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Hřbitovní brána v Dolním Bousově po renovaci. Foto P. Kverek.

Slovo starost y
Vážení spoluobčané,

léto a dovolené jsou za námi. Letní 
prázdniny jsme v našem městě zakonči-
li 4. Bousovskými slavnostmi, které se 
vydařily. V průběhu odpoledne a veče-
ra vystoupilo několik umělců a skupin 
různých žánrů. Každý z návštěvníků 
si mohl vybrat dle libosti. Ti nejmenší 
měli možnost využít nabídku spousty 
atrakcí, které byly rozprostřeny po ce-
lém náměstí. Akce neměla jediný tech-
nický či jiný problém, vše klapalo tak, 
jak bylo naplánováno. Chtěl bych podě-
kovat všem, kteří se podíleli na přípra-
vách programu i těm, kteří zajišťovali 
průběh akce.   

Další kulturní akcí byl Dětský den 
s rybáři, který se konal v areálu fotba-
lového stadiónu. Tímto bych chtěl po-
děkovat členům místního rybářského 
spolku, kteří připravili kompletní odpo-
lední program pro bousovské i přespol-
ní děti. Akce se vydařila, počasí přálo, 
co více si přát.

Co nás čeká ještě do konce roku?
Dokončení všech rozběhlých inves-

tičních akcí. Jedná se zejména o výstav-
bu sociálních bytů v ulici Tovární čp. 
179 s termínem dokončení do konce 
října. Stavba je v poslední etapě časové-
ho harmonogramu prací. Ve finále zde 
vznikne celkem 13 nových bytových 
jednotek těchto velikostí: 1 byt 1+1, 
2 byty 1+kk, 4 byty 3+kk a 6 bytů 2+kk. 
Město připravuje metodiku a pravidla, 
podle kterých se budou moci zájemci 
o byty ucházet. Pravidla musí splňovat 
všechny podmínky poskytovatele dota-
ce, kterým je Integrovaný regionální 
operační program. 

/pokračování na straně 3/

Nov ý římskokatolický 
kněz pro Sobotku a okolí
Milí obyvatelé Dolního Bousova a při-

lehlých obcí,

dovolte mi, abych se vám jako nový 
zdejší farář krátce představil a pozdravil. 
Jmenuji se Václav Novák a pocházím z ne-
daleké Mladé Boleslavi. Narodil jsem se 
do věřící rodiny. Mám čtyři sourozence, 
ti jsou starší a mají své rodiny. Po gymná-
ziu jsem vystudoval výpočetní techniku 
na elektrotechnické fakultě ČVUT, kromě 
různého brigádničení při škole (dělník 
ve Faurecii, stáže ve Škoda Auto, výuka 
na Hermésu v Mladé Boleslavi) jsem skoro 
čtyři roky pracoval v oboru jako IT admi-
nistrátor na biskupství. Teprve potom jsem 

začal studovat katolickou teologii na UK 
a na jáhna jsem byl vysvěcen 15. 9. 2018 
a na kněze v červnu o rok později. 

Do Sobotky a okolních farností jsem 
byl ustanoven k 1. 8. tohoto roku a přišel 
jsem po tříleté kaplanské službě z Ústí nad 
Labem. Za zdejší kraj a jeho obyvatele se 
modlím a vyprošuji Boží požehnání kaž-
dému z vás. Chci být nablízku každému, 
kdo se touží otevírat Bohu, Transcendent-
nu, Neznámému, Tajemnému… a chci se 
snažit ve spolupráci s městem a dalšími 
institucemi o pokračování zvelebování na-
šeho kostela sv. Kateřiny.

P. Václav Novák
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Září 2021 - zateplování budovy po ČS armádě v Tovární ulici.

Září 2021 - firma ZETA Benátky s.r.o. pokládá zámk. dlažbu 
na nový chodník ve Lhotecké ulici.

1. A s paní učitelkou M. Kissovou, asistentkou Z. Repšovou a J. 
Aimeihinor.

V 1. B je třídní učitelkou Jana Šenková, asistentkou Jana Kola-
víková.

Září 2021 - budova MŠ má dokončenou výměnu střechy a začalo 
zateplování domu.

Prvňáčci ve své třídě.

Místo k posezení na staré cestě Ošťovice-Střehom.

Září 2021 - dokončují se podkrovní sociální byty v Tovární ulici.
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Slovo st arost y
/dokončení ze strany 1/

Pro jaké cílové skupiny jsou byty urče-
ny, formuláře žádostí a vzory nájemních 
smluv budou do konce roku zveřejněny 
na webových stránkách města nebo bu-
dou k nahlédnutí a k informaci na Odbo-
ru místního hospodářství na městském 
úřadě.

Do konce října by měla být dokončena 
výstavba tří podkrovních bytů v čp. 186 
v budově mateřské školky ve Školní ulici. 
Zároveň bude dokončeno zateplení celé 
budovy, nová fasáda a rekuperace vzduchu 
v obou třídách mateřské školy. Tato část 
investice je podpořena dotací z programu 
Státního fondu životního prostředí.

Do konce září bude dokončena stavba 
nového chodníku a odstavných parkovacích 
stání v ulici Lhotecká. Město v návaznosti 
na tento projekt jedná se Správou a údrž-
bou silnic o budoucí rekonstrukci přileh-
lé krajské komunikace v ulici Lhotecká 
až do Vlčího Pole. Uvidíme, jaké budou 
finanční možnosti Středočeského kraje 
a jestli se podaří zařadit investici do plánu 
roku 2022.

Město zahájilo přípravu podkladů pro 
výběrové řízení na investiční akci „Chod-
níky podél II/279 v Horním Bousově – I. 
etapa“. Cílem je vybrat budoucího zhotovi-
tele do konce letošního roku, aby se stavba 
zrealizovala v průběhu roku 2022. Projekt 
je podpořen dotací z programu Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Na II. eta-
pu připravuje město podklady pro podání 
žádosti o dotaci opět z fondů SFDI., které 
budou vyhlášeny pro rok 2022.

Další připravovanou akcí na rok 2022 
bude realizace bezdrátového místního roz-
hlasu včetně protipovodňových opatře-
ní ve městě a v našich místních částech. 
V současné době se připravují podklady 
pro výběrové řízení. Realizace projektu 
je plánovaná na polovinu roku 2022. Cí-
lem projektu je eliminovat letité problémy 
s místním rozhlasem, modernizovat ce-
lou síť a být připraveni na krizové situace 
(typu loňské bleskové povodně). Projekt je 
podpořen dotací z programu Státního fon-
du životního prostředí.

Běží příprava podkladů pro podání 
žádosti o dotaci na III. etapu moderni-
zace veřejného osvětlení za úsporné LED 
osvětlení v našem městě. První dvě etapy 

jsme realizovali v roce 2018 a 2019. Ob-
sahem žádosti o dotaci bude poslední vý-
měna nejstarších lamp veřejného osvětlení 
v daných ulicích města. Město bude žádat 
z programu EFEKT, který bude vyhlášen 
Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V domě s pečovatelskou službou pro-
bíhá v průběhu září výměna plynových 
kotlů, které jsou po 21 letech provozu 
na hranici životnosti. Práce provádí firma 
ELGAS Mladá Boleslav.

Další aktivity do konce roku?
Zásadní změny zaznamenala legislativa 

v oblasti odpadů s účinností od 1. 1. 2021 
resp. od letošního srpna, kdy byla přijata 
nová odpadová vyhláška o podrobnos-
tech nakládání s odpady. Tento očekávaný 
podzákonný předpis, který byl předvídán 
zák. č. 541/2021 Sb., o odpadech je členěn 
do několika částí. Komplexně upravuje 
nakládání s komunálním odpadem, nebez-
pečným odpadem, požadavky na zařízení 
určená pro nakládání s odpady a jejich 
provoz, požadavky na údaje o odpadu, zá-
kladní popis odpadů, vedení průběžné evi-
dence a ohlašování atd… Jde tedy o záběr 
velice široký. V oblasti nakládání s komu-
nálním odpadem, která je pro obce a měs-
ta obzvláště důležitá, vyhláška mj. uvádí 
způsoby, kterými může obec zajistit oddě-
lené soustřeďování komunálního odpadu 
prostřednictvím sběrných dvorů, velko-
objemových kontejnerů, sběrných nádob, 
pytlového způsobu sběru nebo kombinací 
uvedených možností. 

Města a obce budou muset plnit sta-
novené cíle zákona o odpadech zejména 
v oblasti třídění. Předpokládá se, že v roce 

2025 by mělo být vytříděno 60 %, v roce 
65 % a v roce 2035 70 % z celkového množ-
ství komunálního odpadu. Obce tak čeká 
závod s časem, kdy musí naučit za 10 let své 
občany více než dvě třetiny odpadu třídit. 
Proto opět apeluji na všechny občany, aby 
se věnovali třídění odpadů. Máme sběrný 
dvůr, kompostárnu, sběrná místa, pytlový 
systém třídění odpadů atd. Když vidím ka-
ždý čtvrtek, jak přetékají popelnice vším 
možným odpadem, který by se dal vytří-
dit….je to na každém z nás, jak se budeme 
k odpadům chovat. 

