný úhyn selat byl 63 kusů vinou nedostatečného dohledu v prvních dnech po narození.“ (1960)
Protože si bechovští družstevníci nevedli příliš dobře, došlo v roce 1961 ke sloučení jednotných zemědělských družstev
Bechova a Rohatska s Dolním Bousovem.
Jakousi záštitu nad novým JZD převzal vedoucí politické brigády soudruh Rejf, ředitel tehdy osmileté školy v Dolním Bousově, zástupce ONV a zástupci patronátního
závodu, kterým byly opravárenské závody
v Dolním Bousově. Ti všichni popřáli tomuto novému velkodružstvu hodně úspěchů. A protože to byli zřejmě především
oni, kdo hospodaření rozuměli více než
bývalí hospodáři, byla pro ně za odměnu
uspořádána zabijačka.
„11. února se konala poslední členská
schůze JZD Bechov, kde dosavadní funkcionáři s poděkováním členstvu za spolupráci
skončili svoji činnost, neb již 13. 2. se konala

ustavující schůze nového sloučeného družstva. Schůze tato byla dobře připravena,
a proběhla bez jakýchkoli nárazů, a slavnostně. Byli poraženi dva vepři, a napečeny
koláče. Ani hudba nechyběla.“ (1961)
Ale to jsem poněkud odbočila. Zpět
k veselejším věcem. V zimním období žila
zabijačkami celá vesnice. Když bylo odpoledne nebo k večeru vše hotovo, roznášela
se výslužka. Většinou ji nesly děti. Ty občas dostaly za donášku nějakou laskominku. V plechové bandasce se nosila polévka,
v misce nebo na hlubokém talíři byl bílý
a tmavý prejt, navrchu byly položené jitrnice, jelítka, někdy kousek ovaru, někdy
byl přibalen i kousek masa. Podle pověry
se nádobí od výslužky muselo vrátit neumyté. Výslužku dostávali příbuzní, známí
či sousedé. Když zabíjeli, donesli výslužku
na oplátku oni. Tak se tedy stávalo, že rodina měla několikrát za zimu čerstvou zabijačku. Tento zvyk se na Bechově a Svobo-

díně udržel až do konce devadesátých let.
Příprava zabijačky i samotná zabijačka
býval obřad, ke kterému se po generace
přistupovalo s úctou a vážností. Vždyť právě touto událostí byla rodina na delší dobu
zásobena důležitou a vzácnou potravinou
– masem. Zabijačka, tak jako masopust či
karneval, byla také příležitostí sejít se, popovídat si, probrat novinky.
Co říci na závěr? Snad jen to, že pronikneme-li do tajů našich lidových zvyků, zjistíme, že naši předkové dodržovali
zvyky a tradice během celého roku, tedy
i v zimě, že pro ně zřejmě bylo velice důležité se právě v období zimy vidět a setkávat se a užívat si radosti. Že se dokázali
bavit, že dokázali odpočívat, že pracovali.
To s nimi máme společné. A také to, že ten
věčný koloběh života se nikdy nezastaví.
(Citace z bechovské kroniky byly ponechány v původní podobě.)
Ingrid Mendlíková

Společenské a kulturní akce na Bechově
a Svobodíně v letech 1901 – 1915
Většina společenského dění v prvních
patnácti letech nového tisíciletí je opět
spjata se školou. V žádné z kronik se nedochovalo bohužel svědectví o dodržování
lidových tradic, svátků a oslav. V kronice
školy jsou jejím správcem (ředitelem školy) Ladislavem Krixem popsány opakující
se náboženské obřady, které se vždy konaly ve farním kostele Nejsvětější Trojice
na Všeborsku. Mezi ně patřilo svaté přijímání, svatá zpověď a biřmování. Učitel
Krix byl velmi loajální k habsburské monarchii, a tak s dětmi vždy slavil významná jubilea jednotlivých členů panovnického rodu a celkem podrobně se o tom každoročně zmiňuje ve svých zápisech.
1901 – O kulturní život dětí se v této
době starala především škola. Stále se
zvyšuje počet svazků učitelské i žákovské
knihovny. Je zajímavé sledovat, jaké knihy
učitelé objednávali. Je zřejmé, že se sami
chtěli vzdělávat ve svém oboru a zároveň
chtěli rozvíjet znalosti dětí. V roce 1901
bylo proto objednáno dílo s názvem „Cesty po světě: Amerika, Žaponsko a Čína“.
Děti si půjčovaly knihy často. Úsměvný je
zápis o poškození knihy jednou žákyní:
„ML byla donucena zaplatiti knížku č. 72
www.dolni-bousov.cz

