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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima je na ústupu a čím dál více
máme slunečních dnů než těch šedivých a deštivých, které nás provázely
od počátku roku. Pomalu se také začíná probouzet stavební sezóna v našem
městě a v místních částech. Jaro zahájíme úklidem místních komunikací
po zimních měsících. Harmonogram
úklidu bude občanům zaslán SMS infokanálem a zveřejněn v aplikaci Česká
obec. Dále proběhne sběr odpadů podél
příjezdových komunikací do našeho
města. Ve spolupráci s přírodovědným
kroužkem pod vedením pí. Bartkové
a pí. Hejnové probíhá průběžně úklid
naučných stezek od odpadků. Větší
údržbu provádí správce stezek pan Pavel Kverek.
Nyní bych se vrátil k investičním
projektům, které se už rozeběhly. Jedná se zejména o stavbu nových chodníků v Horním Bousově. Stavba byla
zahájena počátkem března firmou
Stavotrans s.r.o. Mnichovo Hradiště.
Harmonogram prací je naplánován
tak, aby co nejméně omezoval povoz
v obci a co nejméně omezoval místní
občany. Stavební dozor stavby zajišťuje Ing. Martin Jonáš z MB-INVEST
Mladá Boleslav. Termín dokončení je
naplánován do konce letních prázdnin.
Ještě před zahájením stavby chodníků bylo nutné posunout pískovcovou
zeď před budovou bývalé školy. Práce
provedl Karel Hosa. Zbývá doplnit
nové oplocení a vyspárování pískovcových kvádrů. Celkové náklady činí
598.620 Kč s DPH.
/pokračování na straně 3/
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Obraz původní podoby Hellerova sadu visí v infocentru.

Sázíme stromy – obnova
Hellerova sadu

Na městských pozemcích v bývalém
Hellerově sadu je na letošní jaro plánovaná dosadba 16 kusů vysokokmenných
třešní. Původní Hellerův sad byl z popudu tehdejšího starosty Karla Hellera mezi
světovými válkami vysazen v prostoru
zvaném dnes jako „na Bakovce“. V současné době se jedná o zarostlý mírný svah,
na který narazíte poté, co se dáte stezkou
kolem hřbitova a překročíte koleje. Podle
dochovaného obrazu byly v tomto koutě
Bousova vysazeny desítky třešní ve třech
řadách nad sebou. Pro představu přikládám foto obrazu, kde je čerstvě založený
sad namalován. Originál obrazu o rozměrech cca 1,5 m x 1 m visí v infocentru
v Kostelní ulici, kde si jej každý může přijít prohlédnout.

Protože nejsem místní ani pamětník, hledala jsem zmínky o původu sadu
v městské kronice. Dále cituji zápis o smrti starosty Hellera, ve kterém jsem objevila
o sadu jedinou zmínku:

„Zemřel starosta K. Heller
Dne 5. srpna 1945 zemřel bývalý starosta
Dolního Bousova, strojmistr cukrovaru Karel Heller, zakladatel zahrad na pozemcích
za mlýnem „Valchou“. Karel Heller byl starostou v letech 1937–1939. Čest jeho památce.“
Dnes rostou v prostoru pouze dvě původní třešně, které byly pravděpodobně
později doplněny výsadbou jabloní. I ty
jsou dnes již velmi staré a mezi nimi se nachází spoustu jiných, neovocných náletů.
/pokračování na straně 12/
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Budoucí podoba výtahu zakreslená do fotky

Hor. Bousov - začala výstavba chodníku podél kraj. komunikace

Josefský trh 19. 3. 2022 na náměstí T.G.M.

Kroužek mladých hasičů DB

Tovární ul. - začala výstavba 20 parkovacích míst včetně příjezdové cesty

V sokolovně se uskutečnila charitativní sbírka pro ukrajinské
uprchlíky pod vedením paní Zuzany Nožířové a Nikoly Procházkové

Vlčí Pole - byla dokončena oprava části budovy hasičů

Dol. Bousov - byla dokončena modernizace zázemí v budově hasičů
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Slovo starost y
/dokončení ze strany 1/
Další investiční akcí, která se také už
rozeběhla, je vybudování nových parkovacích míst a příjezdové komunikace u budovy
se sociálními byty v ulici Tovární. V únoru
proběhlo výběrové řízení na tuto stavbu.
Město oslovilo tři uchazeče, firmu Svoboda Dolní Bousov s.r.o., firmu TECTA
stavby Dalovice a firmu Miroslav Rejzek
Horní Bousov. Nejvýhodnější nabídku
předložila firma Svoboda v celkové výši
2.132.223 Kč s DPH. Stavba byla zahájena v polovině března a bude dokončena
nejpozději do konce srpna 2022. Realizací
projektu vznikne podél krajské komunikace celkem dvacet parkovacích míst pro
potřeby nových nájemníků v sociálních
bytech. Dále dojde ke zpevnění přístupové komunikace k budově a bude také nainstalováno nové veřejné osvětlení. Před
zahájením stavby během února pracovníci
údržby města provedli odstranění nebezpečných stromů v okolí budovy. Postupně
zde vznikne nový park, který bude osázen
novou zelení a přibude i nový mobiliář.
Parkové úpravy navrhla zahradnice města
pí. Zuzana Adamová.
Počátkem března proběhlo výběrové
řízení na projekt „Přístavba výtahu k bývalé budově fary“, kde sídlí infocentrum
a městská knihovna. Po několika letech
snažení se podařilo najít společnou řeč
s Národním památkovým úřadem, jak
vyřešit bezbariérový přístup do této budovy. Projekt zpracoval Ing. arch. Pavel
Šturma z Jindřichovic pod Smrkem. Město oslovilo tři uchazeče, VHL s.r.o. Praha
2, STAVOTERM ČERNÝ s.r.o. z Liberce
a firmu EVYT s.r.o. PRAHA 10. Nejvýhodnější nabídku předložila firma VHL
s.r.o v celkové výši 3.283.036 Kč s DPH.
Stavba by měla být dokončena do konce
letních prázdnin a neměla by omezovat
provoz infocentra ani knihovny. Bohužel
se městu nepodařilo najít vhodný dotační
titul, který by pomohl částečně pokrýt náklady na tuto stavbu.
Během března proběhla oprava budovy
hasičské zbrojnice ve Vlčím Poli, která byla
delší dobu staticky narušena. Obvod budovy byl zajištěn, proběhla oprava vnitřních
prostor, nové rozvody elektroinstalace, výmalba, výměna části střešní krytiny a odvedení dešťových vod od základů budovy.
Práce provedla firma ZETA Benátky nad
www.dolni-bousov.cz

Jizerou s.r.o. Celkové náklady na opravu
činily 496.022 Kč s DPH a byly hrazeny
z rozpočtu města.
Dále bude ve Vlčím Poli do konce března, pokud to dovolí počasí a přístupový
terén, odstraněna letitá černá skládka odpadů v okolí hřbitova. Likvidaci a odvoz
provede firma Svoboda Dolní Bousov.
Město opět připravuje několik projektů na podporu veřejné zeleně a navrácení
ovocných stromů do krajiny v okolí našeho města. Projekty připravuje zahradnice
města pí. Adamová. Jedná se o vysázení
stromů podél krajských komunikací Dolní
Bousov – Vlčí Pole, Dolní Bousov – Skyšice, dále vysázení ovocných stromů podél
polní cesty Vlčí Pole – Řitonice. Na část
projektů bude město podávat žádost o dotaci, část projektů bude provedena ve spolupráci s různými nadacemi a spolky.
Výsadba by měla proběhnout na podzim
letošního roku. Aktuálně je nová jarní výsadba naplánována na neděli 10. 4. 2022,
kdy bude částečně obnoven bývalý Hellerův sad na „Bakovce“.

z Mladé Boleslavi. Následně bude probíhat příprava podkladů pro stavební řízení.
Pokud půjde vše podle plánu, tak snad
do konce roku bychom mohli mít stavební povolení. Odhadované náklady jsou tři
milióny korun.
Další projektová dokumentace, která byla dokončena, se týká nového vrtu
pro zásobování občanů pitnou vodou. Vrt
by měl být umístěn v blízkosti vodojemu
v Horním Bousově. Nyní běží stavební řízení na povolení vrtu.
Průběžně pokračují práce na projektu
revitalizace náměstí T. G. Masaryka, kde
máme zatím odsouhlasené dopravní řešení celého náměstí ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie ČR.
Počátkem dubna budou zahájeny projekční práce na rekonstrukci místních
komunikací v obci Střehom. Zde budeme
muset intenzivně spolupracovat s památkáři, protože obec je vedena jako památková zóna. Projekt bude rozdělen na tři etapy a zpracovává ho Ing. Miroslav Kalina
z Prahy.

Nové projektové dokumentace
Byla dokončena a městu předána projektová dokumentace na opravu místní
komunikace a chodníku v ulici Na Koutě,
kterou zpracovala Ing. Jiřina Bukovská

Podpora spolků z rozpočtu města
Rada města na svém jednání dne 21. 3.
2022 schvalovala finanční podporu spolkům a organizacím na činnost pro letošní
rok z rozpočtu města.

Dotace spolkům z rozpočtu města - na rok 2022
č.sml.
1
3
4
5

Název spolku
Baráčníci
DBSK
SDH Horní Bousov
Rybáři MO D. Bousov

Kč
5 000
50 000
20 000
17 000

SDH Bechov

30 000

8
12
13
14
15
16
18

AUTO MOTO KLUB
Stojmír
ZO Čes. sv. včelařů D. Bousov
ProBousov, z.s.
Přírodovědný kroužek D. Bousov
Stolní tenis Dolní Bousov, z.s.
Petr Vinický

10 000
6 000
5 000
18 000
10 000
5 000
6 000

20

Spokojený domov, o.p.s.

28 400

22
24
25
26

Linka bezpečí, z.s.
TJ Sokol Dolní Bousov
Domov Modrý kámen
TAJV, z.s.
Celkem

5 000
5 000
5 000
10 000
235 400

7

3

Komentář
příspěvek na činnost
údržba trávníků
přísp. na činnost, práce s mládeží
činnost mládeže, rybářské závody
příspěvek na činnost SDH
a mládeže v PS
pořádání MR v autokrosu
příspěvek na činnost
příspěvek na činnost
čtenářský klub
píspěvek na činnost kroužku
robot na stolní tenis
reprezentace ČR Spartan Race
terénní sociální služby občanům
D. Bousova
linka bezpečí dětí a mládeže
automatické kropení kurtů
materiální podpora
sportovní den mládeže
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Kultura
V sobotu 19. 3. 2022 se konal 1. Josefský trh na náměstí T. G. Masaryka. Návštěvníci si mohli vybrat z bohaté nabídky
trhovců. Na náměstí bylo více jak čtyřicet
stánků. Bohužel někteří, kteří přislíbili
účast, nedorazili, ale na celkový průběh
akce to nemělo žádný vliv. Program byl
zpestřen vystoupením dvou kapel Žebřík do kurníku a Pohodáři MB. První
akce tohoto druhu se povedla a myslím,

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Z radnice
Zpravodaj města Dolního Bousova

že by se mohla zařadit mezi tradiční kulturní akce v našem městě. Děkuji všem
organizátorům a dobrovolníkům, kteří se
podíleli na organizaci akce. Kultura v našem městě bude pokračovat i v dalších
měsících. Nejbližší akcí je taneční zábava
v sokolovně v sobotu 16. 4. 2022, zahraje
skupina ADAPTACE. Poté budou následovat čarodějnice a další taneční zábava
v sokolovně v sobotu 14. 5. 2022, zahraje
skupina Víkend.