Dalším tématem, kterému se bude 
město věnovat v posledním čtvrtletí roku 
je příprava rozpočtu města na rok 2022. 
O několika plánovaných investicích jsem 
se již zmínil. Uvidíme, jaké budou finanč-
ní možnosti města v následujícím období. 
Řada projektů je připravených, některé 
jsou rozpracované. V návaznosti na další 
období připravuje vedení města nový Stra-
tegický plán investic pro roky 2021–2027, 
který bude kopírovat nové dotační období 
pro ČR v závislosti na vyhlašovaných fon-
dech s podporou evropských finančních 
prostředků, ale i s podporou z národních 
zdrojů.

A poslední informace:
Na městském úřadu jdeme s dobou. 

Svým občanům nabízíme možnost uhradit 
všechny platby platební kartou, a to i bez-
kontaktně. Občané takto mohou zaplatit 
například poplatky za komunální odpad, 
vodné a stočné nebo veškeré správní po-
platky. V dnešní době se jedná o jednu ze 
zásadních, a přitom jednoduchých a málo 
nákladných služeb úřadů v oblasti vlastní 
modernizace. Platební terminál pro kar-
ty je umístěn kanceláři Odboru místního 
hospodářství. Zavedením platebního ter-
minálu se celý proces platby urychluje a je 
pro občana komfortnější v tom, že u sebe 
už nemusí mít celou částku v hotovosti, 
což často vyžaduje návštěvu bankomatu. 
Cílem vedení města bylo zjednodušit ob-
čanům platby za služby.

Přeji všem klidný podzim.

Miroslav Boček
starosta města
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Odpadový 
sloupek

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

Běžné domovní odpadky lze v celém 
městě po vytřídění odevzdat do barev-
ných kontejnerů (třídí se papír, plast, 
sklo, nápojové kartony a kovy). Co kam 
patří, se dozvíte buď na stránkách od-
padové společnosti Ekokom nebo tyto 
informace naleznete přímo na barev-
ných sběrných nádobách. Na kontejne-
rech jsou umístěny nálepky, které přes-
ně popisují, co do nich patří a co ne.

kovY
V posledních letech se na ulicích ob-

jevují stále častěji i šedé nádoby na tří-
dění kovových obalů. Jsou určeny pře-
devším na sběr plechovek a drobnějšího 
kovového odpadu. Aktuálně je v ČR 
bezmála 7 tisíc těchto kontejnerů. 
V Dolním Bousově lze sbírat kovy 
do šedivých pytlů. Hlavním místem pro 
sběr většiny kovových odpadů stále zů-
stávají sběrné dvory a výkupny druhot-
ných surovin, kde za ně dostanete i pe-
níze. Někde, zejména v menších obcích, 
je sběr kovů řešen i formou vyhlášených 
svozů „železná neděle“.

ANo
Do šedých pytlů patří drobnější ko-

vový odpad typicky plechovky od nápo-
jů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovo-
vé zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské 
sponky a další drobné kovové odpady.

NE
Do šedých pytlů nepatří plechovky 

znečistěné od barev a jiných nebezpeč-
ných látek, tlakové nádoby se zbytky 
nebezpečných látek, ani domácí spotře-
biče a jiná vysloužilá zařízení složená 
z více materiálů. Tyto druhy odpadů se 
třídí na sběrných dvorech samostatně. 
Nepatří do nich ani těžké nebo toxické 
kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Na městském úřadě lze platit kartou. 
Možnost platit kartou je od letošního 
léta i na Městském úřadě v Dolním Bou-
sově. Lidé mohou kartou platit veškeré 
poplatky městu. Platební terminály jsou 
umístěny na pokladně městského úřadu 
v přízemí budovy. Přes terminál je možné 
platit správní i místní poplatky, poplatek 
za komunální odpad, faktury a veškeré 
další platby ve prospěch města. Platební 
terminál přijímá všechny obvyklé platební 
karty. Samozřejmostí je možnost použít 
také bezkontaktní karty.

Toto řešení přinese zvýšení komfortu pro 
veřejnost a současně úsporu času, snížení 
objemu hotovosti a nutnosti jejího násled-
ného zpracování.

D. Říhová

Doporučujeme knihy dětem. Ročně v Čes-
ké republice vychází kolem dvou tisíc knihy 
určených dětským čtenářkám a čtenářům. 
To je široký výběr, ve kterém není vůbec 
lehké se vyznat. Rodiče a učitelé tak často 
sahají k osvědčené klasice, kterou všichni 
znají, ale která již pro současné děti nemusí 
být atraktivní. Seznamy nabízené na strán-
kách dolnobousovské knihovny vám mo-
hou pomoci při výběru toho správného 
čtení pro holky i kluky tak, aby četli nejen 
kvalitní literaturu, ale hlavně, aby je čtení 

bavilo. Pro zobrazení adresu www stránky: 
doporucujeme-detem-knihy.webnode.cz za-
dejte do prohlížeče nebo jednoduše načtěte 
telefonem QR kód vedle článku.

Knihy jsou roztříděné podle věkových ka-
tegorií i témat. Snadno tak můžete vybrat 
knihu, která je přesně pro vašeho malého 
čtenáře. Ale hlavně – všechny doporučo-
vané knihy se dají vypůjčit v naší knihov-
ně v Kostelní ulici. 

O. Třísková

Úklid lesa – připojíte se? Český svaz 
ochránců přírody organizuje úklidové akce 
letošní podzimní kampaně Ukliďme svět. 
Jezdím často do lesů Vlčího Pole a všímám 
si letitých skládek odpadů, které hyzdí je-
jich krásu. Vím, že za mnohé z nich místní 
lidé nemohou, ale kdo jiný se zapojí do je-
jich likvidace, než místní? Krásným příkla-
dem vydařené jarní úklidové akce byla ta, 
kterou na okraji Vlčího Pole letos zorgani-
zovala paní Bára Němcová. 

Nyní by se uklízel les, který navazuje 
na cestu za poslední chatou, na kopci nad 
Dolním Bousovem směrem k Vlčímu Poli, 
těsně nad jabloňovými sady. Jedná se o pás 
okraje lesa cca 40 metrů dlouhý, podél ces-
ty ke krmelci, kde jsou hromádky odpadu 
jako sklenice, lahvičky od sprejů, plasty... 

Úklid započne v sobotu 9. 10. v 9 hodin 
ráno, sraz je na místě. K dispozici budou 
pytle a rukavice pro všechny brigádníky. 
Odměnou bude všem příchozím pocit 
z dobře vykonané práce a výukové mate-
riály od ČSOP (pexesa, samolepky zvířat, 
rostlin ap.).
Velké poděkování patří Městu Dolnímu 
Bousovu, které zajistí kontejner i likvi-
daci posbíraného odpadu, v dnešní době 
to znamená nemalou finanční položku, 
a proto si pomoci města velmi vážíme.

P. Bartková
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Krátce z Bousovska

Nabídka návštěv seniorů a výuky zákla-
dů křesťanství
Velmi rád navštívím v domácnosti každé-
ho, kdo např. ze zdravotních důvodů již ne-
může chodit do kostela. Komukoliv jsem 
k dispozici k zodpovězení otázek z oblasti 
křesťanské spirituality. A nabízím také pro 
děti na základní škole bezplatný kroužek, 
kde se věnujeme základním tématům křes-
ťanství – poznávání Bible, etické výchově, 
historii církve, národním patronům, odliš-
nostem jednotlivých náboženství,…

Vzpomínka na všechny zemřelé
V sobotu 30. října se bude na místním 
hřbitově konat v 15.00 pobožnost za ze-
mřelé s možností modlitby a posvěcení 
hrobů vašich drahých zemřelých. V den 
Památky zesnulých, úterý 2. 11., se v koste-
le bude v 16.30 konat bohoslužba za všech-
ny zemřelé. Na tuto bohoslužbu je možné 
donést parte nebo fotku a svíčku, kterou 
zapálíte v kostele.

Pravidelné bohoslužby v dolnobousov-
ském kostele sv. Kateřiny Alexandrijské:
neděle 10.30
středa 18.00 (od 17.20 půlhodinová adorace)

P. Václav Novák, 
administrátor farnosti Dolní Bousov

Kontakt: Malé náměstí 2, Sobotka, de-
kan@farnostsobotka.cz, tel. 732 973 747.

Škola v Horním Bousově slaví. Budova 
školy byla slavnostně vysvěcena a otevře-
na 25. října 1891. Slaví tedy 130 let své 
existence. K tomuto výročí se uskuteční 
v pátek 22. října 2021 v prostorách horno-
bousovské školy malá vzpomínka. Usku-
teční se křest knížky o hornobousovské 
škole, výstava dokumentů o historii školy, 
vzpomínání pamětníků. Bude i malé ob-
čerstvení. Srdečně zváni jsou nejen bývalí 
žáci školy z Horního Bousova a okolních 
obcí, ale všichni občané.