- České povídky o Kristu Pánu od K. V.
Raise a složila k rukám správce školy šedesát krejcarů.“ V témže roce byly také pro
děti uspořádány a provozovány „na letní tělocvičně“ hry. Venkovní tělocvična
byla vybudována v roce 1893 na zahradě
školy. Ale, jak píše kronikář, „Obec o hry
zájem nevedla.“ Děti tehdy jistě byly vděčné za jakékoli povyražení, a tak měly určitě velkou radost z pěšího výletu na Kost
a z procházky na Skašov. Na tyto aktivity
přispěla obec třemi zlatými.
1902 – „V den jmenovin Jejího Veličenstva císařovny, kteréž připadly na sobotu
19. listopadu, sloužil důstojný pan farář
ze Všeborska zádušní mši sv., jíž se dítky
školy zdejší do jednoho zúčastnily.“ Chudáci. V sobotu, místo volna, museli všichni šlapat na Všeborsko. Vzpomněla jsem si
na „naše“ první máje. Také jsme „s radostí“ chodili všichni do jednoho.
1903 – Zřejmě nejvýznamnější společenskou událostí roku 1903 bylo tzv.
znovuzřízení božích muk. Díky tomuto
zápisu máme konečně jasno, jak to bylo
s umístěním našeho nově zrestaurovaného
barokního pomníku z roku 1789. Ze zápisu vyplývá, že pomník stával pouhé tři me-
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try severozápadním směrem od místa, kde
stál až do letošního jara. V roce 1894 došlo k vybudování nové silnice vedoucí přes
Bechov a tím došlo k tomu, že „týž stával
původně v úpadě na samé patě silnice…“
Takže původní cesta, u níž stával, byla
rozšířena a pomník se tak dostal na samou
hranu silnice. Aby nedošlo k jeho poničení, dohodli se Bechovští na tom, že bude
o pár metrů posunut na bezpečnější místo.
Tím se také vysvětluje, proč na nejstarších
mapách není označeno jiné místo ve vsi,
neboť se jeho přemístěním nijak viditelně
nezměnilo. „18. t. m. (června) byl položen
základ ku přeložení kříže na návsi na pozemek manželů Josefa a Julie Klausových.
Náklady spojené s přemístěním pomníku
uhradili manželé Josef a Julie Klausovi,
Štěpán a Anna Dvořákovi, František a Kateřina Zeithamlovi a Bohumil Zeithaml.“
Samotné svěcení kříže proběhlo 19. července a byla to pro Bechov nevídaná sláva.
V půl druhé se na Bechově seřadil průvod
doprovázený hudbou, pochod směřoval
do chrámu Páně na Všeborsku. Tam se
družičky pomodlily u P. Marie Lourdské,
poté se všem dostalo požehnání a průvod
se mohl ubírat zpět. I zde čekala hosty víRočník 58 - číslo 1/2022
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tající družička. Farář pak promluvil o významu kříže a poděkoval všem družičkám
– Boženě Králové, Terezii Bobkové a Marii Krixové.