Jarní údržba zeleně

Jaro už máme všude kolem nás. Kvetoucí cibuloviny a rašící stromy nám tento
čas krásně zpříjemňují. Předjaří je pro mě
a zaměstnance technických služeb čilým
obdobím příprav na vegetační období.
Obecně jde o období nejvhodnější
k řezu stromů a keřů. Dovolte mi tedy
pár řádků o městské zeleni. Zmladili jsme
živý plot před hřbitovem v Dolním Bousově, odstranili náletové dřeviny. Následně
budou prázdná místa dosazena rostlinami
stejného druhu, jako je původní živý plot.
Výška živých plotů kolem domu s pečovatelskou službou byla snížena kvůli snazší údržbě během vegetace a většina dalších
keřů na stejném místě byla zmlazena.
Čeká nás ještě mulčování pod keři, aby se
pod rostlinami lépe zadržela voda a snížilo se zaplevelení a nedocházelo k jejich případnému poškození při sekání trávníku.

V ulici Příhonská byly odstraněny keře
z úzkých záhonů. Do dostatečně širokých
úseků trávníku bylo vysazeno 10 stromků
sakur. Byla zvolena odrůda s úzkou sloupovitou korunou. Svůj úzce sloupovitý tvar
si drží bez nutnosti tvarování. Na podzim
by zde měla proběhnout výsadba trvalek
a jarních cibulovin.

V ulici V Končinách a Lomená byly některé záhony natolik prořídlé, že v nich zůstala
jen třetina původní výsadby. Z těchto důvodů byly záhony vyčištěny od zbylých keříků
a v jarních měsících je naplánovaná jejich obnova. V ulici Záhumní a Lomená je možné
výsadbu pouze zmladit, vyměnit mulč a případně dosadit pár chybějících kusů.
V ulicích Dubová, V Končinách, Lomená byla prořezávkou upravena podchozí
a podjezdová výška stromů.
Každoročním zmlazovacím řezem
jsme upravili javory na náměstí T. G. Masaryka, ulici Školní, na Josefském náměstí
a ve Lhotecké. Do ulice Lhotecká byly přesazeny dva javory od parkoviště u pekárny.
Důvodem byl malý rozestup mezi stromy,
kdy ponechaný druh (jinan dvoulaločný) je
vysoký strom obecně hůře snášející přesazení. Pokud bychom všechny stromy na tomto místě nechali, časem by javory strádaly
z důvodu přílišného zastínění. Doufejme,
že se vzrostlé javory po přesazení ujmou.
Péče bude v tomto roce o ně zvýšená.
Ovocné stromy vysazené kolem naučných stezek mají za sebou výchovný řez.
Hellerův sad na Bakovce byl z větší části vyčištěn od náletových dřevin a keřů.

V sobotu 7. 5. 2022 se v areálu v Břízkách bude konat opět po dvou letech
vojenský den ve spolupráci se spolkem
SPVH Sever 2013, je připraven bohatý doprovodný program.
Přeji všem mnoho sluníčka v jarních
měsících.
Miroslav Boček
starosta města

Původní ovocné stromy byly prořezány.
I když se jejich konec životnosti blíží,
přesto poskytují úkryt pro drobné ptactvo. I případná torza stromů mají svůj
význam pro populace hmyzu. Proto jsem
přesvědčena o jejich přínosu. Došlo také
k vyřezání stromů a keřů poblíž kolejí, což
požadovala Správa železničních cest kvůli
zvýšení přehlednosti a bezpečí na kolejích. Lokalita začíná být připravená pro
jarní výsadbu třešní.
Čeká nás ještě mulčování pod živými
ploty, solitérními keři, doplnění mulče
v parku, doplnění chybějících stromů
ve Školní ulici.
V místě zlikvidované černé skládky
ve Vlčím Poli proběhne jarní úklid a výsadba sazenic stromků třešně ptačí.
Údržba zeleně je především o péči již
založených prvků v našem okolí, a jejich
případné obnově. Menší část představují zcela nové výsadby, které nám hlavně
zpříjemňují pobyt v přírodě. Jedná se
především o aleje, které lemují cesty a používáme je především k rekreaci, ať už je
to běh, nordic walking nebo jen obyčejná
procházka pro radost ze života po blízkém
okolí s dětmi, přáteli nebo pro chvíli samoty a radost z pozorování přírody.
Zuzana Adamová
městská zahradnice

Od dubna se o 7 % zvýší cena vodného a stočného
Jako každoročně začátkem roku opět
dochází k bilanci ohledně hospodaření
v rámci vodohospodářské infrastruktury
města Dolní Bousov. Jedním z hlavních
pilířů je stanovení cen vodného a stočného na další období. Při stanovení cen
vycházíme zejména z celkových nákladů
spojených s provozováním vodovodu a kanalizace a vyfakturovaných (prodaných)
kubíků pitné či odpadní vody za předchozí rok.
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Poslední rok musíme u stočného plnit
podmínky regulované ceny, ke kterým jsme
se zavázali v rámci dotace na dobudování
splaškové kanalizace v Dolním Bousově. V
roce 2021 byly skutečné náklady spojené
s pitnou vodou (vodovod) ve výši cca 3,362
mil. Kč, vyfakturováno bylo cca 102 tis. m3,
z toho vyplývá, že jednotková cena za jeden
prodaný m3 činila 32,96 Kč. Město Dolní
Bousov v minulém roce mělo stanovenou
cenu vodného ve výši 31,84 Kč.
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V rámci vody odpadní (kanalizace)
jsme na tom podobně. Skutečné náklady spojené s vodou odpadní byly ve výši
cca 2,864 mil. Kč, vyfakturováno bylo
cca 77 tis. m3, z toho vyplývá, že jednotková cena za jeden prodaný m3 byla cca
37,19 Kč. Cena stočného byla pro minulý
rok stanovena ve výši 36,84 Kč bez DPH.
Z těchto dat je zcela zřejmé, že jsme s cenou stále pod skutečnými náklady vynaloženými na zprostředkování vody do Vawww.dolni-bousov.cz

Z radnice

šich domácností a je tudíž nutné přistoupit
ke zvýšení cen pro hospodářský rok 2022.
Bohužel náklady spojené s údržbou
vodovodního řadu a kanalizační stoky se
každý rok zvyšují, což je třeba v platbách
také zohlednit. V současné době je s ohledem na současné dění velmi těžké přesněji
predikovat náklady v příštím roce. Dále je
nutné počítat úsporami na budoucí nutnou obnovu vodohospodářské infrastruktury. Za rok 2021 bylo do Fondu obnovy
infrastrukturálního majetku převedeno
979 720 Kč za vodné a 859 677 Kč za stočné. Tyto finanční prostředky budou v budoucích letech použity na obnovu stávajícího infrastrukturálního majetku (vodovodu nebo splaškové kanalizace). Jak jsem
již uváděl v loňském roce, vodovodní řad
(přivaděč z čerpací stanice ve Střehomi
do Dolního Bousova) byl vybudován v 70.
letech minulého století a pomalu již dosluhuje. Nadále pokračují práce spojené s jeho
budoucí výměnou (aktuálně se již pracuje
na vyhotovení projektové dokumentace).
Minulý rok Město Dolní Bousov investovalo z rozpočtu města do nové či
budoucí infrastruktury 2 030 461 Kč
(stavební úpravy čerpací stanice ve Střehomi – 956 751 Kč, prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky v lokalitě
Zahrádky (pro 5 budoucích rodinných
domů) – 859 998 Kč, vyhotovení projektové dokumentace pro akci „Prodloužení
vodovodního a kanalizačního řadu v ul.

Příhonská – 54 344 Kč, vyhotovení projektové dokumentace pro akci „Prodloužení
vodovodního řadu v místní části Bechov“
(od autobusové zastávky směr Obrubce),
které je nutné pro připojení stávajících
rodinných domů a budoucích novostaveb
v této lokalitě – 20 001 Kč a další akce
ve výši 139 367 Kč.
Dále probíhají projektové práce
na těchto akcích: „Nový vrt vedle vodojemu v Horním Bousově“, “Prodloužení
vodovodního řadu a kanalizační stoky pro
novou lokalitu v ulici V Lipkách a napojení stávajících nemovitostí“. Neustále sledujeme vyhlašované dotační tituly, nejen pro
akci „Prodloužení vodovodního řadu pro
místní část Ošťovice včetně výtokového
nadzemního stojanu“, abychom v případě
vyhlášení vhodných dotačních titulů mohli požádat o spoluúčast na financování připravených projektů.
Z výše uvedených důvodů zastupitelstvo města dne 9. 3. 2022 odsouhlasilo
zvýšení cen vodného a stočného. Cena
vodného se pro hospodářský rok 2022 zvýší z 31,84 Kč na 34,06 Kč bez DPH. Cena
stočného se pro hospodářský rok 2022
zvýší z 36,84 Kč na 39,40 Kč bez DPH,
což představuje nárůst cen o 7 %. Pro občany města Dolní Bousov a jeho místních
částí (Bechov, Horní Bousov, Vlčí Pole,
Svobodín) to znamená, že za rok 2022 se
bude platit vodné 37,46 Kč s DPH a stočné
43,34 Kč s DPH.

Jak na aktuální
informace

Aplikaci Česká Obec
stahujte buď přes
Google Play nebo
App Store.

Město Dolní Bousov využívá užitečnou pomůcku pro
rychlou a pohodlnou informovanost o dění v Bousově
a okolí – prostřednictvím
mobilní aplikace Česká
obec. Zde najdete aktuální
zprávy o důležitých informacích z radnice, uzavírkách,
poruchách, o povinnosti
plateb, kulturních a sportovních událostech apod. Aplikaci Česká obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone) spustit
a nastavit lokaci Dolní Bousov. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací
lišty vašeho telefonu.
www.dolni-bousov.cz

Pro srovnání ještě uvádím aktuální
ceny dvou největších dodavatelů pitné vody
v naší blízkosti. Jedná se o Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, kteří dodávají
vodu do velké části okresu Mladá Boleslav,
cena vodného 57,34 Kč s DPH, cena stočného 50,31 Kč s DPH, celkem tedy 107,65 Kč.
Vodohospodářská obchodní společnost Jičín má pro letošek cenu vodného 43,37 Kč,
cenu stočného 42,84 Kč, celkem tedy
86,21 Kč s DPH. Ač nám nepřeje ani vývoj
současného dění, budeme se však i nadále snažit cenu zvyšovat co nejméně a jen
opravdu v nezbytně nutných mezích.
Na závěr bych Vás ještě rád seznámil
s množstvím odebrané podzemní vody,
kterou čerpáme z vodního zdroje u Střehomi. O proti roku 2020 se odběr v roce
2021 zvýšil o 14 530 m3. Velmi rychle se
blížíme k povolenému limitu množství
odebírané vody (k dosažení limitu zbývá
pouze 12 588 m3). I proto Vás jako každý
rok poprosím a apeluji na Vás, aby se každý
snažil šetřit s pitnou vodou. Je nutné pitnou vodou neplýtvat například na zalévání
zahrádek či napouštění bazénů. Na tyto
činnosti se snažte zachytávat a využívat
dešťovou vodu. Opravdu neradi bychom se
dostali do situace, kdy budeme muset přistoupit k vyššímu zvýšení ceny pitné vody,
protože i nadále bychom rádi udržovali
ceny vodného a stočného co nejníže.
Pavel Kubeček
místostarosta

QR kód pro Android

QR kód pro iOS

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

Tel.: 606 527 091
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Krátce z Bousovska

Sběr železného šrotu. Sbor dobrovolných
hasičů Dolní Bousov provede v sobotu 9.
dubna 2022 od 9 hodin sběr železného šrotu. Žádáme občany, kteří mají železný šrot
k odvozu, aby jej umístili před své nemovitosti, odkud bude svážen.
P. Kula

Další publikace z edice BRK. Již devátá
publikace z edice Bousovská regionální
knihovnička je věnována Eduardu Doškářovi. Eda Doškář se narodil 27. 1. 1903
v Dolním Bousově a zemřel 6. 3. 1942
v koncentračním táboře ve Stutthofu. Měl

rád své rodné město a psal o něm písničky,
básničky i další texty. Ve své tvorbě reagoval i na politické události doby. Proto
po okupaci Československa skončil v koncentračním táboře, kde zemřel. V knížce
o něm sebral Miloslav Ječný jeho dochované texty, informace o jeho životě, pobytu
v lágru i jeho smrti. Publikace je k dostání
v infocentru v Kostelní ulici za 75 Kč.
D. Říhová
Proběhla charitativní sbírka. Ve dnech 2.
– 5. března se v místní sokolovně konala
charitativní sbírka pro ukrajinské maminky s dětmi. Sbírka byla uspořádána na popud Niky Procházkové, která byla ve spojení s koordinátorkou sbírky z Liberce. Byla
potřeba okamžitá pomoc pro první příchozí válečné uprchlíky, tudíž jsme spojili síly
a během dvou dnů sbírku uspořádali.