M. Ječný

Tip na podzimní procházku. Loni na pod-
zim byla v Dolním Bousově dokončena 
realizace 3. naučné stezky. Stezku tvo-
ří čtyřkilometrový okruh, který začíná 
a končí u vlakového nádraží a je značený 
jedním směrem. Doporučené je procházet 
stezkou po směru informačních panelů, 
kterých potkáte celkem osm. 

Na první tabuli u nádraží najdete podrob-
nou mapu okolí a informace nejen o his-
torii železniční dopravy. Následuje okolí 
sběrného dvora a místní (ale vlastně i ce-
lorepubliková) rarita – Slavičí háj. Po trase 
uvidíte celkem čtyři rybníky: Pivák, Zvolí-
nek, Podlesník a Pískový. Zastávka na ná-
vrší u rachvalských lesů je věnována lipám 
svobody, zmíněna je také historie auto-
krosu v Dolním Bousově, u Podlesníka 
se dovíte o místních studánkách. Kromě 
historických souvislostí poznáte místní 
přírodní zajímavosti: slavíky obecné, stro-
my rostoucí u vody, brouky roháče, vodní 
ptactvo a jiné.

Otevření NS proběhlo na podzim 2020 
a bylo spojeno s výsadbou aleje původ-
ních odrůd ovocných stromů podél obno-
vené polní cesty na trase stezky. Výsadbu 
provedly děti z přírodovědného kroužku 
a dobrovolníci z řad veřejnosti. Součás-
tí stezky je hra pro děti a pracovní list, 
který si můžete vyzvednout v IC. Stezkou 
provází děti kamarád Honzík, který má 
pro ně na každé tabuli několik úkolů. 
Za správnou odpověď si mohou do pra-
covního listu překreslit tužkou drobný 
reliéf z tabule (na každé tabuli je jiný 
motiv). Za vyplněný pracovní list čeká 
na malé cestovatele v infocentru v Dol-
ním Bousově drobná odměna. 

Část trasy – znovu obnovená polní cesta 
od Zvolínku, přes alej, směrem k silnici 
na Rachvala byla po otevření velmi bah-
nitá. Loni to vlastně bylo ještě rozorané 
pole, nyní je to o něčem jiném. Úsek je 
ušlapaný, zpevněný a travou prorostlý. 
I v čase nepřízně počasí by měl být schůd-
ný a nabízet klidnou procházku krajinou.

D. Říhová

Včely je potřeba nakrmit. Na páteční od-
poledne jako bychom si objednali počasí. 
Blankytné nebe bez mráčku a slunce sví-
tilo a hřálo jak v létě. Pan Říha dětem vy-
světlil zásadní věci ze života včelího spo-
lečenstva, hlavně, co se týká délky života 
včel v různých ročních obdobích.

Před zimou jsme měli v plánu zkontrolo-
vat, jestli si včelky dělají dostatečné zá-

soby z cukerného roztoku. Děti zapálily 
dýmák, pan včelař otevřel úly a zjistili 
jsme, že je potřeba včely ještě přikrmit. 
Ve dvou velkých lahvích děti rozmíchaly 
ve vodě po třech kilech cukru a připravily 
tak včelám krmítko přímo do úlů.

Další nutnou prací bylo vyřezávání vosku 
ze starých rámků. Starý včelí vosk se ve spe-
ciálním hrnci uvaří, zbaví nečistot a slije se 
ve veliký „koláč“, který pak včelař ve spe-
cializovaném obchodě prodá nebo smění 
za nové lisované plátky, které se opět zataví 
do rámků. Na jednoduchém příkladu tak 
děti snadno pochopily podstatu recyklace. 
Při čištění rámků nožem navíc pocvičily 
svou zručnost a jemnou motoriku.

S vděčností jsme zavzpomínali na všech-
nu tu spoustu medu, co jsme od včelek 
letos dostali a popřáli jsme jim dobrou 
a klidnou zimu. Na jaře se těšíme opět 
na shledanou!

P. Bartková

Sázejme stromy. Je tu podzim, vhodný 
čas pro výsadbu stromů a Město Dolní 
Bousov opět plánuje větší výsadbu za pod-
pory veřejnosti. Tentokrát zamíříme sázet 
severně od Bousova. V plánu je obnova 
ovocné aleje, která odjakživa lemovala 
úvozovou cestu spojující obce Ošťovice 
a Střehom. Na začátku cesty v obci Ošťo-
vice se cesta zařezává hluboko do terénu, 
poté vede po vrstevnici zcela otevřenou 
krajinou mezi poli, kde se otevírá krásný 
pohled na krajinu Českého ráje, Sobotec-
kou kotlinu s její dominantou loveckým 
zámečkem Humprecht. Zhruba v polovině 
délky cesta lehce stoupá a vede kolem po-
sezení pod mohutnou jabloní. Posledních 
asi 300 metrů se stáčí a strmě klesá opět 
hlubokým úvozem k obci Střehom, kde 
ústí do vesnice v blízkosti místní kaple. 
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Do stávající prořídlé aleje bude doplně-
no více než 60 stromů, zejména jabloně, 
švestky, ale i ořešáky a jeřabiny. Výsadba 
stromků se uskuteční ve čtvrtek 28. října. 
Uvítáme všechny, kdo chtějí přiložit ruku 
k dílu. Sraz je v 10 hodin před hospůdkou 
U Zvoničky ve Střehomi, s sebou pokud 
možno nářadí (např.: rýče, lopaty, palice 
na zatloukání kůlů...). Občerstvení na mís-
tě bude zajištěno. Výsadba byla podpořena 
z grantu Agentury ochrany přírody a kraji-
ny ČR. Všichni jste srdečně zváni.

D. Říhová

Konec cyklistů v údolí Plakánek. Od jara 
platí zákaz vjezdu cyklistů do údolí Plaká-
nek u hradu Kost. To je už dnes jedním 
z turisticky nejzatíženějších míst. Ročně 
tu podle odhadů projede kolem 40 tisíc 
cyklistů. „Střetávají se tu chodci, cyklisté 

i koně, takže se šlape všude možně, poru-
šují se vzácná prameniště a erodují cesty. 
Tuto zátěž musíme významně zreduko-
vat,“ připustil Jiří Klápště, vedoucí Správy 
CHKO Český ráj.

Kola bude možné vést, ale ne na nich jez-
dit. Cyklisté ale nemusejí zoufat, trasa 
kolem Kosti se dá jet i objet přes Podkost 
nebo přes Dobšín, je jen asi o kilometr 
delší. Zákaz kol v Plakánku už posvětila 
i policie a souhlasí s ním i šlechtický rod 
Kinský dal Borgo, jemuž celá oblast patří. 
Vítá jej i Sdružení Český ráj, které spojuje 
města a obce ležící v Českém ráji a celou 
oblast propaguje. „Situace v Plakánku je 
vážná. Loni v červenci, kdy jsme sčítali 
lidi, tu byl překročen počet dvou tisíc tu-
ristů denně. To je nejvíc v celém Českém 
ráji. Jde o extrémně vytížené místo. A Čes-
ký ráj na tolik lidí není připraven,“ sdělila 

serveru iDNES ředitelka sdružení Jitka 
Kořínková.

J. Kořínková

Dolní Bousov bude mít opět kalendář. 
Loňský první pokus s vytvořením a prode-
jem kalendáře s fotkami Dolního Bousova 
se osvědčil, o kalendář byl zájem a do Vá-
noc se vytištěných 100 kusů rozprodalo. 
Proto vznikne i letos kalendář na rok 
2022. Tentokrát bude kalendář měsíční, 
nástěnný, aby nechal vyniknout krásným 
fotografiím na velké ploše. Autorem 13 
fotografií je opět městský fotograf pan Ro-
man Stránský. Kalendář je nyní v tiskárně, 
ale od poloviny října bude k dostání v in-
formačním centru nebo na poště. Věřím, 
že kalendář naše občany potěší. Mohl by 
se také stát milým vánočním dárkem.

D. Říhová

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. 

Kulturní t ipy
4. – 10. 10. Týden knihoven, vše v městské knihovně:

5. 10. Harfový koncert, 18.00, vystoupí Katarína 
Ševčíková

6. 10. Podzimní divadlo pro děti, 16.30, O princi 
z knížky

8. 10. Kino v knihovně, 19.00, film Deníček moder-
ního fotra

9. 10. Ukliďme les po lidech, 9.00, úklid části lesa, který na-
vazuje na cestu za poslední chatou na kopci mezi Dolním 
Bousovem a Vlčím Polem.

16. 10. Otevřená SOBOTA v knihovně, půjčujeme od 9–12 
hod.