Školního výletu se děti tentokrát nedočkaly, ačkoli škola dostala „proklamační
list výstavy českého severovýchodu v Hořicích“. A tak se děti rozhodly šetřit, aby
na výstavu mohly jet. Našetřily částku 50
K 59 h. „Leč z návštěvy přece sešlo. Rodičové radosti této dopřáti chtěli pouze čtyřem ze šestnácti a částce tak malé nechtěla dráha slevy poskytnouti a bez ní stal se
výlet pro nedostatek prostředků ilusorní.“
1906 – Události tohoto a roku jsou spjaty se založením hasičského sboru. Na podzim svolal starosta pan Antonín Najman
„valnou schůzi lidu“, aby společně projednali, má-li být ve zdejší osadě založen hasičský sbor a má-li být zakoupena stříkačka. Všichni přítomní s návrhem souhlasili.
Úkoly spojenými se vznikem sboru byli
pověřeni Václav Novotný, prozatímní předseda, a Ludvík Krix, prozatímní jednatel.
Peníze na pořízení stroje si Bechováci vypůjčili u Hospodářské záložny v Sobotce.
Nová stříkačka byla zakoupena od firmy
R. A. Smekal ze Smíchova. Brzy se konaly
nové volby a byly schváleny stanovy.
1907 – Už 3. února se konal první hasičský věneček. Ples byl velmi hojně navštívený, a tak mohla být později obdarována čtyřmi zlatými nejen ústřední matice
školská, ale i správce školy. Na školu bylo
pamatováno také při koncertu během svěcení stříkačky.
„Byla neděle, dne 9. června 1907. Dědina Bechov – Svobodín je ve slavnostním hávu. Prapory zemských a říšských
(na škole) barev vesele vlají, všechny cesty
vzorně vypískovány, skupiny věnců na domech a hejna dětí v šatečkách jako z alabastru zvěstují zároveň se slavobránou
(u ústí obecní cesty do okresní silnice při
č. pop. 13) a řečništěm na Brodku při č. 4
(dnes proti autobusové zastávce pod silnicí), že neděle ta pro dějiny osady zvláštní
je nedělí. Kupy však těžkých mračen, temperatura jako před bouří kazí pořadatelům
jaksi náladu. Než vše obrací se v dobro!
Obloha oděje se azurem ponenáhlu, hudebníci (Kuželova kapela z Martinovic) se
dostavují, již hudba začíná a vede domácí
sbor na stanoviště ku slavobráně, aby uvítal se svými pořadateli přišlé sbory. Je ¾
1 hodiny. Sbor dolnobousovský přichází,
hudba rovněž na stanovišti, hraje a teď
to začíná. Do sborů bratrských řadí se
Ročník 58 - číslo 1/2022
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na cestě před č. 12 a 13., ruch se vzmáhá,
lidu přibývá a s hodině 2. župní velitel pan
František Havlík z Vesce velí mohutným
hlasem: Pochodem, pochod! A zase hudba! Jde se na Brodek – na řečniště. Stroj,
rozumí se, že jde s sebou. Koně vyšňoření
fábory frkají, krky klenou, ohony švihají –
jde se jim také vesele!“
Na řečništi přivítal shromáždění jménem sboru i obce správce školy, který
promluvil o tom, jaký význam bude mít
pro obec založení sboru. Poděkoval návštěvníkům za účast a za všechny poprosil
župního starostu o přijetí nového sboru.
Pak požádal pana faráře o vysvěcení nové
stříkačky. Na závěr provolává slavnosti
Nazdar! Farář ve svém proslovu poukázal
na krásnou hasičskou myšlenku – pomoc
bližnímu a ochrana jeho majetku. Poté
dostal slovo župní starosta. Stroj byl vysvěcen, za vysvěcení poděkovala družička
Františka Kavalírová.
„Nato sbor cvičí. Daří se mu, jakož vůbec toho dne snad všem. Je po aktu svěcení. Hudba spustí a vede všechny přítomné do zdarma sboru propůjčené zahrady
(zahradu k této akci propůjčil starosta pan
Antonín Najman z čísla 12 – dnes zbořený dům vlevo před železničním mostkem)
– zde koncert a občerstvení. Mládež holduje na dupandě tanci, selky, dívky v kroj
ustrojené roznáší různé věci a pohlednice
na prodej… Je to šum! Škoda – je 9 hod!
Je nástup a odchod. – Výtěžek 336 K jako
vzpomínka!“
Jak jsme se mohli přesvědčit, svěcení
nové hasičské stříkačky se stalo jednou
z největších akcí prvních roků nového
milénia. Dovídáme se, že byly dokonce
vydány pohlednice a uspořádán koncert
a tancovačka. Jak je patrné z předchozích
slov, naši předkové se uměli bavit, ale také
věděli, že v nejlepším se má přestat. Přišla
devátá večer a celá sláva skončila. Většina
návštěvníků zřejmě spěchala podojit, nakrmit dobytek a trochu si odpočinout, než
jim začne ten každodenní kolotoč povinností nanovo.
1911 – Škola skončila toho roku 15. července. Den předtím se děti zúčastnily pěšího výletu do Prachovských skal. Zpět jely
vlakem z Hrdoňovic. „Nadšení z toho bylo
veliké, únava některých ve skalách zmizela nadobro. Domů přijelo se jako po osvěžující koupeli. Místní školní rada přispěla
5 K a za ty nakoupeny dětem třešně.“
1912 – V roce 1912 se konala v Drážďanech mezinárodní výstava žákovských
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prací, kam byly také zaslány 103 výkresy,
které „…žáci dobrovolně na památku darovali.“
Vycházka a výlet – „ 12.7. koncem vyučování vzpomínaly dítky (18) v třešňovce skašovské svátku husitských a 13 t.m.
odpoledne vyjelo 15 žáků a žákyň v průvodu učitele na výstavu v Mladé Boleslavi. K tomu obec přispěla pěti korunami.
Za třešně 18 žákům dáno 2 K 16 h, za 30
párků á 10 h o výstavě 3 K, za 30 preclíků á 2 h pro 15 žáků 60 h, činí úhrnem 5
K 72 h.“
1913 – V tomto roce byl po dlouhých
jednáních přejmenován Frajdorf na Svobodín. Je s podivem, že se u příležitosti
tak významné změny, po níž obyvatelé
Svobodína dlouho toužili, nekonala žádná
oslava.
Výlet na Kost – „Několik ještě málo dní
a zavrou se i dvéře učeben. Nastanou toužebně očekávané prázdniny. Než rozejde
se ta drobotina, nutno, radost jakous jí připraviti. Podniknut v pondělí dne 14. 7. t. r.
výlet na Kost. Místní školní rada přispěla
5 korunami, ale to stačilo, aby skromné
vesnické mládeži učiněna radost až až!
V devět hodin večer rozjařena vcházela
do svých domovů.“
1915 – Po všechny uplynulé roky byla
průběžně doplňována učitelská i žákovská
knihovna, do školy také přibylo mnoho
nových pomůcek. V roce 1915 však knihy
žákům „… pro možnost rozšíření epidemických nemocí půjčovány nebyly, čímž
mnoho práce ubylo.“ To už zuřila 1. světová válka.
Ingrid Mendlíková