Velmi mile nás překvapilo, jaká byla
odezva, a jak je solidarita lidí obrovská.
Během tří dnů se shromáždilo obrovské
množství věcí pro děti, včetně plen, dětské
výživy, léků, kočárků a oblečení. Nejpotřebnější věci se postupně odvážely do Liberce. Jen pro představu – nakonec z toho
pět plných dodávek.
Tímto bych chtěla moc poděkovat všem,
kteří přispěli na sbírku a hlavně Niky Procházkové a celé její rodině, bez nichž by
se sbírka prakticky nemohla konat. Ještě
jednou velké díky.
Z. Nožířová
Vítání ptačího zpěvu letos proběhne. Nevím, kolik sešlostí ještě připravíme, než
akce pro veřejnost z diáře budoucnosti
škrtnu. Nejde jen o vlivy vnější, dva roky
nás do jarní přírody nepustil virus, jde
i o to, že svůj ornitologický program zúžím už pouze k specializaci.
Letošní vycházka v naší režii bude jubilejní, má číslo dvacet. Směřujeme ji k Dolnímu Bousovu do Slavičího háje a jeho
okolí. Uskuteční se v sobotu od časného
rána posledního dubna, tedy třicátého,
a konec bude tradičně chvíli před polednem. Proběhne za každého počasí, se srazem na půl sedmou, na cestě za sběrným
dvorem. Budeme poslouchat ptačí zpěvy,
u natažených sítí proběhne ukázka kroužkování. Než akci rozpustíme, závěrečnou
řeč věnuji krajině Dolnobousovska a jejímu významu pro slavíky. Kdo máte chuť
se po čase setkat, přijďte.
P. Kverek
Nový praktický lékař. Od 1. 1. 2022 ordinuje na zdravotním středisku v Dolním
Bousově místo pana MUDr. Kymličky
nově pan MUDr. Martin Borský. Ordinace má nové telefonní číslo: 736 478 219.
Aktuální ordinační hodiny jsou:
PONDĚLÍ 7-10 pro nemocné,
10 - 13 pro objednané
7-10 pro nemocné,
10-13 pro objednané
Mnoho úkonů lze nyní vyřídit prostřednictvím žádosti na webových stránkách. Jedná se například o žádost o recept na vaše
dlouhodobé léky, žádost o antigenní test
nebo očkování proti COVID-19. Lze se
ČTVRTEK

zde také objednat na odběry, změnit termín plánované návštěvy či požádat o výpis z dokumentace nebo vystavit potvrzení
k pracovní neschopnosti. Objednání provedete buď telefonicky na čísle po kliknutí
na adrese: my.medevio.cz/mudr-borsky.
D. Říhová
Sběr papíru. Ve dnech 19. a 20. 4. proběhne sběr papíru. Letos budeme vybírat opět
také karton. Prosím svazujte papír a karton
zvlášť. Pokud skladujete papír (noviny, letáky apod.) v kartonových krabicích, tak jej
tak můžete ponechat. Žádáme vás, abyste
papír ke škole vozili v době od 7:00 do 12:00
hodin nebo odpoledne od 13:00 do 16:30
hodin, kdy zde bude přítomen pan školník,
který sběr převezme a roztřídí. Prosíme, neskladujte papír mimo kontejner.
K. Karnová

Slovo nejen k Velikonocům

Drazí přátelé, tyto řádky píšu jen pár
hodin po benefičním koncertu, který
ve spolupráci s infocentrem pořádala naše
farnost v kostele sv. Kateřiny. Chtěl bych
tedy nejprve poděkovat všem, kteří přišli
vyjádřit solidaritu s ukrajinským národem
svou přítomností a dobrovolným příspěvkem. Na humanitární pomoc pro Ukrajinu
a pomoc pro uprchlíky v našem regionu se
vybralo 7.640,- Kč. Nebylo nás sice v kostele mnoho, ale o to větší dík patří všem
přítomným a sboru Charmone z Mnichova Hradiště. Také chci poděkovat panu
starostovi za záštitu nad koncertem, jeho
úvodní slovo a hlavně jeho přítomnost.
Velmi si toho vážím.
Je smutné, že se vůbec benefice na podporu Ukrajiny musí kvůli válce konat. Sotva
jsme se mohli po dvou letech s koronavirem alespoň na čas trochu nadechnout
a začít hledět do budoucnosti s mírným
optimismem, tak stránky našich novin
a zpravodajských portálů plní další nepřetržitý proud informací o další lidské tragédii – válce na evropském kontinentu, která
probíhá nedaleko našich hranic.
Využiji jeden motiv posledních týdnů –
odvahu a statečnost ukrajinských vojáků.
Často ve zpravodajství slýcháme slova
mužů, otců a manželů: „Musel bych se
před rodiči, tátou, mámou, ženou a dětmi
stydět, kdybych s nimi šel pryč a nebránil
naši zem, náš domov.“
/Pokračování na straně 18/

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

Byl pátek večer a jindy čarokrásnou
Prahu smáčel déšť. Na sídlišti se rozpouštěly poslední zbytky sněhu a město nevybízelo k dlouhému pobytu venku. Z práce
jsem tedy spěchal nejkratší cestou domů
tak, abych stihl večerní televizní program.
Při večeři jsem opět vzhlédl od stolu směrem k oknu a povzdychl si při pohledu
z něj. Kdepak! Televize zůstala potemnělá, místo jejího sledování jsem večer trávil
studováním sbírky turistických map. Ráno
vyrážím!
Ten únorový pátek jsem doma zapíchl
špendlík do mapy a v sobotu brzy ráno vyrazil na cestu. Jako cíl jsem si vytyčil hrad
Kost. Český ráj vnímám jako dokonalou
destinaci pro své toulky s batohem na zádech. Koncentrace zajímavých míst je velká, turista neprošoupe podrážky ve snaze
poznat co nejvíce krás okolí. Víkendovému výšlapu počasí zrovna dvakrát nepřálo a po pár kilometrech v nohách jsem
dorazil k mému cíli. Majestátní gotický
hrad, údajně nejzachovalejší v Čechách,
mě znovu uchvátil svou majestátností.
Ostatně stejně jako při všech mých předešlých návštěvách. Jedna změna tu ale byla.
Sychravé únorové počasí přikovalo ostatní
výletníky k pohovkám a teplu domácího
krbu. Využíval jsem tak vzácné chvilky
klidu k rozjímání a obdivování umu našich
předků.

Významné ticho náhle přerušilo ještě
významnější kručení. Ozývalo se od mého
žaludku. Rychlá snídaně na schodech
pražského činžáku mu nejspíš nepřišla
dostatečná a nenechal se odbýt ani tatrankou na lavičce pod hradem. V posledních pár letech naráží turista na podstatný
problém. Místa k zastavení a kvalitnímu
osvěžení mizí jako housky na krámě.
Na problém nedostatku oáz jsem narazil
i u hradu Kost. V létě strávníky přetékající
občerstvovací body hlásí zavřeno. Je únor,
široko daleko jsem sám. Nořím proto zrak
do mobilního telefonu a vyhledávám nejbližší možnosti. „VÍKENDOVÁ NABÍDKA, VAŘÍME, NOVÁ KUCHYŇ – ČERSTVÁ JÍDLA“, volá na mě facebooková
stránka s názvem Hospůdka Dobšín. Prokliknu se na mapu s cílem zjistit vzdálenost k tomuto záchrannému bodu. Z Kosti pouhé dva kilometry! Dál už neváhám
a vyrážím po lesní cestě směr Dobšín.
Krátká cesta údolím končí u obecního
úřadu, odkud už spatřuji svou poslední
naději. Naději na ukrytí se před deštěm,
který se před chvílí opět nemilosrdně
spustil, ale hlavně naději na zaplnění žaludku. Svlékám mokrou bundu a čtu nabídku na tabuli. Vypadá to nadějně, už se
mi sbíhají sliny! Z přemýšlení mě vytrhne
pronikavý hlas bodrého chlapíka, jenž se
mi objevil za zády. „Jen pojďte dovnitř!“

láká mě. Neodmítám a mířím do lokálu.
V místnosti je příjemně teplo a já už mlsně
vybírám z karty připravené na stole. Milá
servírka mě vítá a zapisuje si objednávku.
Objednané pivo přede mnou přistává rychlostí světla. „To je ta žízeň na mě tak vidět?“ pomyslím si v duchu. Pivo jako křen!
Moravský vrabec s bramborovým knedlíkem a dvěma druhy zelí na sebe nenechává
dlouho čekat. Maso se jen rozpadá a chutě spolu dokonale hrají. Jako dezert jsem
zvolil jablkový koláč s drobenkou. Opět
nemám, co bych vytknul.
Během odpoledne jsem měl možnost
prohodit pár slov se členy Sboru dobrovolných hasičů Dobšín-Kamenice. Byl jsem
ohromen jejich činorodostí i ambiciózními plány. Pozdní oběd se protáhl až do večera, kdy jsem s pomocí místních vyhledal
autobusovou zastávku a vyrazil k domovu.
Ještě při cestě autobusem jsem přemítal
o zážitcích celého dne, krásách Českého
ráje, ale hlavně o píli a odhodlání obyvatel dostat Hospůdku na Dobšíně na mapu.
Návrat plánuji v nejbližší době i s celou
rodinou. Třeba na jednu z letních akcí,
které jsou v plánu, nebo jen na klidný letní
oběd. Aktuální informace a menu naleznete na facebook.com/hospudkadobsin.
David Vaněček,
Praha

Naše oblíbené místečko Horní Bousov
trochu zážitkové

Ve zkratce jsou uvedeny vybrané poněkud zajímavé příběhy obce Horního Bousova na okrese Mladá Boleslav ve Středočeském kraji od 14. století do současnosti. A na samém závěru se možno dočíst,
co bylo předtím – mnohé stovky a tisíce
let – na území Horního Bousova, kde se
dnes rozkládá a jak promluvila samá archeologie.
1323 – Lupič jménem Ctibor z Bousovce, jak se tehdy Horní Bousov jmenoval,
se zúčastňuje vyloupení mimo jiné zlatých
a stříbrných předmětů na hradě Rotštejně
u Turnova. Reprezentuje první historicky
známou osobu z dějin obce.
- Panoval král Jan Lucemburský
www.dolni-bousov.cz

1400 – Obyvatelé Horního Bousova
jsou podání kláštera cisterciáků v klášteře
Hradišti nad Jizeru nedaleko Mnichova
Hradiště. Pěstují jim na polích o obce mák,
které jim dodáváli a následně zpracovávali
v klášteře na inkoust a další produkty.
- Panoval král Václav IV.