22. 10. Výročí 130 let školy Horní Bousov, 18.00, škola HB

28. 10. Sázení stromů v aleji Ošťovice-Střehom, od 10.00, 
sraz u zvoničky

5. 11. Filmové pátky, 19.00, knihovna 

20. 11. Otevřená SOBOTA v knihovně, půjčujeme od 9–12 
hod.

27. 11. Den pro dětskou knihu, městská knihovna

28. 11. Slavnostní rozsvícení stromu, 17.00, nám. TGM

Aktuální informace a podrobnosti najdete na 
www.infocentrum.dolnibousov.cz 

a na plakátovacích plochách.

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       e-mail: info@vanhill.cz
tel.: 721 236 158   www.vanhill.cz

www.lepond.cz

Andrea Herzánová
Realitní kancelář pro Vás

Nabízíme prodej,  
pronájem domů, bytů.

Odhad ceny nemovitosti zdarma.
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Starých fotografií si vážím
Fotografie může být cenným umělec-

kým dílem, ale také jedním z mnoha his-
torických pramenů. Řadíme je do skupiny 
obrazových pramenů, které dále dělíme 
na obrazové prameny symbolické, mezi 
něž patří například mapy, plány, schémata 
a další, a na vlastní, do kterých vedle ob-
razů, kreseb, karikatur či filmů patří také 
fotografie.

Do dnešní doby prošla fotografie dlou-
hým vývojem. Fotografové zachycovali 
nejen důležité okamžiky v historii lidstva, 
ale také běžný každodenní život. Na jedné 
straně jsou pouhými vizuálními záznamy 
událostí v minulosti, na straně druhé v nás 
často vyvolávají na tyto události emocio-
nální reakci.

V dnešní době mnozí z nás pořídí 
za den i několik desítek fotografií. Ještě 
před dvaceti třiceti lety byla pro většinu 
z nás fotografie vzácností. Museli jste si 
pořídit fotoaparát, koupit film a posléze 
ho nechat vyvolat. Byl to celkem náklad-
ný proces, do kterého se investovalo jen 
ve výjimečných případech a fotografie 
se tak stala celkem vzácností. Obzvlášť 
velkou vzácností jsou rodinné fotografie 
z doby poválečné či šedesátých let, nemlu-
vě o období meziválečném.

Přesto se v mnoha rodinných archívech 
fotografie z této doby dochovaly. Naši 
předci zachycovali nejčastěji svoji rodinu, 
na venkově svoji usedlost, méně už vesni-

ci, v níž žili. Přesto se i dnes takové foto-
grafie dají dohledat. 

Bohatý rodinný archiv vlastní také paní 
Marie Dlasková ze Svobodína. Spoustu 
fotografií zdědila po svém tatínkovi, panu 
Josefu Slavíkovi, který fotografoval celý 
život a všechny fotografie vždy označil po-
piskem a uvedl rok vzniku. Paní Dlasková 
všechny fotografie uspořádala do několi-
ka alb. Nalezneme v nich nejen fotografie 
historické, ale i z posledních desetiletí či 
současné. Jsou v nich, pro nás Bechováky 
a Svobodíňáky, velmi zajímavé fotografie. 
Všechna alba mi paní Dlasková ochotně 
zapůjčila a já jsem přes zimu veškeré his-
torické fotografie naskenovala a postupně 
je upravuji. Ráda bych vytvořila jakýsi di-
gitální archiv, který by byl přístupný všem 
zájemcům. Alba jsou rozdělena tematicky 
a já jsem si je podle toho pojmenovala. 

Historické fotografie Bechova a Svobo-
dína

První album je věnováno hasičskému 
sboru. Je nadepsáno Sbor dobrovolných 
hasičů v Bechovi založen roku 1906 a ob-
sahuje zřejmě úplně nejstarší bechovské 
fotografie – velkou historickou fotku ha-
sičského sboru, fotografii původní hasič-
ské zbrojnice, unikátní pohled na Bechov 
a Svobodín směrem od Obce, hasiče v his-
torických uniformách – zřejmě z počátku 
20. století, malé hasiče – odhadem se jed-

ná o 20. léta minulého století, malé foto-
grafie chlapců, které věnovali paní Dlas-
kové pan Josef Linka a pan Josef Bouček. 
Album pokračuje fotografiemi ze soutě-
že ve Žďáru v roce 1958 i nové požární 
zbrojnice z roku 1961, dále pak zachycuje 
požární soutěž na hřišti pod lesem v roce 
1970 či oslavu 80. výročí založení SDH 
v roce 1986. Poslední záběry zachycují re-
konstrukci stožáru v roce 2014 a budová-
ní nového hasičského hřiště v posledních 
letech.

Další album je věnováno budově školy. 
Obsahuje historické fotografie žáků a je-
jich učitelů z konce 50. a počátku 60. let. Je 
také doplněno fotografiemi z různých akcí 
pořádaných v budově bývalé školy. Školní 
fotografie jsou dokladem toho, kolik žáků 
školu navštěvovalo v daném roce, kdo zde 
učil, jak vypadal, jak tehdy chodily děti 
oblečené… Když jsme s paní Dlaskovou 
seděly nad školními fotkami, nadalo mi to 
nezeptat se jí, na které z učitelů si pama-
tuje a zda na někoho má nějakou zvláštní 
vzpomínku. Vybavili se jí učitelé Vodhánil 
(psal také několik let bechovskou kroni-
ku), Ďoubalík a Havle. „Na Ďoubalíka si 
pamatuji, chodilo nás do třídy pět a všich-
ni jsme museli mít housle. Rodiče nám je 
museli koupit, i když to tehdy byla velmi 
nákladná věc. A jestli jsem zahrála Ovčá-
ci, čtveráci… Havle byl spíš sportovně za-
měřený.“ 

Dění na Bechově a Svobodíně – tak by 
se dal nazvat další svazek. Toto fotoalbum 
obsahuje opravdu unikátní fotografie: těž-
ba písku ve starém lomu na Obci v 60. le-
tech, zavážení rybníka za zbrojnicí v roce 
1964, úprava silnice Na Hrázi v 60. letech 
a na Svobodíně v roce 1972, zavádění ka-
nalizace na Svobodíně v roce 1976–77, 
dětské maškarní odpoledne v roce 1983, 
zimní závody na sáňkách na Formance 
v 80. letech, stavba nové hospody 1984–85, 
slavnostní otevření obchodu a pohostin-
ství 14. 12. 1985 a spousta novějších akcí. 
Album je také dokladem dodržování růz-
ných tradic v našich vesnicích. Zachycuje 
dění od 60. let minulého století do součas-
nosti. Nejzajímavější je asi fotografie dětí 
s řehtačkami o Velikonocích v roce 1958.

Svobodín dříve a dnes – největší album 
je koncipováno jako srovnání starého s no-
vým. Každému popisnému číslu na Svobo-
díně je věnována jedna veliká dvoustrana Nejstarší fotografie hasičského sboru, poč. 20. století
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obsahující mnohdy i několik fotografií. 
Vlevo jsou umístěny historické fotogra-
fie, vpravo je zachycena současná podoba 
místa. Fotografie jsou řazeny podle čísel 
domů a jsou doplněna jmény původních 
i současných majitelů. Paní Dlasková od-
vedla skutečně skvělou práci. „Rok mi 
to dalo, než jsem fotky od lidí získala. 
A Míša, vnučka, to dala potom dohroma-
dy,“ vzpomíná paní Dlasková. Toto album 
obsahuje také fotografie parčíku, staré 
hospody, před níž kdysi rostly stromy, 
lávky k zastávce vlaku, nádražní budovy, 
dokonce i bývalé pily, která stála v místech 
dnešního podniku Lentus.

Poslední dvě alba jsou věnována hasi-
čům. Dějiny SDH Bechov a Ženský hasič-
ský sbor jsou věnovány založení této orga-
nizace, naleznete zde snímky z různých 
soutěží i snímky jednotlivých družstev. 
Družstvo žen vzniklo v roce 1972, album 
obsahuje fotografie z té doby, fotky ze 
soutěží, seznamy členek družstva i různé 
pozvánky. Toto album končí rokem 1992. 
Když jsem se paní Dlaskové ptala, které 
fotografie jsou pro ni srdeční záležitostí, 
řekla mi toto: „Určitě to jsou fotky, když 
holky v hasičské soutěži postupovaly dál 
a nakonec vyhrály celostátní soutěž v Par-
dubicích. Jel nás tam celý autobus, byla to 
nádhera! A pak ten Svobodín. Škoda, že se 
nedochovalo víc fotek.“

Slovo fotografie pochází z řečtiny a do-
slovný překlad zní „kreslení světlem“. Paní 
Dlaskové se podařilo svými alby přinést 

světlo do historie našich obcí a vykreslit 
život lidí před mnoha lety. Pro nás staro-
usedlíky je to srdeční záležitost zavzpomí-
nat na dětství, na mládí, říci si – tam jsem 
nosila na opravu boty, tady jsem si rozbi-
la koleno, sem jsme chodili kamarádčině 
tatínkovi pro pivo, před starou hospodou 
jsme později sedávali s ostatní omladinou, 
zde jsme hrávali vybíjenou a támhle jsme 
randili. Na mnoha fotografiích jsou zachy-
ceny objekty dnes už neexistující nebo ta-
kové, které se pomalu ztrácejí v běhu času. 
Tyto fotografie mám nejraději. A pak 
ještě ty, na nichž jsou zachyceni lidé. Ti, 

na které si pamatujeme a k jejichž jménu 
můžeme přidat i nějakou tu historku, i ti, 
které už pamatovat nemůžeme. Na těchto 
fotografiích vypadá život na venkově tak 
idylicky!