www.dolni-bousov.cz
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Dolnobousovský sportovní klub – podzim 2021
Konečně se skoro po roce rozeběhly
všechny fotbalové soutěže. Covidová pandemie přerušila soutěže na podzim roku
2020. Hráči, fanoušci i rodiče byli natěšeni. Všichni jsme očekávali, co ta dlouhá
pauza bez fotbalu se všemi udělá.
V našem klubu bychom toto očekávání
mohli rozdělit na dvě skupiny. Na skupinu mládežnických mužstev a skupinu dospělých. To, že se všude mluví a mluvilo
o tom, že se děti ke sportu nevrátí, tak
opak byl pravdou. Důkazem toho je, že
naše mládežnická mužstva hrají prakticky
ve všech soutěžích Okresního fotbalového
svazu na špicích tabulek. Začneme od těch
nejmenších. Na okrese byla založena nová
kategorie U7, děti ve věku 3–7 let. Hrají
soutěž, kde se počítají branky, nehraje se
na výsledky a hraje se ve třech hráčích
v poli na malé branky. Tuto kategorii jsme
v klubu měli již dlouhodobě, proto jsme
neváhali a mužstvo jsme do soutěže přihlásili. Děti trénovaly pod vedením Kuby
Havla, Lucie Hercíkové a Petra Ježka.
Další kategorií je tým U9, děti ve věku
7–9 let. Tuto kategorii trénuje Kuba Kasal,
Tomáš Šolc a Milan Merva. Zápasy hrají
turnajovým způsobem každý s každým.
Navazující kategorie je mužstvo U11, děti
ve věku 9–11 let. Dětem se věnují trenéři
Milan Hrdý a Pavel Kubeček. Tato kategorie hraje klasickou soutěž o přeborníka
okresního přeboru. Další kategorie U13,
děti ve věku 11–13 let, hrají na polovinu
fotbalového hřiště v počtu 7 hráčů v poli
plus brankář. Děti připravuje Milan Karn
a Jirka Veselý. Po podzimní části jsou v tabulce na druhém místě. Nejúspěšnější kategorií podzimní části jsou žáci U15, kteří
vedou podzimní tabulku okresního přeboru. Mužstvo trénují Michal Šolc a Robert
Novotný. Podzimní zápasy zvládli bez porážky s bilancí 9 vítězství a jedné remízy.
Po celý podzim hráči všech mužstev trénovali dvakrát v týdnu a postupně se dostávali do režimu před pandemií. Velké díky patří rodičům, trenérům a především všem
hráčům za výbornou reprezentaci klubu.
Samostatnou kategorií je mužstvo dorostu hrající krajskou I. A třídu. Bohužel
se zde dlouhodobě projevuje nezájem
hráčů konstantně na sobě pracovat a připravovat se na dospělý fotbal. Každoroční
www.dolni-bousov.cz

Tabulka A-mužstva podzim 2021
1.