šel o život v krvavé bitvě u Malešova roku
1424. On to byl, kdo padl ve střetnutí mezi
husity „podobojí“ (sám byl téhož vyznání)
proti katolické panské jednotě. Neváhal
položit život kvůli ideologickým sporům,
konkrétně kvůli náboženství.
- Panoval král Zikmund Lucemburský

1424 – Dobře jsou známa více než dvacet padlých Hornobousováků v bitvách
obou světových válek 1914–1918, které
jsou vytesána v pomníku padlým před bývalou školou. Překvapivě však prvním jako
padlým v bitvě bylo zaznamenáno jméno
pozemkového majitele Horní Bousova rytíře Jakuba Chmelíka z Újezda, který při-

1599 – V hornobousovském pivovaru,
který stával v místě dnešního hospodářského dvora opodál od vsi, vaří se pivo. Výstav pravděpodobně nebyl velký. Důkazem
je zachovalá kupní smlouva mezi prodávajícím rytířem Mstidruhem z Dobrovicevsi
a kupujícím kosteckým pánem Lobkovicem za 6 tisíc kop grošů (zaokrouhleně
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400 000 stříbrných mincí). Páni na Kosti
měli vlastní výkonný pivovar a koupí hornobousovského se jim patrně podařilo zničit konkurenci. Pivovar v Horním Bousově
vzápětí zbankrotoval a zanikl.
- Panoval císař Rudolf II.
1639 – Brutální oddíl vojska Švédů
za třicetileté války vypaluje formanskou
hospodu. Patrně válečné poměry zkomplikovaly včasnou a pravidelnou distribuci alkoholu, zejména piva, do nejzapadlejších
hospod. Požár hornobousovské hospody
možná zapříčinil dopití veškerých zásob
alkoholických nápojů.
- Panoval císař Ferdinand III.
1776 – Kamenná socha Svatého Jana
Nepmuckého, skvělé barokní dílo renomovaného kosmonoského umělce Jelínka,
byla umístěna v samém středu obce na návsi a později na památku zrušení roboty
(1848), došlo obklopení čtyřmi vysázenými lípami.
- Panovala císařovna Marie Terezie
1945 – U křižovatky Pyrámu se zrána
dne 8. května strhla přestřelka mezi vojáky Wermachtu, německou armádou s dvěma tanky a Čechy, většinu Hornobouso-

www.infocentrum.dolnibousov.czRůzné
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vany a zejména Přepeřany, ozbrojenými
ručními zbraněmi a pancéřovými pěstmi,
pro zneškodnění tanků. Čechů padlo devět, žádný z Němců nebyl ani zraněn. Kuriozitou byla doslova vražda manželského
páru v hornobousovské trafice vedle hospody, kde Němci dva lidi zastřelili, když
jim odmítli prodat cigarety a tabák. Padlí
byli pohřbeni před vchodem do dolnobousovského hřbitova.
- „Panoval“ vůdce Hitler a český státní
prezident Emil Hácha

1955 – Vyhořelo v místní hornobousouvské části Zahrádky šest stavení. Požár založili chlapec s holčičkou jménem
Rulc a Soustružníková, kteří si udělali
papírovou vlaštovku a jí sirkami zapálili.
Zaletěla otvorem do stodoly Holečkových,
plné slámy a oheň se rozšířil do sousední
stodoly Rulcových, kde byl uskladněn sud
nafty. Explodoval. Hasiči přijeli okamžitě,
rozvinuli hadice do rybníčka. Voda jim netekla ani náhodou, protože se jim ucpaly
bahnem.
- „Panoval“ prezident Antonín Zápotocký
1968 – Ruské tanky Svazu socialistických republik, mezi nimiž polské, nikým
nepozvané bez zastávky projížděli Horním

Bousovem. Byly vyslány 21. srpna v rámci „internacionální pomoci“ likvidovat
Dubčekův český socialismus/komunismus
„s lidskou tváří“. Ve vesnici je obyvatelé přijímali s pasivním odporem. Nikdo ruským
vojákům nepodal ani kapku vody. Parádní
byl rozdíl při osvobozování těmi stejnými
ruskými vojáky v roce 1945, kdy je hornobousované líbali, zvali na oběd a společně
popíjeli ruskou samohonku, vodku.
- „Panoval“ prezident Ludvík Svoboda
1989 – Sametová revoluce proběhla
Horním Bousovem nenápadně, jenom vyvěšeny byly české prapory. Aktivity obyvatelstva směřovaly slavnostně k oslavám
do sousedních měst a do Prahy.
- „Panoval“ Gustav Husák
2019 – Sponzorským darem bylo zřízeno zážitkové místo s „dračí“ lavičkou, výtvorem ing. Jana Waldhausera, a vysazeny
lípy 200 m od vodárny na sever od obce.
Zhlédnutí toho místa je od obce přístupné
hlubokým úvozem, ale s dalekým výhledem na čtvrtinu Čech až po nejvyšší horu
Čech Sněžku v 1603 m. n. m. ve vzdálenosti 60 km zaslouží pozornosti.
- „Panoval“ prezident Miloš Zeman
Dr. Jiří Waldhauser

SDH Dolní Bousov v roce 2021

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům Jednotky požární
ochrany a členům SDH, kteří se v průběhu celého roku 2021 podíleli na činnosti jednotky a sboru.
Pavel Kula,
starosta SDH Dolní Bousov

Valná hromada SDH Dolní Bousov se konala, po roční odmlce
způsobené pandemií covid-19, dne 22. 1. 2022 v klubovně hasičské
zbrojnice.
I ve ztížených podmínkách a omezeních daných pandemií se
dařilo zajišťovat to nejdůležitější, a to připravenost Jednotky požární ochrany k likvidaci požárů a technickým zásahům.
Připravované kulturní akce – Hasičský ples a Velikonoční taneční zábava musely být zrušeny.
Podařilo se založit a úspěšně pokračuje kroužek mladých hasičů. Kroužek vedou: Petra Černohorská, Radek Černohorský, Zdeněk Jinoch a Jiří Kostka.
V závěru roku 2021 se podařilo dokončit rekonstrukci sociálních zařízení a klubovny hasičské zbrojnice, rekonstrukci kuchyně včetně nového zařízení a úpravu bývalé provozovny masáží
na kancelář. Jednotka požární ochrany a SDH má nyní k dispozici opravdu kvalitní zázemí pro svoji činnost. Akce byla financována z rozpočtu města, za to patří naše poděkování.
Na pracích při rekonstrukci, zejména úklidových a dokončovacích, se podíleli členové SDH Leoš Hrušovský, Miroslav Bobek
a Jiří Kameník.
Ročník 58 - číslo 2/2022

Zpráva o činnosti SDH a JPO v r. 2021 – seznam akcí a zásahů
6. 1. Inventarizace majetku města užívaného JPO
7. 1. Odstranění větve na silnici v Domousnicích
30. 1. Likvidace požáru kuchyně ve Střehomi
11. 2. Příprava ledové plochy pro bruslení na rybníku Pískový
19. 2. Likvidace požáru bývalé hospody v Oseku
22. 4. Likvidace požáru trávy u likérky D. Bousov
25. 4. Likvidace požáru budovy čp. 203 Pod Rybníkem
26. 4. Technický zásah při likvidaci úhynu ryb na rybníku
Červenský
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Různé

2. 5. Likvidace požáru RD v Libošovicích

6. 9. Příprava zásahových vozidel na STK

19. 5. Technický zásah – 1,5 leté dítě „zabouchlé“ v bytu
v Horním Bousově

11. 9. Asistence při autokrosu na Rachvalách
15. 10. STK zásahových vozidel

6. 6. Technický zásah – transport pacienta s nadváhou
do vozidla záchranné služby

20. 10. Kontrola hasicích přístrojů
20. 10. Odstranění spadlého stromu na komunikaci v Horním
Bousově

19. 6. Likvidace lesního požáru v Libošovicích
24. 6. Likvidace požáru ve Střehomi – požár kotle v RD

22. 10. Odstranění spadlého stromu ve Vlčím Poli

30. 6. Odstranění spadlého stromu na silnici v Dobšíně

4. 11. Likvidace požáru uhlí ve sklepě domu v Domousnicích

8. 8. Odstranění spadlého stromu na silnici v Horním Bousově

5. 11. Odstranění spadlého stromu ve Střehomi

14. 8. Asistence při MR v Autokrosu na Rachvalách

16. 11. Likvidace požáru trávy v Obrubcích

28. 8. Asistence při kulturní akci „Bousovské slavnosti“

14. 12. Asistence při havárii vozidel v Obrubech

Povodně v povodí Klenice

Povodně bývaly jednou z nejhorších
katastrof, které postihovaly naši krajinu.
Většinou byly dílem přírody, ale mnohé
měly příčinu i v nedostatečné odolnosti
lidských staveb, hlavně rybničních hrází. Horší byly snad už jen morové rány
a války. Připomeňme si v našem novém
seriálu některé velké povodně, které pustošily okolí malé říčky Klenice od jejího
pramene nad Libošovicemi přes oblast
rybníků od Kosti přes Střehom, Dolní
Bousov a Bechov až ke klidnému dolnímu
toku před Mladou Boleslaví. Samozřejmě
o těch starších povodních nemáme zachované písemné zprávy, ty se týkaly jen velkých toků či rybničních soustav. Ovšem
povodně nebyly způsobovány jen vodními
díly na Klenici, ale hlavně častými průtržemi mračen a krupobitím.