„Jsem ráda, že se mi podařilo všechna 
alba vytvořit. Chci, aby se fotky zachova-
ly pro další generace. Třeba někoho zau-
jmou, třeba se nad nimi někdo zasměje,“ 
říká paní Dlasková a dodává: „Starých fo-
tografií si vážím.“ A já s ní musím jenom 
souhlasit.

Ingrid Mendlíková

Zajímavé zápisy ze starých soboteckých matrik
V článku jsou vybrané zajímavosti ze 

soboteckých matrik z doby, kdy pod sobo-
tecké děkanství ještě patřil i Dolní Bou-
sov. Zápisky přibližují zajímavé, úsměvné 
a pro nás dnes už často netušené momen-
ty z života našich předků.

Matrika zemřelí
1685, 2. 5. – Pohřben jest na krchově 

kostela soboteckého němej.

1705, 23. 1. – Pohřbena v chrámě Páně 
soboteckém v kapli sv. Panny Martiny 
mučedlnice panenka Martina Lenička, 
dceruška vzáctného pana Václava Krause 
a paní Kateřiny – 4 roky.

1712, 19. 8. – Uhořely tři děti ze Střelče 
v sadařské boudě.

1713, 21. 9. – Jan Měšťan Tkadlec 
z Hodkovic v mlejně pod Pařízkem k ou-
razu přišel od kola chycený a v Sobotce 
na to zemřel. 20 let, pohřben v Sobotce.

1714, 24. 5. † Václav Štěpánek, žeb-
rák z Bud, 30 let, „mající padoucí nemoc 
na cestě spadl a v louži se utopil nenadá-
le“ u Leštiny. Pohřben v Markvarticích.

1731, 28. 8. † Kryštof Strože z Markvar-
tic, 30 let, „na lomě od skály potlučen“.

1740, 2. 11. – Jan syn Martina Švejdara 
z Podkosti po křtu umrzl.

1743, 18. 4. † NN, vandrovní žebrák, 
50–60 let.

1747, 25. 2. – Pohřben Jan N. N. pří-
chozí z hor, který na panství za pohůnka 
sloužil – 18 let.

1750, 18. 8. – Pohřbeno nemluvňátko 
Václava Zahrádky z DB od baby Anny 
Kopecký pokřtěno.

1750, 22. 11. – Pohřbena v Nepřívěci 
od baby Magdaleny Svobodový pokřtěná 
Kateřina otce Václava Kiziváta z Vesce. 
(V případě, že hrozilo úmrtí novorozen-
ce, mohla ho pokřtít porodní asistentka, 
zvaná baba či babička). 

Matrika sňatky
1668, 29. 4. – Slezan Kryštof Lis 

od Opole, mušketýr regimentu bádenské-
ho si vzal Kateřinu, dceru † Jiřího Meh-
dy u knížete Frýdlandského Waldstaina 
kočího, na vojně rodila a t.č. ve Velkých 
Obrubech u matky Kristýny věkem sešlé 
se zdržující.

Zavážení rybníka za hasičskou zbrojnicí, 1964
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Zajímavost z okresního archivu – 2. část
Státní okresní archiv Mladá Boleslav 

uchovává mnoho dokumentů, vztahu-
jících se k Dolnímu Bousovu. Jedním 
z nich je i Matrika obecní města Bousov, 
zachycující zde žijící obyvatele patrně 
v roce 1853. 

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

ČP 52, R 1: Janu Jan řezník, M Kate-
řina, D Anna 1846, D Terezie 1848. R 2: 
Wacek Václav tesař, M Kateřina. ČP 53, 
R 1: Poláček Matěj 1803 obchodník, M 
Marie, S Jan 1847, S Matěj 1849, D Tere-
zie 1853. R 2: Poláček Anna, S Jan vysl. 
vojín, S Václav. ČP 54, R 1: Sobota Jan 
1828 krejčí, M Anna, D Marie 1851. R 2: 
Sobota Jan obuvník, M Barbora. ČP 55: 
Smetana Josef krejčí, M Marie, S Franti-
šek. ČP 56, R 1: Bernat Matěj 1822 barvíř, 
M Alžběta 1829, S František 1852. R 2: 
Bernat Matěj obuvník, M Terezie, S Jo-
sef, S Antonín. ČP 57, R 1: Karban Josef 
truhlář. R 2: Rejman Václav, M Terezie, D 
Terezie, D Anna. ČP 58, R 1: Pomrhonc 
Josef řezník, M Barbora, S Jan, D Marie, 
D Terezie, D Kateřina 1848, S Václav 
1850. R 2: Mašek Jan, M Rozálie. ČP 59, 
R 1: Jan Sobota 1817, M Anna 1813, D 
Anna 1843, D Marie 1848. R 2: Tkalen 
Jan, S Josef, S František, S Jan, D Anna, 
D Terezie, D Marie, D Barbora, D Fran-
tiška, D Kateřina. ČP 60, R 1: Jirčák 
Václav truhlář, M Terezie. R 2: Sobota 
Václav. ČP 61, R 1: Čáslavský Jan 1810 
tkadlec, M Terezie 1826, D Anna 1850, 
S Vojtěch 1852. R 2: Čáslavská Anna, D 
Marie, D Terezie, D Barbora. ČP 62: Ja-

roš Josef, 1805 tkadlec, M Anna, S Josef 
1841, S Václav 1850, S Jan 1852. ČP 63, 
R 1: Kužel Josef krupař, M Marie. R 2: 
Kužel Matěj, M Terezie, S Karel. R 3: 
Čížek Anna, D Kateřina, S Václav vojín. 
ČP 64: Šmíd Josef nádeník, M Barbora, 
D Barbora 1850, S František 1852. BR 
František, BR Václav, BR Jan, SE Terezie, 
SE Anna. ČP 65, R 1: Linka Václav 1832 
zedník, M Anna 1831, S Václav 1851. R 2: 
Živný Václav, M Anna. ČP 66: Kverek Vác-
lav obuvník, M Marie, S Jan, D Kateřina, 
D Terezie, D Barbora, D Anna. ČP 67: 
Tuzar Josef, M Alžběta, S František 1841, 
D Kateřina 1831, její D Anna 1853, D Ma-
rie 1842, D Anna 1844, D Františka 1847. 
ČP 68: Rybář Josef nádeník, M Kateřina, 
S František 1844. ČP 69, R 1: Čížek Josef 
1819 obuvník, M Terezie, S Josef 1846, 
S František 1850. R 2: Čížek Kateřina. R 
3: Berbman Jan 1821, M Kateřina. ČP 70, 
R 1: Smolík Václav tkadlec, M Terezie, D 
Anna, S Václav 1848. R 2: Hanuš Anna. 
R 3: Pazdera Jan, M Anna, S Josef 1846. 
ČP 71, R 1: Koch Josef 1803 rolník, M 
Kateřina, S Jan 1832 řezník, S Josef 1837, 
S Václav 1839, S František 1844. R 2: Čí-
žek Josef pekař, M Františka, S František 
Štěpánek vojín, S Josef Čížek, S Alojzi-
us, D Františka Štěpánková, D Marie, 
D Anna. ČP 72: Najman Josef rolník, M 
Terezie, S Jan, S František, S Josef. ČP 
73: Sobota Matěj zedník, M Kateřina, D 
Terezie, D Kateřina, D Barbora, D Marie, 
její D Terezie. ČP 74: Kocvera Josef, M 
Barbora, D Barbora 1849. ČP 75, R 1: Čej-
ka Václav 1819 mydlář, M Terezie 1820, 
D Marie 1841, D Terezie 1842, D Anna 
1844, S Václav 1847, S Josef 1849, S Fran-
tišek 1852, D Františka 1853. R 2: Buva 
Anna vdova. ČP 76 R 1: Mrázek František 