SK Sokoleč

15

13

0

2

78:20

39

2.

FK PŠOVKA MĚLNÍK

15

13

0

2

45:11

39

3.

Spartak Průhonice

15

11

2

2

51:15

35

4.

FOTBAL HLÍZOV

15

9

3

3

51:15

30

5.

Mnichovohradišťský SK

15

9

3

3

38:22

30

6.

TJ Sokol Luštěnice

15

7

4

4

28:25

25

7.

SK Slovan Poděbrady

15

7

3

5

35:27

24

8.

FK Čáslav „B“

15

7

2

6

29:30

23

9.

SK UNION Čelákovice

15

7

1

7

50:53

22

10.

TJ Jawa Divišov

15

5

1

9

40:45

16

11.

TJ Sokol Pěčice

15

5

1

9

23:39

16

12.

Dolnobousovský SK

15

4

3

8

33:42

15

13.

TJ Záryby

15

5

0

10

18:41

15

14.

SK Slavia Jesenice

15

4

0

11

29:68

12

15.

FC Mělník

15

1

2

12

16:60

5

16.

SK Rejšice

15

0

1

14

23:74

1

Tabulka B-mužstva podzim 2021
1.

TJ Sokol Řepov

13

10

2

1

55:17

32

2.

SK Benátky nad Jizerou
„B“

13

10

2

1

46:10

32

3.

Sokol Březno

13

9

1

3

55:22

28

4.

SK Bělá pod Bezdězem

13

9

0

4

40:16

27

5.

SK Akuma Mladá
Boleslav

13

8

3

2

38:18

27

6.

TJ Sokol Kosořice

13

7

2

4

28:20

23

7.

TJ Sokol Kněžmost

13

6

1

6

27:28

19

8.

FK Krnsko „A“

13

5

2

6

30:35

17

9.

SK JIZERAN
DOUBRAVA

13

5

1

7

25:31

16

10.

SK Meteor Kostelní
Hlavno

13

4

4

5

20:33

16

11.

SLAVOJ Kropáčova
Vrutice „A“

13

4

0

9

26:42

12

12.

Dolnobousovský SK
„B“

13

2

2

9

16:51

8

13.

FK Zdětín „A“

13

2

0

11

19:53

6

14.

FC Mukařov

13

0

0

13

7:56

0

Tabulka dorostu podzim 2021:
1.

SK Zeleneč

12

10

1

1

65:20

31

2.

SK kopaná Hovorčovice

12

9

1

2

56:14

28

3.

SK Benátky nad Jizerou

12

8

3

1

47:21

27

4.

SK UNION Čelákovice

12

8

1

3

59:33

25

15
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úmrtnost hráčů, myšleno tak, že z různých důvodů prostě hráči přestanou hrát
a sportovat je celorepublikový problém,
který se nedaří zatím zastavit. Naše mužstvo dorostu pod vedením trenéra Jirky
Kosiny přezimuje na předposledním místě
tabulky s bilancí 2-1-9. Záchrana soutěže
bude na jaře velice složitá.
Samostatnou kapitolou jsou výkony
mužstev dospělých, které jsou pro vedení klubu velkým zklamáním. A-mužstvo
pod vedením Luďka Holuba hraje I.A třídu. Po podzimní části sezóny se mužstvo
umístilo na 12. místě tabulky. Tým střídal
slušné momenty s velkými propadáky a to
zejména v domácích zápasech před vlastními fanoušky. Jarní odvety a záchrana
soutěže bude na jaře prioritou. To by si
měli uvědomit všichni hráči.
Výsledky B-mužstva jsou katastrofální.
Mužstvo pod vedením trenéra Mirka Rejzka se po podzimu umístilo na 12. místě
tabulky okresního přeboru s bilancí 2-2-9.
Pokud si hráči neuvědomí, že bez poctivého tréninku a přístupu se hrát nedá, tak
soutěž okresního přeboru bude po jarních
odvetách minulostí.
Závěrem by vedení sportovního klubu
chtělo poděkovat všem hráčům, rodičům,
trenérům, fanouškům a sponzorům za projevenou přízeň a podporu během podzimní
části sezóny. Přejeme všem klidný závěr roku
a pevné zdraví a pohodu v roce 2022.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť
Dolnobousovský SK

www.infocentrum.dolnibousov.czSport
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5.