V našem kraji se nejstarší záznam o povodni zachoval v matrice zemřelých sobotecké farnosti, do níž patřilo až do roku
1753 i Bousovsko. Tato matrika je uložena
ve Státním oblastním archivu v Hradci
Králové (dříve v Zámrsku) ve sbírce matrik Východočeského kraje, má číslo 5238,
byla vedena v letech 1757–1784, zápis je
na straně 412 a latinsky ho tam učinil
sobotecký děkan Jan Václav František
Bauller z Hohenburku (1714–1776). Nemusíme však shánět latinsko-český slovník,
neboť volný překlad soboteckého kaplana
a později libošovického faráře Antonína
Učíka (1808–1871) najdeme v I. díle libošovické farní Pamětnice na s. 251.
www.dolni-bousov.cz

Libošovický zápis je v úvodu doprovázen třemi drobnými zprávami:
Rok 1570, v pátek po sv. Vavřinci veliká
povodeň k Mladé Boleslavi.
A. 1599 hlavní mor* v Čechách – denně
40–50 osob v Mladé Boleslavi zemřelo.
1789 opět povodeň a vdova Anna Donátova utopena.
Potom již následuje Výtah z knihy VII
zemřelých od 1757–1784:
Potopa 1763
Na stránce 412 řečené matriky Sobotecké
od 1763 čteme:

Dne 30. června v 9 ½ hodiny v noci protrhl se převelikou povodní rybník Kostecký,
Bílý nazvaný, čímž se převeliká zkáza na lidech, dobytku, příbytkách, pozemkách stala,
jakouž žádný za souvěku neviděl, ani o ní
slyšel. Utopili se:
1. Jan Helikar, chalupník v Podkostí, který
i se svým domkem přes pole nešen, 62
let stár, zahynul a v Nepřívěci 2. července
pochován byl.
2. Manželka jeho Marie, 59 let, která též
zahynula.
3. Rosalie, 18 let stará, dcera jejich.
4. Václav, syn Václava Hoška z Dobšína, 12
let stár.
5. Martin Svoboda, chalupník, 35 let stár,
s manželkou Kateřinou, a 2 dcery, Kateřina a Alžběta, 12 a 3 ½ roku staré.
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6. Václav Adam, chalupník, 18 let stár.
7. Kateřina, dcera Jiřího Vondráčka, a Kateřina, dcera Jana Vondráčka.
8. Dorota, manželka a vdova po † Janu Jánovi ze Střehomi, nalezena jest 8. července ve Voseku.
9. Dorota, vdova po † Josefu Kyselým nalezená 10. července v rybníku Střehomským.
10. Též nalezen 11. července Jan Martin, 8
let stár.
Všickni v Nepřívěci pochováni.
Povodeň tedy měla jen v okolí Podkosti
14 obětí. Proč jsou utonulí zapsáni tímto
způsobem pod deseti pořadovými čísly,
to není jasné. Právě tak nevíme, proč není
u všech uvedeno bydliště.
Poznámka
Přepis je pořízen podle platných edičních zásad (w=v, upravena interpunkce
apod.)
* „A. 1599 hlavní mor“ znamená: Anno
[= Roku] 1599 hlavní mor [tj. postihující
oběť od hlavy].
V příštím pokračování se pomalu přesuneme do 19. století.
Karol Bílek
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Zpravodaj města Dolního Bousova

Zajímavost z okresního archivu – dokončení

Státní okresní archiv Mladá Boleslav
uchovává mnoho dokumentů, vztahujících
se k Dolnímu Bousovu. Jedním z nich je
i Matrika obecní města Bousov, zachycující
obyvatele patrně v roce 1853. Z tohoto roku
jsou v ní uváděné poslední data narození.
Poskytuje podrobný pohled na rodiny bydlící
v jednotlivých číslech popisných včetně roku
narození (u některých). Dolní Bousov měl
v té době 252 čísel popisných. Dnes tedy uveřejňujeme poslední část.
ČP 200, R 1: Lhoták Jan, M Anna. R
2: Lhoták Jan, M Alžběta, D Kateřina, D
Františka, D Alžběta. ČP 201, R 1: Lamač
Václav 1814 obuvník, M Anna 1815, S Josef 1838, S František 1840, S Václav 1842,
S Vincenc 1849, S Jan 1847, D Barbora
1845, D Anna 1851. R 2: Tůma Kateřina,
D Anna. ČP 202, R: Macoun Jan, M Kateřina 1821, S Josef 1833, S Václav 1840,
D Anna 1829, D Barbora 1830, D Terezie
1836, D Kateřina 1848, D Františka 1852.
ČP 203, R 1: Mladič Jozef 1819, M Terezie
1829, S Jan 1843, S Josef 1843, D Marie
1852. R 2: Mladičová Kateřina. R 3: Pařík
Karel, Pařík Josef. ČP 204, R 1: Šimůnek
Jan, M Kateřina, D Anna 1844, D Marie 1849. R 2: Halbych Jiří, M Anna. ČP
205, R: Aust Jan 1814, M Barbora 1819,
D Anna 1842, D Marie 1840, D Barbora
1844, D Terezie 1847. ČP 206, R 1: Kolářová Anna 1804, S Václav vojín, S František
zemřel, S Štěpán 1836, D Anna 1830, D
Kateřina zemřela, D Marie 1842, D Terezie 1847. R 2: Folprecht Václav, M Majdalena, S Josef, S Jan, S František, S Antonín,
S Václav, D Marie. R 3: Najman Václav, M
Marie, S Václav, S Josef. R 4: Vavřich Jan,
M Kateřina zemřela. ČP 207, R: Halbych
Václav, M Kateřina, S Josef, S Jan, S Václav, S František. ČP 208, R: Hájek Václav 1805, M Barbora 1813, S Václav 1839,
S František 1841, D Terezie zemřela, D
Anna 1837, D Marie zemřela, D Kristina
1847, D Kateřina 1853. ČP 209, R 1: Horáček Josef 1815, M Barbora 1813, S Josef
1843, S Jan 1845. R 2: Bryksy Wáclav, M
Anna, D Barbora, D Anna, D Marie, D
Alžběta. R 3: Štěpánek Václav, S Václav,
S Josef, D Anna, D Marie, D Barbora. ČP
210, R 1: Horáček Matěj 1812, M Barbora,
S Jan 1842, D Marie 1847. R 2: Horáčková Marie, S Václav. ČP 211, R 1: Voborník
František, D Marie, její S Václav, S František, D Anna. R 2: Voborník Terezie, D
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Anna. R 3: Švorc Marie, Švorc Terezie.
ČP 212, R 1: Kolísková Kateřina, S Karel
vojín, S Jan, D Marie, D Kateřina, R 2:
Zahrádka Václav. ČP 213, R: Halbych Jan,
M Terezie, S Josef 1845, D Anna 1839. ČP
214, R: Ježek Josef 1802, M Anna 1807,
S Václav 1829 vojín, S Josef, S Jan, D
Barbora, D Kateřina. ČP 215, R 1: Janda
Václav hospodský, M Marie, S Václav, D
Marie. R 2: Najman Matěj 1815, M Terezie 1820, D Kateřina 1842, Tyrichtr Josef.
R 3: Buva Václav, Buva Karel, SE Anna.
R 4: Smetana Josef, M Anna. ČP 216,
R 1: Folprecht Josef krejčí, M Veronika,
S František, D Barbora, D Anna, D Terezie, D Marie. R 2: Bylinský Dominik zedník, M Františka, S František, S Václav, D
Marie. ČP 217, R: Sobota Václav 1825, M
Marie 1825, S Václav 1849. ČP 218, R 1:
Horáček František 1819 obuvník, M Anna
1817, S Jan 1843, S Václav 1846, S František 1848, D Anna 1850. R 2: otec Horáček
Jan, S Václav 1828. ČP 219, R: Pelc Josef,
M Barbora, BR Karel. ČP 220, R: Janda
Matěj obuvník, M Alžběta, S Jan, S Josef,
D Marie, D Anna, D Marie. ČP 221, R:
Folprecht Jan provazník, M Mari0e, S Jan,
matka Anna. ČP 222, R 1: Paul František
rolník, M Marie, S Jan, S František, D
Anna, D Kateřina, D Františka. R 2: Paul
Josef, M Anna, D Anna. R 3: Zahrádka
Václav, M Terezie, S Václav 1848, D Anna
1850. ČP 223, R 1: Januš Jan sadař, M
Barbora. R 2: Pelc Jan, M Josefa. R 3: Klofeč Dominik, M Františka. ČP 224, R 1:
Bernat Matěj uzdař, M Barbora, S Matěj,
D Kateřina, D Anna. R 2: Bernat Jan, M
Kateřina, S Jan, S František, D Marie, D
Josefa. ČP 225, R 1: Valenta Josef (Autor
Valentovy kroniky, v níž zaznamenal mnohé
historické události Dolního Bousova, spoluzakladatel divadla.), M Marie. R 2: Valenta
Jan, M Anna, S Jan, D Marie. ČP 226, R
1: Folprecht Jan, S František, S Václav, D
Anna. R 2: Havlík Josef, M Josefa, S Jan,
D Františka, D Anna, D Terezie. ČP 227,
R: Kocvera Matěj, M Barbora, S František,
S Jan, S Josef, D Anna, D Barbora. ČP
228, R: Žluva Jan 1818 truhlář, M Anna
1826, S Jan 1844, S Josef 1852. ČP 229,
R 1: Folprecht Matěj, M Anna, S Josef, D
Anna. R 2: Otomanský Matěj obuvník, M
Barbora, S Matěj vojín, S Jozef Zahrádka,
D Marie, S Václav. (Matěj Otomanský je
praprapradědeček herečky Sabiny Laurinové. Prapradědeček Bohuslav se narodil 1857,
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záznamy matriky končí 1853.) ČP 230, R 1:
Aust Josef bednář, M Rozálie. R 2: Aust
Václav, M Terezie, S Václav, D Terezie.
ČP 231, R: Nechánský Josef kupec, M
Barbora, S Josef, matka Keil Barbora. ČP
232, R 1: Zelený Jan tkadlec, M Kateřina, S Jan 1834, S Josef 1837, D Kateřina
1832, D Anna 1820. R 2: Doškář Jan tesař,
M Lidmila, S Václav vojín, S Antonín, D
Terezie, D Anna. ČP 233, R 1: Folprecht
Václav zedník, M Anna, D Anna, D Marie, S Václav, S Jan, S Eduard 1847, S Alois
1849, S Josef 1851. R 2: Janda Václav, M
Kateřina. ČP 234, R 1: Mencl Václav tesař,
M Barbora, S Václav 1845, D Anna 1848.
R 2: Šouta Matěj, M Anna, S Václav. ČP
235, R: Karban Jan zedník, S Václav, D
Marie, D Anna, D Františka. ČP 236, R
1: Jirků Václav krejčí, M Alžběta, S Jan,
D Anna, D Kateřina. R 2: Jirků Václav nádeník. ČP 237, R: Koch Václav rolník, M
Terezie. ČP 238, R 1: Vrabec Jan, M Barbora. R 2: Janda Karel, M Marie, S Jan, D
Anna, D Marie. ČP 239, R: Sobota Matěj
obuvník, M Anna, S František, D Barbora. ČP 240, R: Kverek František, M Barbora, S Jan, S František, S Václav, S Josef, D
Barbora. ČP 241, R: Karban Václav 1818
tkadlec, M Kateřina 1833, D Marie 1847.
ČP 242, R: Karban Jan bednář, M Anna,
D Marie 1847. ČP 243, R: Pažout Jan
1830 bednář, M Kateřina 1833, D Rosalie
1853. ČP 244, R 1: Karban Anna vdova,
S Josef, D Anna 1848. R 2: Lilinský František patent, M Barbora, D Marye. ČP 245,
R 1: Jan Folprecht, Masopust Kateřina. R
2: Jirku Kateřina, S Matěj Kocvera vojín,
S Jan, D Anna, D Kateřina. R 3: Buva Jan,
M Johana, S František, D Anna, D Františka. R 4: Balák Adam, S Pavel. R 5: Balák Josef. ČP 246, R: Dlask Jan, M Anna,
S Jozef. ČP 247, R: Trakal František 1809
krejčí, M Kateřina, D Marie 1835, S Eduard 1843, D Terezie 1845, S Josef 1848, D
Anna 1853. ČP 248, R: Karban Josef zedník, M Františka, D Anna, D Marie 1849.
ČP 249, R 1: Bobek Hana. R 2: Vidra Josef
tkadlec, M Terezie. R 3: Prokůpek Josef,
M Kateřina, S Jan, S František, S Josef,
D Marie. ČP 250, R: Hamrschmied. ČP
251, R: Kocvera Josef, M Terezie, S Josef,
S Karel, D Marie, D Alžběta. ČP 252, R:
Kverek Václav.
Miloslav Ječný
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Knihovna

Knižní novinky
Tipy z městské knihovny:
Pro mládež:
 Červená, bílá a královsky modrá (C.
McQuiston) Young adult román o zakázané lásce na pozadí prezidentské
kampaně. V Londýně se koná královská svatba a jedním z vážených hostů je
i Alex, syn první americké prezidentky.
 Trhni si, Ethane (W. G. Williams)
Ethan a Rachel se nesnášeli, už když
jim bylo sedm. Celé dětství si dělali naschvály. Teď budou oba končit vysokou
školu – a hodně se změnili.
 Catwoman – zlodějka duší (S. J. Maas)
Příběh z fantasy cyklu o začátcích superhrdinů přináší příběh Kočičí ženy.
2 roky poté, co Selina utekla ze slumu
v Gothamu, se vrací na scénu jako zámožná Holly Vanderheesová.
 Hororové příběhy. Křič! Křič! Křič! (J.
Preller) Sam Carverová miluje zábavní
parky a na atrakci zvanou Dračí zub se
těší vůbec ze všeho nejvíc.