lékař, S František, D Anna, D Marie. R 2: 
Hanuš Terezie vdova. ČP 77: Doškář Josef 
barvíř, M Alžběta, S Josef, D Anna. ČP 
78: Hanuš Václav rolník, M Terezie. ČP 
79: bez zápisu. ČP 80, R 1: Folprecht Ma-
těj klempíř na čísle 251, M Rosalia, S Edu-
ard 1850. R 2: Folprecht Terezie, S Josef 
1831, S Karel, D Alžběta, švagrová Kate-
řina Folprecht. R 3: Folprecht František 
obuvník, M Anna, D Anna 1852. R 4: 
Šouta Jan, M Josefa. R 5: Folprecht Jo-
sef 1831, M Kateřina 1833, S Josef 1853. 
ČP 81: Rejman František rolník, M Anna 
1826, D Marie 1845, D Anna, D Fran-
tiška, S Václav 1849, S František 1850, 
S Josef. ČP 82, R 1: Bernat Jan rolník, M 
Anna, S Jan. R 2: Formáček Josef bednář, 
M Kateřina, S Josef 1838, S Karel 1843, 
D Anna 1841, D Marie 1849. R 3: Bernat 
Matěj 1813, M Marie 1813, S Josef 1850, 
D Marie 1845. ČP 83, R 1: Hanuš Václav, 
S Václav řezník, D Marie 1810, D Barbora 
1814, její S Václav 1841, její S Josef 1849. 
R 2: Kverek Václav 1806, M Anna 1803, 
S Jan 1833, D Anna 1830. R 3: Hanuš 
Václav 1813, M Emilie 1825. ČP 84, R 
1: Karásek Barbora 1817, D Marie 1837, 
S František 1842, D Anna 1843, D Tere-
zie 1845,. R 2: Pažout Jan 1817, M Ma-
rie 1817, S František 1836, S Václav 1838. 
ČP 85, R 1: Lenč František, M Františka, 
S Josef 1853. R 2: Lenč Lorenc 1806, M 
Josefa 1806, S Václav 1836, D Kateřina 
1833, D Marie 1818, její D Anna 1843, její 
D Marie 1845. R 3: Šourek Jan, M Barbo-
ra, D Anna, D Marie. R 4: Altman Václav, 
S Václav, D Anna. ČP 86, R 1: Folprecht 
Josef, M Kateřina, S František, D Anna, 
D Kateřina. R 2: Šouta Anna, S Matěj 
vojín. R 3: Prokupek Anna, S Václav, D 
Anna, D Marie. ČP 87, R 1: Kubu Josef, 

1744, 26. 8. – Jiřík Jirka z Března 
a Kateřina dcera Matěje Jirky ze Lhoty 
Staňkovy, protože spřízněni jsou, byli 
od arcibiskupa milostivě dispensírováni. 
(dispens – povolení sňatku příbuzných 
– se opakuje víckrát – 11. 9. 1744 Václav 
Folprecht a Petra Brojírová; 18. 2. 1748 Ja-
kub Šolc z Předměstí a Ludmila Ježková 
z Vesce)

Matrika křty
1676, 4. 3. – Pokřtěn jest Jan syn přes-

polního člověka a Mandaleny manželův 

na divoko ze Staňkové Lhoty.

1675, 29. 12. – Sládek podkostecký 
toho času sem se dostavší asi od půl léta.

1675, 31. 12. – Téhož dne pokřtěna jest 
Mandalena dcera Ondřeje Kociána z Drn-
holce /?/ Charvadtskýho rodilýho, takto 
se cikanujícího, a Kateřiny, též z Charvát 
rodilé manželův. 

1703, 26. 10. – Kaplan Kašpar Schola  
o pokřtěném chlapci: „Byl hezkej chlape-
ček, než umřel brzy za 11 dní.“

1709, 7. 1. – „ze Starších Hradův“

1711, 9. 3. – „matka osoba zmrhaná, že-
bravá, odjinud příchozí.“

1715, 1. 12. – „Pokřtěna dcera Františ-
ka, otec nepovědomej, matka Alyna, dce-
ra pošlá z vojny.“

1739, 28. 2. – „Otec nepovědomej, mat-
ka Marie. Neví se odkud, přivezena byla 
od formanů.“

1750, 26. 1. – „toho dítěte prachdědek“                                                                                               

Vybral Karol Bílek
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M Marie, S Linka Jan, D Barbora. R 2: 
Čejnar František. R 3: Berkman. ČP 88, 
R 1: Hanuš Václav, M Terezie, D Anna 
1848, D Terezie 1850. R 2: Hanuš Bar-
bora. ČP 89: Macoun Jan, M Kateřina, 
S Jan, S Václav 1849, D Anna, D Terezie. 
ČP 90, R 1: Rygl Karel krupař, M Marie, 
S Karel, S Matěj 1848, D Anna 1850. R 2: 
Rulč Jan. ČP 91: Karban Matěj, M Kateři-
na, D Barbora, D Anna, D Kateřina. ČP 
92: Černý Jan, M Kateřina, S Jan, S Jo-
sef 1831. ČP 93: Hanuš Václav, M Jose-
fa, S Václav 1848, D Marie 1850, S Josef 
1853. ČP 94, R 1: Drahota Jan 1808, M 
Dorota 1808, S Václav 1849, S Franti-
šek 1851. R 2: Karásek Josef domkář, M 
Barbora, S Karel, D Anna, D Barbora, 
D Terezie, D Alžběta. ČP 95, R 1: Jan 
Halbych 1825, M Anna 1829. R 2: Francu 
Jan domkář, M Anna, D Anna. R 3: Fran-
cu Jan. ČP 96: Švorc Matěj, M Barbora, 
S Matěj, S Jan, D Anna, D Terezie, D 
Kateřina. ČP 97, R 1: Sirovátková Anna, 
S Josef, D Barbora, D Anna, D Alžběta. 
R 2: Bernat František, M Barbora. ČP 98, 
R 1: Repš Václav, M Kateřina, S Václav 
1846, D Marie 1850. R 2: Svoboda Josef. 
R 3: Suchý Vojtěch, M Anna, D Anna. ČP 
99: Zahrádka Josef, M Kateřina, S Josef, 
S František, S Jan, S Matěj. ČP 100, R 1: 
Pelikán Matěj. R 2: Stehlík Jan, Smetana 
Kateřina. ČP 101, R 1: Václav Buva. R 2: 
Tirichtr Matěj, M Barbora, S František, 
S Matěj, D Barbora. ČP 102, R Šouta 
Matěj, M Barbora, S Václav. ČP 103, R1: 
Pelc Matěj, M Františka, S František, D 
Barbora, otec Pelc Matěj. R 2: Pleštil Ma-
rie, S Josef. R 3: Majer Josef, M Anna, D 
Anna. ČP 104, R 1: Lama Josef, zedník, 
M Terezie. R 2: Kverek Jan, M Veronika, 
S Josef, D Františka. ČP 105, R Jirků Vác-
lav, tesař, M Alžběta, S Jan 1843, S Ma-
těj 1846, S Václav 1849, D Marie 1842. 
ČP 106, R 1: Jalovečka Josef, nádeník, 
M Alžběta, S František vojín, D Marie 
1838. R 2: Kverek Václav, M Anna, S Ma-
těj vojín. ČP 107, R 1: Janda František, M 
Kateřina, D Anna 1850. R 2: Kverek Jo-
sef, M Rosalie. ČP 108, R Malý Matěj, M 
Anna, S František. ČP 109, R 1: Karbano-
vá Anna, S Václav, D Anna, D Terezie, D 
Marie. R 2: Straka Vincenc, M Terezie, D 
Terezie. ČP 110, R: Valenta Barbora. ČP 
111, R 1: Macoun Matěj, M Marie, S Jo-
sef, S František. R 2: Macoun Josef. R 3: 
Šámal Josef, M Terezie. ČP 112, R Švorc 
Václav, M Terezie, S Jan 1848, S Václav 
1850. ČP 113, R 1: Kverek Antonín, M 
Dorota, D Anna. R 2: Folprecht Václav, M 

Anna, D Barbora 1839, D Kateřina 1841, 
D Marie 1843, S Václav 1849. ČP 114, R 
1: Bobek Jan, M Kateřina, S Jan, S Josef. 
R 2: Bobek Kateřina, S Matěj, D Anna, 
D Rosalia, D Kateřina, její S Václav (Pra-
dědeček zpěváka Pavla Bobka, jehož otec 

Václav se narodil v čp 241.) R 3: Pekelák 
Kateřina, S Tomáš, S František. ČP 115, 
R: Svoboda Václav, M Marie, D Marie, D 
Terezie, D Helena. 

Dolní Bousov měl v té době 252 domů.             

Miloslav Ječný

Slavnostní zahájení 
školního roku

Dne 1. 9. 2021 jsme slavnostně přivítali 
nový školní rok 2021/2022. 

Na školním dvoře již od brzkých ran-
ních hodin čekalo na svůj první velký 
školní den 43 prvňáčků se svými rodiči, 
prarodiči a kamarády. Po krátkém přiví-
tání paní ředitelkou školy a panem sta-
rostou Miroslavem Bočkem se všichni 
prvňáčci statečně a s velkým očekáváním 
seznámili se svojí paní třídní učitelkou. 

Paní učitelkou v 1. A je paní Mgr. Marké-
ta Kissová, asistentkou pedagoga Zuzana 
Repšová a Jana Aimeihinor. V 1. B je tříd-
ní učitelkou paní Mgr. Jana Šenková, asi-
stentkou pedagoga Ing. Jana Kolavíková.