Mnichovohradišťský SK

12

7

1

4

46:30

22

6.

Sokol Březno

12

5

2

5

29:27

17

7.

SK Bakov n/J

11

5

1

5

28:26

16

8.

SK Labský Kostelec

11

5

1

5

23:22

16

9.

FK Dobrovice

12

4

1

7

22:34

13

10.

Straky/Struhy

12

3

1

8

21:49

10

11.

MSK Klecany 1921

10

2

1

7

21:43

7

12.

Dolnobousovský SK

12

2

1

9

17:46

7

13.

FC Sporting Mladá
Boleslav

12

0

1

11

13:82

1

Tabulka žáků podzim 2021
1.

Dolnobousovský SK

10

10

0

0

43:4

29

2.

FK Dlouhá Lhota

10

9

0

1

81:10

28

3.

FC Horky nad Jizerou/
TJ Sokol Chotětov (SD)

10

8

0

2

38:18

23

4.

Sokol Březno/TJ Sokol
Řepov (SD)

10

7

0

3

73:11

22

5.

TJF Čechie Čejetice

10

5

0

5

26:29

15

6.

SLAVOJ Kropáčova
Vrutice, z.s.

10

5

0

5

36:44

15

7.

TJ Sokol Kněžmost

10

4

0

6

19:31

12

8.

SK Bělá pod Bezdězem/
TJ Sokol Nová Ves (SD)

10

4

0

6

26:62

12

9.

SK Akuma Mladá
Boleslav

10

2

0

8

21:62

6

10.

FK Krnsko

10

1

0

9

6:64

3

11.

SK JIZERAN
Doubrava

10

0

0

10

12:46

0

Evropský sen si Živný nesplnil

S velkým přáním získat titul evropského šampiona v armsportu (páce) odjížděl
František Živný do litevského Vilniusu.
Konalo se zde 30. Mistrovství Evropy. Ovšem jedna věc bylo přání a druhá realita.
Na mistrovství přijelo mnoho borců z bývalých sovětských republik, kteří byli nad
Živného síly. Skončil šestý na pravou ruku
a pátý na levačku. A jak hodnotil svoji snahu o zisk evropského titulu, který ve své
sbírce nemá?
„Mé přání se nenaplnilo. Na poslední Evropě jsem byl v roce 2004, proto jsem si myslel, že jsem ve formě. Ale od té doby šla páka
obrovsky dopředu, borci jsou lepší a lepší.
Ale především já jsem startoval v kategorii
Masters nad 40 let a mě je čtyřicet sedm.
Proti mladším klukům, kteří mají jinou konRočník 58 - číslo 1/2022

strukci těla a obrovskou sílu, jsem neměl nárok. Nebudu se vymlouvat na své zdravotní
problémy, naopak musím poděkovat všem
lékařům, kteří mě dávají dohromady, že
mohu vůbec závodit. Myslím si, že jsem v přípravě nic nepodcenil. Faktem ale je, že když
jsem do Vilniusu přijel, cítil jsem, že mi chybí
agresivita. Pořád jsem polehával v posteli,
byl ospalý, chybělo mi to správné nadšení.
Vlastně jsem šel ke stolu jako na porážku.
Na únavu z cesty se vymlouvat nemohu, protože jsem po příjezdu měl několik dní volna,
než přišla na řadu naše kategorie. Prostě
jsem nenačasoval formu ideálně.“
Na přelomu listopadu a prosince je Mistrovství světa v páce v rumunské Bukurešti, na které ses nečekaně rozhodl jet. Tam
si chceš spravit chuť?
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„Já si myslím, že forma bude. Hned
po příjezdu jsem začal s tréninkem, ale úplně jsem ho změnil. Jsem za stolem, dělám
kladky, tahám gumy, které mají odpor až devadesát kilo. Cítím se nyní daleko lépe, než
ve Vilniusu. Pokud mi to vydrží, myslím si,
že bych mohl dosáhnout dobrého výsledku.
Sice tam oproti Evropě budou i další borci ze
světa, především Američané, Japonci a Číňani, ale já se nyní cítím ve formě. Chtěl bych
v ideálním případě skončit do třetího místa,
abych si spravil chuť z mistrovství Evropy.
A pokud neuspěju, dám si dva roky odpočinek a na Evropu vyrazím, až budu v kategorii nad padesát let. To budu v kategorii
nejmladší. A i kdyby se mi už evropský titul
nepodařilo získat, zklamaný nebudu. Rodiče i kamarádi mi říkají, že už nejsem nejwww.dolni-bousov.cz
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mladší, ať toho nechám. Prostě to budu brát
tak, že když jsem něčeho nedosáhl v mládí,
ve stáří už to neudělám.
Česká výprava získala první místo v jedné
juniorské kategorii, v kategorii nad 60 let vedoucí výpravy Jarda Sládek vyhrál. A Dušan
Tesařík obsadil v Masters nad 40 let dvakrát
třetí místo nad sto kilogramů. Utkali jsme
se na levačku a porazil mě. Já jsem přitom
levou ruku šel jen proto, abych se nějak zabavil. A nakonec jsem v ní byl o kousek lepší, než na pravačku. V mojí kategorii vyhrál
Litevec, kterého nikdo neznal a informace
o něm jsme nenašli ani na internetu. Prostě se odněkud vynořil a nandal to všem.