Romány:
 Nikdy (K. Follet) Román je akčním
příběhem o rozděleném světě, v němž
zdánlivě nenápadné události mohou
vést k zažehnutí děsivého válečného
požáru. Lokální konflikty mohou rychle přerůst ve světovou válku, jako se
to stalo už v minulosti. A Ken Follett
varuje: snažme se, aby k tomu nedošlo
znovu. Nikdy.
 Hotel Adlon, sága jedné rodiny (R.
Döhnert) Sonja vypráví vnučce svůj životní příběh propojený s historií legendárního hotelu Adlon. Barvitá rodinná
historie, která začíná lží a končí láskou.
 Čokoládový klub (C. Matthews) Román
představuje a splétá příběhy čtyř rozdílných kamarádek, které kromě přátelství a ochoty pomáhat si spojuje i láska
k čokoládě.
 Tři sestry (H. Morris) Román podle
skutečného příběhu tří sester, které
rozdělila druhá světová válka. Ani přes
všechny prožité hrůzy však nikdy neztratily naději, že se opět shledají.
 Frišta (P. Procházková) Novela české
novinářky vychází ze znalosti problémů poválečného Afghánistánu, z nichž
si vybrala otázku muslimských žen. Hrdinka knihy, poloviční Ruska provdaná do Kábulu, vypráví o životě v zemi
na začátku nového století.
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Čtěte, vyplatí se to. Budete
chytřejší a pochopíte ostatní
Češi jsou národem čtenářů. Průměrný občan naší vlasti tráví s knížkou asi
39 minut denně a za rok „přelouská“ 17
knih. Čtenář dolnobousovské knihovny si
v průměru ročně půjčí dokonce 38 knih.
Podle statistik saháme nejčastěji po fantasy, potom sci-fi a dobrodružné literatuře.
Důležitější než knižní žánr je ovšem fakt,
že čtete, říkají odborníci. A mají pravdu.
Co všechno tím můžete získat?
Vypilujete si analytické schopnosti
Milujete detektivní romány? Není divu.
Objevování malých či velkých tajemství je
dobrodružství, které jen tak nikde nezažijete. Pořád dumáte, kdo je zloděj, podvodník nebo vrah? Na rozuzlení záhady
potřebujete analytické myšlení, postřeh
a intuici. Není divu, že taková detektivka
je pro váš mozek stejný trenažér jako pro
průměrného atleta běžící pás. Jenže s tím
rozdílem, že vy musíte doběhnout do cíle.
Náš tip: Víte o tom, že detektivky pomáhají zmírňovat deprese? Podle psychologů
se lidé, kteří trpí vnitřními smutky, cítí izolovaní. Když čtou o lidech s problémy (byť
fiktivními), dává jim to naději, že v tom
nejsou sami. Pokud se cítíte sklíčeně, je
nejvyšší čas na nějaký pěkný krimi příběh.
Dobré jsou třeba severské detektivky. Tip
z bousovské knihovny: J. Nesbo – Netopýr
(severská krimi)
Opadne z vás stres
Ano, žijeme v době stresové. Z práce
na nákup, domů, uklidit, mrknout s dětmi na úkoly a pak unavený večer u televize nebo hůř – u žehlicího prkna… Uff,
kdo má takové tempo udýchat? Ztratit se
v knize je nejlepší metodou relaxace, říkají neuropsychologové. Zvlášť v dnešní
době, kdy každý z nás touží po nějakém
úniku. A nezáleží vůbec na tom, jakou
knihu čtete.
Náš tip: Pokud si ke čtení uvaříte čaj nebo
kávu, bude váš relax dvojnásobný. Horký nápoj totiž navozuje pocit klidu a bezpečí. Tip
z bousovské knihovny: J. Caplain – Chata
ve Švýcarsku (série romantické útěky)
Naladíte se na druhé...
V knížkách jste jako v jiném světě.
Žijete cizí příběhy, sdílíte s hrdiny jejich
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myšlenky, pocity, trable, citové vzestupy
a pády… To vám pomáhá vidět věci i z jiné
perspektivy. A přesně to přispívá k tomu,
abyste i v praktickém životě občas odhlédli od sebe a více chápali druhé lidi. Zkrátka abyste byli vnímavější.
Náš tip: Víte o tom, že nejvíce empatičtí jsou čtenáři „žánrové fikce“? Pokud
potřebujete posílit svou citovou stránku,
přečtěte si nějakou knížku tohohle druhu. Tip z bousovské knihovny: F. Backman
– Úzkosti a jejich lidé (bláznivá komedie
o rukojmích zajatých při prohlídce bytu)
Budete mít vyšší IQ
Mozek je sval. A když ho budete každý
den trénovat četbou, začne být výkonnější.
Alespoň to tvrdí britští vědci, kteří zjistili,
že „knihomolové“ jsou obecně bystřejší,
pohotovější a mají výbornou slovní zásobu. Ale to není všechno. Poslední výzkumy dokonce prokázaly, že louskání knížek
je dobrou prevencí proti různým duševním
nemocem, jako je Alzheimerova choroba
a demence. A to už jednoznačně stojí
za vyzkoušení.
Náš tip: Chcete začít číst pravidelně? Udělejte si z toho rituál a čtěte vždy
ve stejný čas (třeba po cestě do práce).
Začněte na 10 minutách, postupně svou
„čtenářskou chvilku“ zvyšujte na 20 – 30
minut denně. Tip z bousovské knihovny: W.
Tevis – Dámský gambit (strhující román
o fenomenální hráčce šachu)
Získáte lepší slovní zásobu
Tak schválně, odhadnete, kolik má český jazyk slov? Podle odborníků jde zhruba
o 250 000. Není to málo, ale průměrný
Čech z nich aktivně používá jen zlomek –
asi 3000 až 10 000 výrazů. Chcete na tom
být o trochu lépe? Začněte víc číst.
Náš tip: Knižní jazyk je bohatý. Můžete
v něm najít nová, cizí nebo zastaralá slova (či nářečí). Všimněte si, jak se správně
(gramaticky) píšou, a ve slovníku si vyhledejte jejich skutečný význam. Tip z bousovské knihovny: A. Novotná – Kdo jinému
jámu kopá… (lehko i vážný slovník přirovnání, pořekadel a přísloví)
Zdroj: https://www.idnes.cz/jenprozeny/volny-cas/cteni-cetba-knihy-zdravi-vliv
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Sázíme stromy – obnova Hellerova sadu
/dokončení ze strany 1/

V návrhu městské zahradnice paní Adamové na revitalizaci sadu zaznělo: „…Staré jabloně by se spolu se starými třešněmi
měly lehce prořezat a zbavit suchých větví,
tak aby se zvýšila jejich životnost. Přinejmenším dvě torza starých stromů zůstanou součástí sadu jako doupné stromy.
Souvislý porost hlohu, špendlíků by zůstal
téměř celý, tak aby děti z přírodovědného
kroužku mohly krmit ptactvo v zimě. Blízko tohoto místa by měla být i lavička pro
odpočinek i pozorování.“
Nová výsadba 16 stromků třešní bude
uspořádána tak, aby doplnila prázdná
místa mezi původními třešněmi a starými
jabloněmi. Pořízení sazenic, opěrné kůly,
nářadí a další materiál pro výsadbu zajistí nezisková společnost Sázíme stromy
z.ú. Stromky vysadí děti z Přírodovědného kroužku pod vedením Pavly Bartkové
a Lenky Hejnové.
A co o sobě říká spolek Sázíme stromy?
Propojujeme firmy, obce a dobrovolníky
a společně sázíme stromy a keře na místech,

kde je to nejvíce potřeba. Peníze získáváme
od firem, které se rozhodnou podpořit životní
prostředí. S obcemi vyhledáváme nejvhodnější lokality, které by jinak zůstaly neosázeny. A s dobrovolníky, často samotnými
zaměstnanci firem, nakonec stromy a keře
vysázíme. Po vysazení stromy přebírá obecní úřad, který se zavazuje k následné péči.
Naše organizace zajistí nákup a dopravu
stromů na určené místo, odborný dohled nad
sázením a instruktáž – Jak správně vysadit
strom. Dále zajistíme nebo doplníme veškeré
potřebné nářadí.

Proč sázíme stromy?
1. Každým rokem se na světě vykácí 70.000
km2 stromů, to je území velké jako celá
Česká republika. I v rámci ČR počet
vzrostlých stromů neustále klesá. Aktivní
výsadbou se tato čísla vyrovnávají.
2. Chceme, aby si firmy uvědomovaly, že
svojí činností životní prostředí spíše zatěžují a je třeba přírodu aktivně podporovat. Vysazení stromů může být pro firmu
prvním krokem ještě i k dalším změnám
vedoucím k větší zodpovědnosti. Považuje-

Naučné stezky jsou
na sezónu připraveny
Všechny tři okruhy jsou po zimě upraveny a lze jich využívat. Sám v začátku
dubna přivedu školáky nedalekého měsRočník 58 - číslo 2/2022

ta na stezku číslo dvě k Červenskému
rybníku, kde zakončíme den, věnovaný
vodě. Nejprve ovšem zamíříme k prame-
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me za velký rozdíl darovat peníze na výsadbu a nechat specializovanou firmu,
aby stromy vysadila, nebo na druhé straně zapojit dobrovolníky, nechat je vykopat
jámu, zatlouct kůly, zmazat se od hlíny
a nakonec cítit hrdost a štěstí. Jsme rádi,
když lidé mají díky tomu, že sami sázeli,
ke stromu vztah.