Každý prvňáček obdržel malý dáreček 
pro štěstí. Všem našim novým prvňáč-
kům přejeme šťastný a pohodový start 
do jejich nového školního života.

Mgr. Kateřina Karnová

Sběr papíru
Ve dnech 25. a 26. října 2021 proběh-

ne na ZŠ sběr papíru. Po domluvě s fir-
mou Relimex, která pro nás sběr papíru 
zajišťuje, budeme vybírat konečně také 
karton. Nicméně jsme byli požádáni, aby 
byl karton svazován zvlášť. Pokud skladu-
jete papír (noviny, letáky, časopisy, kance-
lářský papír, knihy apod.) v kartonových 
krabicích, tak jej tak můžete ponechat. 

V případě, že máte více kartonových oba-
lů, prosím, svažte je zvlášť. Žádáme vás, 
abyste papír ke škole vozili v dopoled-
ních hodinách v době od 7:00 do 12:00 
hodin a v odpoledních hodinách v době 
od 13:00 do 16:30 hodin. V tuto dobu zde 
bude přítomen pan školník, který od vás 
sběr převezme a roztřídí. Prosíme, neskla-
dujte papír mimo kontejner.

Předem děkujeme za spolupráci.

Eliška Šourková
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T ýden knihoven nabízí akce
V letošním roce proběhne ve dnech 4. 

října – 10. října 25. ročník Týdne kniho-
ven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravi-
delně Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků. V centru zájmu jsou přede-
vším naši čtenáři, chceme však v knihov-
nách přivítat i ostatní veřejnost. Myslíme 
na všechny a pro každého připravíme za-
jímavý program. Cílem je podpora knih 
a čtenářství a nabídka atraktivního využití 
volného času. Městská knihovna Dolní 
Bousov nezůstává stranou. 

Loňské rozšíření výpůjční doby se 
setkalo s kladným ohlasem a tak v něm 
i letos pokračujeme – jednou za měsíc 
umožňujeme přijít půjčit si knihy i v sobo-
tu dopoledne. Doufáme, že naše rozšířená 
otevírací doba vychází vstříc všem, kteří 
by chtěli chodit do knihovny. 

Jak je zvykem, pro případné nové čte-
náře máme bonus – registrace na následu-
jící rok zdarma, přijdete-li se zaregistrovat 
v tomto týdnu. Šanci dáváme i hříšníkům, 
kteří jsou v prodlení s vracením knih. Těm 
budou (pokud knihy přijdou vrátit v tomto 
týdnu) odpuštěny všechny upomínky. 

V úterý 5. října plánujeme uskutečnit 
pořad, ze kterého kvůli coronaviru již tři-
krát sešlo. Doufejme, že tentokrát k nám 
opravdu zavítá Katarína Ševčíková se 
svým Sólem pro harfu. Podobu současné 
harfy si mohou zájemci přijít prohlédnout 
a také vyslechnout na besedu do městské 
knihovny. V úterý se zde od 18 hodin koná 
harfový koncert Kataríny Ševčíkové. Ka-
tarína Ševčíková patří mezi vyhledávané 
harfistky nejen u nás, ale svou brilantní 
hrou okouzlila posluchače královského 
nástroje i v jiných zemích jako jsou Švý-
carsko, Německo, Rakousko či Skandiná-
vie. Během večera uslyšíte nejen tvorbu 
klasické hudby, ale také hudbu jiných žán-
rů (pop, folk, jazz). Harfistka svůj nástroj 
také všem představí a nechá prohlédnout. 
Začátek představení bude v 18 hodin 
v městské knihovně, vstup zdarma. 

Středa 6. 10. bude, jak už je zvykem, ur-
čena hlavně dětem a budeme je zvát na tra-
diční podzimní divadlo v knihovně. Protože 
slavíme Týden knihoven, vybrali jsme pro 
děti tématicky pohádku s názvem O princi 
z knížky, kterou jim přijede zahrát Honza 
Hrubec z pražského Dřevěného divadla. 
Jan Hrubec je absolvent DAMU, fakulty 
alternativního a loutkového divadla, obor 
herectví. Než si založil své Dřevěné diva-

dlo, prošel Studiem Ypsilon, i pražským 
divadlem Minor, kladenským Lampionem 
i libereckým Naivním divadlem. A o čem 
to bude? Pohádek je velká spousta, a když 
lidé přišli na to, že je mohou zapisovat, 
vznikly pohádkové knížky. A ty máme 
všichni moc rádi, že ano? Jednu takovou 
pohádku v knížce pro děti máme, nemu-
sí se číst, bude trochu vyprávěná, trochu 
hraná loutkami, trochu kouzelná a i tak 
bude celá v knížce. Nevěříte? Tak se přijď-
te ve středu od 16:30 hodin podívat. Před-
stavení je vhodné pro děti od tří let, délka 
představení 35 minut. Vstupné bude 50 Kč.

Letošní Týden knihoven uzavřeme 
v pátek 8. října v 19 hodin, kdy Vám na-
bídneme v našem podkroví další filmový 
pátek. A protože jsme v knihovně a sla-
víme Týden knihoven (a tím i knih), vy-
brali jsme film Deníček moderního fotra 
na motivy stejnojmenné knižní předlohy. 
Deníček moderního fotra je česká kome-
die z roku 2021 režiséra a scenáristy Jana 
Haluzy. Pro Haluzu je film celovečerním 
režijním debutem. Film je adaptací stej-
nojmenného blogu a knihy od Dominika 
Landsmana. Hlavní postavu otce na rodi-
čovské dovolené ztvárnil Jiří Mádl, jeho 
manželku Tereza Ramba. Roli soka hlav-
ního hrdiny ztvárnil Lukáš Hejlík, ve fil-
mu se dále objevili Ondřej Malý, Pavla 
Tomicová, Roman Zach, Lucie Benešová, 
Lucie Polišenská nebo Robert Jašków.

Natáčení probíhalo v Praze v červnu 
a červenci 2020. Film měl mít původně 
premiéru 21. ledna 2021, kvůli restrik-
tivním opatřením v boji proti koronavi-
ru byla jeho premiéra ovšem posunuta. 
Na jaře 2021 bylo zveřejněno, že film bude 
mít premiéru 12. srpna 2021.

A děj filmu? Mladí lidé Nataša a Domi-
nik se neplánovaně stanou rodiči. Protože 
má Nataša úspěšnou kariéru, dohodnou 
se, že s dítětem zůstane na mateřské dovo-
lené Dominik. Ten původně plánuje na ro-
dičovské „dovolené“ napsat knihu, jak ale 
brzy rychle zjistí, péče o dítě je náročnější, 
než se zdálo.

Doufáme, že aktuální epidemiologická 
situace umožní všechny předpokládané 
akce uskutečnit, a že si k nám do knihov-
ny během týdne přijdete v klidu posedět 
s knihou, kávou, s přáteli. 

Není čas stát se majitelem čtenářského 
průkazu dolnobousovské knihovny? 

Dita Říhová

Knižní novink y
Tipy z městské knihovny:

Čtení pro mládež:
 Parkourista (E. Dolejšová)
 Thiny pretty things (S. Charaipotra)
 Miluju tě: já vím (O. Biernátová)
 Vypálená nenávist (A. Thomas)
 Holky odnikud (A. Reed)

Historické romány:
 Dítě na nástupišti (G. Thompson) Praha 

1939, dojemný příběh je inspirován sku-
tečným útěkem tisíců židovských dětí 
z okupované Evropy do Londýna. 
 1813 válečný požár (S. Ebert) Příběh osi-

řelé 17leté dívky, která se svým bratrem 
prchne před drancujícími francouzský-
mi vojáky ke svému strýci. Z Henrietty 
se brzy stane schopná ošetřovatelka.
 1813 Krvavý mír (S. Ebert) 2. díl historic-

ké ságy, situované do období napoleon-
ských válek, navazuje na román Válečný 
požár.
 Věřte císaři (A. Hykisch) Historický 

román zachycuje přibližně posledních 
deset let života habsburského císaře Jo-
sefa II.

Cestopisy:
 Po Česku (V. Žmolík)
 Pobřeží Pacifiku: na nafukovacích člu-

nech z Kanady na Aljašku (L. Šimánek)
 Havajské ostrovy: letní a zimní puto-

vání za přírodními divy Tichomoří (L. 
Šimánek)
 Grónsko: ostrov splněné touhy (A. 

Klempířová)
 Nebe nad Jemenem: v jihozápadní Asii 

s Lékaři bez hranic (T. Šebek)

Krimi:
 Bretaňský odkaz (J. Bannalec) Osmý 

případ pro komisaře Dupina, milovníka 
tučňáků a kofeinu, rodilého Pařížana 
za trest přeloženého do Bretaně – na ko-
nec světa.