Mě vyřadil Kazachstánec. Pár zápasů jsem
vyhrál, vždyť startovalo na levačku dvanáct
a na pravačku třináct borců. Mohu se utěšovat, že jsem skončil v lepší polovině startovního pole. Když to budu hodnotit, tak na kluky
z bývalého Ruska jsem neměl nárok. Poznal
jsem, jak jde páka obrovsky dopředu. Měl
jsem větší cíle, ale lepší borci způsobili, že
mi spadl hřebínek. Snad jsem nezklamal mé
příznivce. Z nich chci poděkovat především
panu Zetkovi, který mi umožnil startovat
ve Vilniusu i v Bukurešti. To je zlatý pán.“
Mistrovstvím světa pákařská sezóna
nekončí. V době jeho konání budou dolnobousovští pákaři startovat v Lanškrouně

Stolní tenisté mají
za sebou čtvrtinu sezóny

(článek měl být původně zveřejněn v č.
6/2021, kam se ale bohužel jako mnoho dalších nevešel)
Regionální soutěže stolních tenistů běží
na plné obrátky. Spolek ST Dolní Bousov
zahájil sezónu stejně jako loni se čtyřmi
družstvy. Všichni doufáme, že na rozdíl
od té minulé bude dohrána. Družstvo
A hraje nejvyšší regionální soutěž, tedy 1.
třídu. Béčko je ve 2. třídě, céčko ve 3. třídě
a déčko ve 4. třídě. Původně to vypadalo, že první soutěžní utkání budou muset
být odehrána v „azylu“ ve škole v Horním
Bousově, ale nakonec se stavební práce
v budově školky na náměstí urychlily tak,
že jsme mohli od prvního kola využívat tělocvičnu ZŠ v Dolním Bousově. Bohužel
se potýkáme u mnohých hráčů se zdravotními problémy převážně „ortopedického“
charakteru a tak ne ke všem utkáním druž-

stva nastupují v optimálních sestavách.
Tato zranění se neprojevila v přípravě, ale
až při ostrých soutěžních utkáních, kdy
je zátěž enormní. Někteří hráči tak musí
alternovat ve dvou soutěžích. To se samozřejmě projevuje i na výsledcích. Ideální
by bylo, aby žádné z družstev A, B a C nesestoupilo. To by totiž komplikovalo situaci pro následující sezónu. Podle dosavadních výsledků to vypadá, že by to mohlo
být v našich silách, protože už bodovalo
i béčko, které mělo výsledkově nejslabší
rozjezd. Jak to nakonec dopadne, si budeme muset počkat, soutěže jsou teprve cca
ve čtvrtině.
Áčko má po sedmi kolech na svém kontě dvě vítězství, jednu remízu a 4 porážky.
Pokud se podaří, aby pokud možno nastupovala základní sestava, tak by to mohlo
být dobré. Béčko je na tom hůře, ze šesti

Kulturní tipy
6. 1. – 14. 2. Ohlédnutí za rokem 2021
v Dolním Bousově, galerie Na faře, výstava fotografií R. Stránského

16. 2. – 31. 3. Albrecht z Valdštejna v obrazech Jitky Pírkové, galerie Na faře, výstava