3. Považujeme naší práci za velmi důležitou
v dnešním světě velkých nároků na výkon
a rychlost. Chceme, aby sázení stromů
bylo pro všechny vedle podpory vědomí
o nutnosti naši přírodu chránit hlavně
„zahradní terapií“.
Firmou, která bude financovat konkrétně naši výsadbu je pražská společnost
Vivus. Společnost Vivus se specializuje
na bytovou výstavbu v Praze a jejím blízkém okolí. Touto cestou pracovníkům firmy za dar děkujeme.
Přejme našim stromkům dlouhý život
a přijďte se každé jaro pokochat rozkvetlou
krásou květů v obnoveném třešňovém sadu.
Dita Říhová

ni Klenice, který jsme před řadou let pro
jednu televizní reportáž označili. Kovaná tabulka nad vývěrem stále drží, a tak
k posluchačům uvedu i některý z veselých
příběhů z natáčení. Hlavně však uvidíme začátek potoka-říčky, zažijeme vodu
téct jiskřivě čistou, studenou, nepatrnou.
U hladiny Červenského rybníka se následně přesvědčíme, co voda všechno dovede,
www.dolni-bousov.cz
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jak důležitá je pro krajinu i život v ní. Využiji přitom návštěvy k pozvání k návratům
do krajiny tří naučných stezek a vyzvednu
jejich přednosti. Protože však v posledním
čase dochází u trasy na Zahrádkách k výrazným projevům vandalství, kdy je ničen

mobiliář a lahve po alkoholu rozbíjeny
přímo o lavičky, budu muset daleko častěji
místa uklízet a monitorovat kvůli bezpečnosti lidí a snad i s výhledem na nápravu
stavu. Dál totiž musí platit, že naučné
stezky směřují nabídkou k široké veřejnos-

ti, než k hloučku přechodně rozdivočelé
mládeže. Bylo by velikou škodou na možnost projít či projet se po zajímavém okolí
oblasti rezignovat. Ohlasů, které nápad
města oceňují, je totiž v sečtení už pěkná
řádka.
Pavel Kverek

Společenský a kulturní život na Bechově
a Svobodíně od konce 30. let do roku 1948
Bechovská kronika existuje od roku
1927. Tehdejší kronikář zaznamenal dějiny
obce od poloviny 19. století, ale až po druhé světové válce se kronikáři začínají postupně zmiňovat podrobněji o dění v obci.
Kronika školy je v tomto směru mnohem
sdílnější. Existují dva svazky. První zachycuje události od založení školní budovy
v roce 1892 do roku 1915. Druhý svazek
chybí. Třetí a zároveň poslední svazek pokračuje zápisy z roku 1942, končí rokem
1962. To byl rok, kdy se ve zdejší škole
učilo naposled. Proto nelze sledovat společenský a kulturní život v našich vesnicích
plynule. Několik málo údajů ze třicátých
let najdeme v obecní kronice, ale tehdejší
kronikář byl na podrobnosti velmi skoupý.
1937
V roce 1937 byl přičiněním tehdejšího
starosty pana Václava Mendlíka vybudován hřbitov. Do té doby se pohřbívalo
na Všeborsku nebo v Dolním Bousově.

doročně vyslechnout projev k výročí zřízení protektorátu, v dubnu musely slavit také
narozeniny Vůdce a v červnu narozeniny
protektorátního prezidenta Emila Háchy.
Od roku 1942 také každoročně „vzpomenuto úmrtí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha“.
1942
V tomto roce uspořádala spořitelna
v Sobotce ke Dni spořivosti soutěž o nejlepší slohovou a kreslířskou práci. Na druhém místě se umístila žákyně 6. ročníku
Anna Semíková a získala 60,- K. Další
dva chlapci dostali knihu. „Žactvo se zúčastnilo výstavy o spořivosti a rozdělování
cen. Úředníci spořitelny ochotně ukázali
a vysvětlili zařízení spořitelny. Žáci si započítali na počítacích strojích a zkoušeli i psá-

ti na psacích strojích.“ Ředitel spořitelny
přislíbil návštěvu v bechovské škole, kam
skutečně přijel a přivezl finanční dar 100,K. Za tyto peníze byly zakoupeny školní
potřeby.
„Vánoční shromáždění. Poslední předvánoční den byl svátkem dětí, na který
jistě nezapomenou. Byl promítnut poučný
zábavný film, žáci zazpívali a recitovali koledy a vhodnou hudbou na gramofon a pianino byl dán ráz Vánoc – svátků radosti
a očekávání. Děti byly pohoštěny čajem,
vánočkou a cukrovím. Každý žák dostal
jednu až tři hodnotné knihy. O zdařilé
shromáždění dětí pod vánočním stromečkem se nejvíce zasloužil místní mlynář pan
Stanislav Straka, který krásným peněžitým
a hmotným darem získal srdce dětí.“

1939
O dva roky později došlo také k výstavbě obecního domu. Obecní dům na Svobodíně stojí přibližně uprostřed vsi. Dodnes
je na něm umístěna pamětní deska s reliéfním portrétem a jménem Františka Klauze. Na pamětní desce stojí: „Postaveno
roku 1939 k uctění světlé památky zdejšího rodáka Františka Klauze *14. 6. 1865,
+4. 7. 1936“. O Františku Klauzovi se
mi podařilo zjistit následující: František
Klauz se s největší pravděpodobností narodil na Svobodíně. Byl to továrník, mecenáš. Ve své rodné obci financoval stavbu
„obecního domu“ (čp. 13), který byl postaven až po jeho smrti. V roce 1939 sem byl
zaveden i obecní telefon.
1939–1945
Během existence protektorátu moc
příležitostí ke společenskému životu či
k oslavám nebylo. Školní děti musely kažwww.dolni-bousov.cz

Svobodín, zřejmě přelom 40. a 50. let 20. století
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1943
V rámci rodičovského sdružení uspořádal správce školy (ředitel) opět vánoční
besídku spojenou s nadílkou. „Žáci přednesli a zazpívali vánoční koledy. Nejvíce se
líbila sborová recitace Romance štědrovečerní. Všichni byli pohoštěni čajem a zákusky. Všechny děti dostaly cukroví, které dívky upekly v kuchyňce správce školy.
Pan mlynář Stanislav Straka opět přispěl
s nevšední ochotou peněžními i hmotnými
dary k zdaru besídky. Děti byly poděleny
zábavními knihami, školními potřebami.
Malá děcka našla pod stromečkem panenky a zvířátka, které vyrobily dívky v ručních pracích. Spolupráce školy s rodiči se
vydařila.“

Ze zápisu je zřejmé, že se těchto vánočních besídek účastnili také rodiče dětí.
Besídka se konala zřejmě vždy ve škole,
soudě podle toho, že se hrálo na pianino.
Ve válečných letech bylo velmi důležité,
aby mohlo k podobným setkáním docházet, aby se lidé mohli alespoň na chvíli
odreagovat od nepříjemné reality, aby
se děti alespoň na chvíli mohly radovat
z dárků a aby mohly společně sdílet chvíle radosti.
1944
Velikonoční prázdniny začaly 5. dubna
a trvaly do 12. dubna, tedy osm dní. Lze
předpokládat, že i ve válečných letech se
na venkově dodržovaly lidové tradice a že
děti chodily na koledu.
1945
Rok 1945 je především rokem, kdy
skončila po dlouhých šesti letech druhá
světová válka a kdy vypuklo Pražské květnové povstání. V těchto hektických dnech
bylo přerušeno vyučování, vyučovat se začalo až 16. května. Třída byla slavnostně
vyzdobena. K dětem promluvila o významu osvobození naší vlasti zastupující řídící
učitelka Hana Nožičková.
Po letech mohlo dojít 28. října k oslavě
státního svátku. „Oslava byla po šestileté
okupaci provedena důstojným způsobem,“
píše tehdejší kronikář.
1946
„Dne 6. března bylo vzpomenuto
ve školní besídce slavnostním způsobem
96. narozenin presidenta T. G. Masaryka
za spoluúčasti Svazu české mládeže. Též
62. narozeniny presidenta Budovatele
dra. Edvarda Beneše byly oslaveny dne
28.5.“
Ročník 58 - číslo 2/2022

Žáci bechovské školy, zřejmě 50. léta 20. století
O této oslavě se zmiňuje i místní kronika: „…Slavnost byla vyplněna složkami
zpěvními, recitačními, proslovy. Slavnost
zakončena státní hymnou.“

1947
„V rámci Týdne dětské radosti podnikla
škola výlet na Tábor u Lomnice nad Popelkou.“

„Dne 8. října 1946 mělo Jičínsko vzácnou a milou návštěvu, p. presidenta, dra.
Edvarda Beneše. Přijel automobilem
od Mladé Boleslavi kolem 13. hodiny
po státní silnici. Žactvo všech okolních
škol se shromáždilo u silnice v Obrubcích,
aby jej spatřilo. Jeho přání se splnilo jenom částečně, jelikož průvod pana presidenta jel velmi rychle v důsledku velkého
zpoždění. Pan president navštívil Sobotku, Jičín a Kopidlno a všude byl velmi četným obecenstvem srdečně pozdravován.
V každém městě učinil projev. Kopidlno
opouštěl již za soumraku. 8. říjen byl svátek pro celý kraj.

„Koncem června bylo vzpomenuto památky Jana Husa a zborovské bitvy.“
Na podzim bylo 13. září „vzpomenuto
10. výročí smrti presidenta Osvoboditele“
a samozřejmě všichni také slavili 28. říjen,
děti opět recitovaly básně a zpívaly. Už je
ale také vidět, jak se pomalu mění politická situace, neboť ředitel školy nezapomněl
ani na další „významné výročí“ – výročí
VŘSR, které bechovské děti oslavily přímo 7. listopadu.

28. říjen oslavily děti ve škole. Ředitel
měl projev, děti zpívaly a recitovaly. A nejlepší na tom všem pro ně bylo dozajista to,
že poté měly volno.

Určitě zábavnější pro ně byla mikulášská nadílka. Konala se 5. prosince, lze
předpokládat, že se všichni sešli v hostinci U Langrů. Mikuláš přinesl dětem různé
dárky, které darovali rodiče. „Za svatého
Mikuláše se s ochotou ustrojila slečna
Pavlína Štekrová a za čerta pan František
Svoboda.“

Kromě běžných oslav, svátků a prázdnin děti jistě potěšily dárky, které dostaly
prostřednictvím Okresní péče o mládež
v Sobotce. V rámci pomoci UNRRA obdrželo každé dítě během března čokoládu
a na konci školního roku „jeden balíček
bonbonů“.

1948
V tomto roce byl na Bechově a Svobodíně ustaven přípravný výbor kulturního
družstva v tomto složení: za akční výbor
Národní fronty – Jan Langr, za MNV –
Jaroslav Dvořák, za jednotný svaz českých
zemědělců – Ladislav Hradec, za sportov-
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ní klub – Josef Slavík, za místní radu osvětovou – Josef Vodhánil, ředitel školy. Zda
kulturní družstvo vyvíjelo nějakou činnost, není popsáno ani v zápisech z pozdějších let.
„Dne 16. června 1948 podnikla škola
menší výlet traktorem na hrad Kost, spojený
se sběrem borůvek.“
O dva dny později už musely děti
ve škole vyslechnout „přímým přenosem

v rozhlase“ volbu prezidenta Klementa
Gottwalda. Bylo jasné, že časy se opět
mění a že to určitě nebude změna k lepšímu, věděli už tehdy mnozí. V následujícím
školním roce se kromě 28. října oslavovaly také narozeniny Klementa Gottwalda,
J. V. Stalina, V. I. Lenina, vítězství bitvy
u Kyjeva, únorové vítězství pracujícího
lidu, založení Rudé armády, bitva u Sokolova, narození „velkého ruského básníka

A. S. Puškina“ a spousta dalších politických výročí.
Vánoční ani mikulášská besídka se nekonaly. Mikuláš už byl v tichosti odsunut,
zapomenut. A Děda mráz zřejmě ještě nestačil z té dálky dorazit. V příštích letech
to však našim dětem určitě bohatě vynahradil.
Ingrid Mendlíková