4. 2. KINO v knihovně, 18.00 český dokument Každá minuta života, 19.00 dokument Svéráz českého rybolovu

4. 3. KINO v knihovně, 19.00, film Moje
slunce Mad

19. 2. Otevřená SOBOTA v knihovně, 9–12
hod.
www.dolni-bousov.cz

na posledním kole extraligy. A koncem
roku by měla být Vánoční páka, což je soutěž na čtyři eliminace (prohry). Ta bude
buď na Dobšíně nebo v Rohozci. Tím
skončí sezóna, kterou Živný hodnotil především pro mladé kluky jako vydařenou.
K jejich ještě lepším výkonům přispěje
i úprava tréninku. Nedělají jenom činky,
ale nacvičují techniku za stolem. Sám se
sebou je spokojený napůl. Uspěl na republice, ale na Evropě ne. Pokud se mu vydaří
Mistrovství světa v Bukurešti, bude sezónu hodnotit jako velmi dobrou.
Miloslav Ječný

odehraných kol vyhrálo až v tom posledním. Céčko v šesti odehraných kolech
vyhrálo 2x, 1x remizovalo a 3x prohrálo.
Déčko v odehraných pěti kolech 2x vyhrálo a 3x prohrálo.
V bodovacích turnajích mládeže má
Dolní Bousov jako svoji zástupkyni již
pouze Elišku Hlaváčkovou. David Suk
před sezónou přestoupil do Sokola Jičín.
Eliška si v prvních dvou turnajích vedla
velmi dobře a proti loňsku se v obou turnajích představila v divizi B, což je druhá
nejvyšší výkonnostní skupina. V prvním
turnaji dokonce dosáhla na medaili.
Ve škole je opět v chodu kroužek stolního tenisu. Byly bychom rádi, kdyby se
z něho podařilo vygenerovat nějakého budoucího hráče, což v minulosti několikrát
vyšlo. Kroužek je počtem dětí naplněn.
Veškeré podrobné informace o všech
soutěžích, výsledcích, statistikách… lze
nalézt na webu regionálního svazu stolního tenisu Mladá Boleslav: https://mladaboleslav.stcstolnitenis.cz.
Jan Jihlavec

19. 3. Josefský trh, od 9–16 hod. na náměstí T. G. Masaryka v Dolním Bousově
19. 3. Otevřená SOBOTA v knihovně, 9–12
hod.
Aktuální informace a podrobnosti
najdete na
www.infocentrum.dolnibousov.cz
a na plakátovacích plochách.

9. 3. Divadlo pro děti, 16.30, knihovna,
loutková pohádka o Vytrvalém princi
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Poděkování

Srdečně děkuji městskému úřadu za milé blahopřání a dárek
k mým narozeninám.
Marie Jarošová
Děkuji městskému úřadu za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Jaroslava Bartoňová
Děkuji městskému úřadu, zvláště paní Jelínkové, za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám, který vždy moc potěší.
Štajerová

Smuteční poděkování

Děkujeme za projevy hluboké soustrasti nad úmrtím naší maminky, paní Ludmily Bočkové.
Dcery s rodinami

Vzpomínka

Dne 9. února by se dožil dlouholetý předseda ZO ČZS Přepeře,
předseda JZD Přepeře, přítel Jaroslav Folprecht 95 let. Vzpomínku na nesmazatelnou osobnost našeho regionu mu věnují a vzpomínají všichni, co ho znali. Za ČZS
Sedláček Pavel
Dne 5. 3. uplyne 20 let, co navždy odešel náš tatínek pan Jaroslav
Drchota. Stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami.

Původní hasičská zbrojnice postavení v roce 1912 (těmito místy
procházel slavnostní průvo při křtu hasičké stříkačky v roce 1907)

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 16 – 20 týdnů, cena
199 – 245 Kč/ks. Prodej: 5. 3., 3. 4., 8. 5. a 19. 6. 2022
v Dolním Bousově u vlakového nádraží – 15.00 hodin.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po – Pá 9 – 16 hodin
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz.
Zakládající členové hasičského spolku. (Fotky k textu na str. 14)

Kácení a řez
rizikových stromů
stromolezeckou technikou,
řez živých plotů.

Tel.: 606 527 091

Zcela vpravo chalupa starosty Najmana, kde se v roce 1907 konala
zahradní slavnost
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