František Živný uvažoval
o ukončení kariéry
Po návratu z Mistrovství Evropy v páce
ve Vilniusu se František Živný rozhodl
znovu kvalitně potrénovat a vyrazil na přelomu listopadu a prosince na Mistrovství
světa do rumunské Bukurešti. Zúčastnilo
se ho na 1200 borců ze 46 zemí. Nejvíce
byly zastoupeny Turecko, Kazachstán,
Rusko, Arménie, Bulharsko či Ukrajina.
V kategorii Masters nad 100 kilogramů
měl Živný 14 soupeřů. Na slabší levačku
skončil dvanáctý, na pravačku pátý. Dlouho, přes pět minut, bojoval o bronz, ale
poté, co měli oba borci faul, udělal Živný další a to ho poslalo na konečné páté
místo. A jak byl se svým startem spokojený? „Svět mi vyšel lépe než Evropa. Dobře
jsem se připravil, byl jsem agresivnější, lépe
jsem bojoval. Nakonec to dopadlo tak, jak
to dopadlo, v zápase o bronzovou medaili
jsem se vyfauloval – dvakrát jsem zvedl loket
v situaci, kdy jsem soupeře z Kazachstánu
přetláčel, ale nedokázal ho dorazit. Pokud to
okolnosti dovolí, ještě bych se chtěl párkrát
o medaili pokusit. Z české výpravy vyhrál
titul na obě ruce v kategorii Senior Maters
nad 60 let Jarda Sládek.“
Po návratu z Bukurešti začala příprava
na další sezónu. Bousovští pákaři trénují
u Živného, mimo to chodí kluci i do posiloven ve svém volném čase mimo tréninky. A jaký cíl si pro letošek dává silácká
legenda? „Mistrovství Evropy 2022 se koná
v Rumunsku, toho bych se chtěl zúčastnit.
Vloni mi pan Zetka zasponzoroval tři soutěže – republiku, Evropu a Svět. Doufám, že
mi pomůže i letos. Je to můj jediný sponzor,
kterému jsem hrozně moc vděčný, vždyť mě
podporuje už od roku 1998. Dík patří i městu za poskytnutí posilovny a především mým
www.dolni-bousov.cz

rodičům. Přestože je tatínkovi osmdesát
a mamince o pět méně, stále mě podporují,
baví se se mnou o mém sportování a fandí
mi. To mi obrovsky pomáhá.“ Když nezískáš
medaili, počkáš, až budeš patřit do kategorie
nad padesát let? „No, rád bych počkal, ale je
tu jeden velký problém. Po návratu z mistrovství světa jsem navštívil své lékaře. Paní
doktorka Chramostová, neuroložka Kočová
i ortoped Kužel mi všichni shodně doporučili,
ať skončím. Jinak hrozí, že za chvíli nebudu
hýbat rukou a ani se nenajím. Takže zvažuji, že skončím. Vždycky jsem tvrdil, že páku
budu dělat do padesáti, ale spíš to vidím, že
skončím. Prostě nebudu mít všechny tituly,
po kterých jsem toužil.“
To byla Františkova slova po mistrovství světa. Brzy mu ale otrnulo, zdravotní
problémy polevily a on se vydal na XXII.
ročník Golemovy ruky, kterou v sobotu 29.
února pořádal AWC Hluk a Česká asociace armwrestlingu. A ukázal, že do starého
železa ještě nepatří. Vyhrál kategorii Masters nad 105 kg na pravou ruku a v soutěži bez rozdílu vah a kategorií Open byl
druhý. Porazil ho Slovák Juraj Michalička
z Prievidzi. Ten předtím vyhrál muže nad
105 kg na pravačku a na levačku byl druhý.
Startovali i další Dolnobousováci. Junioři
do 65 kg: Tomáš Kanalaš druhý na levou
i pravou. Junioři do 75 kg: Jan Toman pátý
na pravačku. Muži nad 105 kg: Martin Konůpek 4. L a 4. P, Milan Čapek 7. L a 5.
P, Lukáš Prácheňský 9. L a 6. P, Michal
Matějka 10. L. Masters nad 100 kg: Živný
1. P, Prácheňský 3. L a 6. P, Čapek 4. L
a 3. P. Jediná žena ve výpravě Martina Ondříšková byla v kategorii nad 60 kg šestá
na pravou ruku.
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„Se všemi jsem byl spokojený, odvedli
dobré výkony, vždyť v jednotlivých kategoriích startovalo kolen dvaceti borců, v Masters
jedenáct,“ hodnotil Golemovu ruku Živný.
„V sobotu 26. března jedu do OC Arkády
Pankrác. Harley Davidson zde má výstavu
svých motorek a od 12 hodin se zde představí česká špička Armwrestlerů, kteří budou
soutěžit o nejsilnějšího muže a ženu Prahy.
Zároveň se uskuteční i exhibiční superzápasy medailistů s účastí na MS a ME a ukázky
techniky pro širokou veřejnost. Já nastoupím
na pět kol proti Martinu Vodákovi.“
Zajímalo mě, zda řeči o ukončení kariéry zůstanou jen řečmi. “Mám prostřelenou hlavu, pochroumaný záda a přetrhané
šlachy na předloktí, ale pořád dokážu mladý
kluky potrápit. Proto to ještě pár let zkusím,“
vyjádřil se ke své pákařské budoucnosti
František Živný. Za pár týdnů bude extraliga v Lanškrouně, pak Mistrovství Evropy
v Rumunsku. Toho se ale Živný nezúčastní, protože se nejede autem, ale letí. Nezúčastní se ani Mistrovství světa v Turecku,
kam se také letí. Připraví se na červnové
Mistrovství České republiky a červencovou Grand Prix Masters v Maďarsku. Zde
by chtěl uspět, protože je to soutěž kvalitou srovnatelná s Evropou i Světem.
Miloslav Ječný
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Poděkování

Kulturní tipy

Děkuji městskému úřadu za milé blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Skramužský Josef
Městskému úřadu děkuji za milé blahopřání a dárek mým narozeninám. Velmi si toho vážím.
Věra Lukášová
Srdečně děkuji městskému úřadu za milé blahopřání a dárek
k mým narozeninám.
Miluška Zdobinská

1. 4. KINO v knihovně, 19.00, film Zátopek

Slovo nejen k Velikonocům

30. 4. Čarodějnický rej, 17.00, Na Školništi

16. 4. Velikonoční zábava, 20.00, sokolovna, hraje sk.
Adaptace
23.4. Otevřená SOBOTA v knihovně, půjčujeme 9–12 hod.
1. 5. Turnaj starších přípravek pod záštitou starosty
města, fotbalové hřiště DB

/Dokončení ze strany 6/
Nejen, že zpytuji svědomí své a uvažuji i nad naším národem,
zda bychom také tak houževnatě bránili svou zem před agresorem,
ale protíná se mi to s obsahem křesťanských Velikonoc.
Příběh Ježíše Krista jistě známe zvnějšku, tak jak jej popisují
evangelia. Ježíš je odsouzen k smrti ukřižováním, umírá mezi dvěma zločinci na Golgotě, jeho tělo je uloženo do hrobu, ke kterému
je postavena i římská stráž a den po sobotě objevují ženy, které jdou
dokončit pohřební rituály, prázdný hrob. Potkávají jen anděla, který
se jich ptá, proč hledají živého mezi mrtvými, že Ježíš byl vzkříšen.
Položme si ale otázku po vnitřním důvodu Kristovy smrti.
Představuji si, jak Ježíš stojí před Pilátem, který má moc ho osvobodit nebo vydat rozsudek smrti. Ježíš spíše mlčí, než mluví, Pilát
s ním sympatizuje, ale nakonec ho stejně vydá na smrt. A představuji si, jak po vynesení rozsudku se ho jakýsi pomyslný reportér
ptá: „Ježíši, měl jsi právě možnost zachránit svůj život, proč jsi
tedy neřekl, co Pilát, resp. Židé chtěli slyšet? Nedává to smysl,
takto zcela jistě zahyneš.“ A Ježíš se podívá do tváře reportéra
a odpoví: „To bych se musel před svým Otcem stydět, kdybych ho
zapřel a tím si zachránil svůj život.“ Ano, Kristus umírá ne pro nějakou krvelačnost Boha, který chce krev svého Syna, aby mohl odpustit nám lidem, ale pro svou věrnost své vlastní identitě, kým je,
tedy Synem Otce (Boha). Jedním z Trojice. Kdyby na otázku: „Jsi
tedy Mesiáš?“ odpověděl záporně, zachránil by sice svůj život, ale
zradil by svého Otce v nebesích. Odpověděl však ANO, tím jako
pravý Bůh a pravý člověk napravil všechny lidské nevěrnosti vůči
Bohu, což ho ale kvůli zlobě nepřátel dovedlo ke smrti na kříži.
Jako vnímám, že ukrajinští vojáci bojují nejen za svou zem, ale
i za nás, za naši bezpečnost a pokládají při tom své životy, tak neporovnatelně více pokládá Ježíš Kristus svůj život za spásu a smíření
lidstva jako celku a každého z nás. Lidé se na úsvitu dějin Boha zřekli,
zříká se ho každá lidská generace svým NE. Ale každé naše NE maže
Ježíš Kristus svým ANO vůči Bohu, svému Otci. A o tom jsou Velikonoce. Naše chyby mohou být jakkoliv velké, ale Bůh nás má stejně
rád a dává nám šanci. Nehledí na množství zla v našich životech, ale
nabízí nám stálé východisko, kdykoliv mu říci své ANO.
Mám radost, že o Velikonocích budu křtít dva mladé lidi právě
z Bousova. Velikonoční bohoslužba zde v Bousově bude sloužena
na Boží hod velikonoční v 10.30. Při ní se také tradičně žehnají
donesené pokrmy. Požehnané a radostné Velikonoce navzdory
všemu zlému ve světě i v našem životě! Kristus vstal z mrtvých!
Opravdu vstal z mrtvých!
P. Václav Novák, farář

5. 5. Sportovní den mládeže s TAJV s žáky ZŠ
6. 5. KINO v knihovně, 19.00, film Betlémské světlo
7. 5. Vojenský den, vojenská přehlídka Na Školništi
8. 5. Fotbalový turnaj starých gard, fotbalové hřiště DB
11. 5. Den proti rakovině, celý den sbírka v Dolním Bousově
a v knihovně
14. 5. Taneční zábava, 20.00, sokolovna, hraje VÍKEND
21. 5. Otevřená SOBOTA v knihovně, půjčujeme 9–12 hod.
Aktuální informace a podrobnosti najdete na
www.infocentrum.dolnibousov.cz
a na plakátovacích plochách.

Inzerce

 Nabízím ZDARMA trávu k posečení a usušení asi 25 arů v Dolním Bousově Na Hrázi. Tel. 326 396 009.

PORADENSTVÍ 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
tel.: 721 236 158

e-mail: info@vanhill.cz
www.vanhill.cz

Zpravodaj Bousovák, vychází jako dvouměsíčník. Vydavatel: Město Dolní Bousov, nám. TGM 1, 294 04 Dolní Bousov, IČ: 00237680. Vydání
povoleno MK ČR pod číslem E 13240. Pověřená redaktorka: Ing. Dita Říhová. Redakce: Ing. Dita Říhová, Miloslav Ječný, Zuzana Zemanová.
Náklad 1300 výtisků. Grafická úprava a tisk MS Polygrafie s.r.o., Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, www.mspolygrafie.cz.
Příspěvky a inzerci přijímá Městská knihovna a infocentrum, tel.: 322 312 001, 322 312 002, infocentrum@dolni-bousov.cz. Uveřejněné příspěvky
nemusí vyjadřovat názory redakční rady zpravodaje. Uzávěrka příštího čísla 15. 5. 2022. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.
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Apolena Žežulková

Eliška Doubravská

David Svoboda

Kryštof Černý

Jonáš Rieger
www.dolni-bousov.cz

Malvína Machová
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Pavel Kubeček

Sofie Dubiško

Lucie Kverková

Terezie Říhová

Tomáš Bulíř
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Tobiáš Zeler

20

www.dolni-bousov.cz