 Návod na vraždu pro hodné holky (H. 
Jackson) Young adult krimithriller z pro-
středí britské střední školy. Odvážná 
dívka pátrá na svou pěst po skutečném 
vrahovi spolužačky. Zmizela oblíbená 
středoškolačka, Andie Bellová. Tělo se 
sice nenašlo, ale policie ví, kdo je vrah. 
Všichni přeci vědí, kdo je vrah!
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V důchodu
Dnes je 23. srpna 2019. Je ze mě dů-

chodce. Starobní důchodce. Chtělo by se 
mi vykřičet do světa, jak je úžasné být 
v důchodu, ale to by mi muselo být o dva-
cet, možná alespoň o deset let méně. Ještě 
bych měla sílu a energii. Takhle vyškrabá-
vám jejich zbytky a uvažuji, jaké to bude 
za deset let. Spala jsem do osmi. Dlouho. 
To proto, že jsem nemohla dlouho usnout. 
Bylo to horkou srpnovou nocí nebo mými 
neposednými myšlenkami? Jaké to bude 
nemuset ráno vstávat na zazvonění budí-
ku, nemuset se obléci do něčeho přijatel-
ného pro okolí, nemuset se dlouho česat 
a malovat, nemuset sednou do auta a jet? 
Teď už to vím. Báječné! Tušila jsem to! 
I když se osud rozhodl nastrčit mi do ces-
ty překážky, abych si to nekonečné období 
nicnedělání zasloužila. Rozhodl se, že slo-
gan „člověk má jít do hrobu pořádně zhun-
tovaný“ bude aplikovat s mírnou obměnou 
na mě. Takže jsem opravdu odcházela 
do důchodu pořádně zhuntovaná.

Nejprve mě sklátila horečka. Byla tak 
vysoká, že by mě mohli používat jako radi-
átor nebo alespoň jako ohřívadlo do poste-
le. Na důchod jsem v tu dobu ani nepomy-
slela. Veškeré síly jsem vyčerpala na snahu 
přemluvit se a vstát z postele, když to bylo 
nutné, a na snahu dojít za pomoci manžela 
do sprchy, abych tu horkou potvoru trochu 
ukrotila. Nedala se. Byla vytrvalá. Dokon-
ce si pozvala na pomoc halucinace. V be-
zesných nocích mi před očima skákala čí-
sílka, malá, velká, různě se rovnala, před-
bíhala, poskakovala a stáčela se do spirály. 
V mé hlavě! V hlavě, která čísla nemá ráda. 
Mám ráda slova! Slova! A obrázky, volalo 
mé podvědomí. Tak tady je máš! Podívej! 
Sfinga, horký písek, Tutanchamon, pyra-
mida, Údolí králů, zlatý poklad, vykradači 
hrobek. Defilovali přede mnou a já jsem 
se snažila zachytit proč. Proč mi naskakují 
právě tyto obrázky, točí se v kruhu, létají 
do vzduchu a podivně se motají. Proč mi 
nedopřejí spánek? Sladký spánek. Koneč-
ně zmizela čísla i všechno ostatní. Začala 
jsem se uzdravovat. 

Brzy mi doktor potvrdil, že už jsem 
zdravá. Neprozradila jsem mu, že mě bolí 
od rána záda a že jsem si ani nedokázala 
zavázat tkaničky. Připadala bych si jako 
hypochondr. Jen skončí jedno a ona už 
si vymýšlí další? Udělala jsem nejnutnější 
věci a zase vplula do postele. A žádné po-

valování, nakazovala moje záda. Lež pěk-
ně v rovině, jinak se ozveme! A nevstávej! 
Jo, to se řekne. Zítra přijede návštěva, už 
dvakrát odložená, bude nás celkem osm. 
Do mé postele se všichni nevejdeme. Mu-
sím se přemoci a vstát. Během jednoho 
dne se ze mě stala stařenka. Přiohnutá, 
šourám se po domě, výraz štvané zvěře. 
Ale z příjezdu všech mám radost. Užijeme 
si to! Užili jsme si to. Když jsem si při se-
zení na židli našla správnou pozici, nic mě 
nebolelo. Děvčata se ujala povinností paní 
domácí. Vydrželi jsme přes půlnoc. A pak 
jsem se zvedla. Zůstala jsem zlomená jak 
zvadlá lilie, téměř neschopná kroku. Bo-
lest mi dovolovala jen maličké krůčky. 
Cupitala jsem jak japonská gejša. Možná 
jsem byla i tak bílá. Ale rozhodně ne tak 
naladěná. Quasimodo byl proti mně fešák. 
Moje postel mě vítala s otevřenou náručí. 
Já ji taky. Zůstaly jsme spolu ještě několik 
dní. Užívaly jsme si to. 

Venku bylo krásně, nastaly příjemné 
srpnové dny, úmorná vedra polevila. Ob-
čas sprchlo, většinou svítilo slunce a jeho 
paprsky na mě šibalsky kývaly a zvaly mě 
ven. Poslechla jsem. Nejprve jsem vyšla 
na zahradu, pak jsem se vydala do lesa 
a přinesla první chabý úlovek hub, pozdě-
ji jsem se osmělila na kolo. Jedu silničkou 
směrem na Kněžmost. Dnes si dovolím 
malou odbočku k Lomenďáku. To je malý 
rybníček za Lítkovicemi ukrytý před svě-
tem za hradbou olší a vrbiček. Tráva je tu 
zelená, ještě mokrá ranní rosou. Sem jsem 
se jako malá jezdila s rodiči koupat, zde 
jsem se naučila plavat. A jako starší, asi 
osmačce, mi tady jeden kluk držel hlavu 
pod hladinou tak dlouho, až jsem polyka-
la andělíčky. Milovala jsem ho. Pokračuji 
v cestě. Frčím z kopce a zastavuji u Brod-
ku. Další rybník. Prý se tu kdysi dělávaly 
nebezpečné víry. Teď je domovem bělost-
ných labutí a hejna kačen. Vyrušila jsem je 
z ranní siesty. Vzlétly a mávaly křídly těs-
ně nad vodou. Přistály na druhém břehu. 
Dnes jsem nezahlédla ani jednu z malých 
nutrií. Jsou jich tu spousty. Ukládám foto-
aparát a nasedám na kolo. Projíždím Kněž-
mostem, kde jsem do šesti let bydlela u své 
milované babičky, a pokračuji na Drhleny. 
Míjím rybník, udělám jeden dva obrázky 
hladiny v ranním slunci. Zastavuji u jedné 
z chalup. Má mohutnou klenutou bránu, 
kterou vyplňují dřevěná vrata. Co asi ukrý-
vají? Co tajemného čeká příchozí? Pažit 
před branou se zelená, tráva je šťavnatá, 
jen ochutnat. Z příkopu hrdě zvedají své 

stvoly sytě růžové kypreje. Jejich majestát-
nost narušují veselé rozverné květy kakos-
tu a chrastavce. Barevně se doplňují, zvou 
blíž, přinášejí radost. Musím pokračovat. 
Nechce se mi. Je to taková nádhera! 

Vydupu kopeček v Suhrovicích, míjím 
stavení, odkud pocházela moje babička, 
a sjíždím k Drhlenám. Slunce začíná pá-
lit, pofukuje mírný větřík a já se těším, že 
na hladině drhlenského rybníka zase spat-
řím bílé lekníny. Dnes je ta nádhera umoc-
něna ještě klidně plujícími labutěmi. Prý 
jsou si věrné až za hrob. Míjím tábořiště 
a desítky přívěsů, míjím partu trampů, při-
pravujících si snídani na malém plynovém 
vařiči, a pokračuji podél rybníka. Cesta je 
mokrá, nedávno pršelo. Stočím to k Farář-
skému rybníčku. Před světem se tu ukrývá 
pár chatek. Právě přijeli jejich víkendoví 
obyvatelé a vítají se. V duchu zamítnu za-
stávku, abych se podívala, zda na úzké hrá-
zičce nenajdu mezi štíhlými kmeny stromů 
zase bedlu, a vjíždím do lesa. Nejkrásnější 
úsek mé cesty. Borovice voní, u jejich no-
hou se místy zelená borůvčí, slunce scho-
vané částečně za stromy vytváří na cestě 
veselé pruhy. Rozkvetl vřes! Je ho všude 
plno. Drobné fialkové kvítky kontrastují 
s bělobou urostlých bříz. Trsy vřesu lemují 
moji cestu. Rozveselují mě. Cesta je mís-
ty pokrytá pískem, který sem splavil déšť. 
O kousek dál, mezi skalami, zanechal po-
zdrav kolemjdoucím. Drobné kalužinky se 
lesknou, cesta vypadá úplně jinak než za-
sucha. Je tu větší stín, chladněji, tajemněji. 
Zastavuji u pomníčku, který jsem dosud 
jen míjela. Dnes mám čas, nespěchám. Ně-
jaké jméno, pod ním je napsáno – lesník. 
Malý náhrobek z leštěného kamene a mo-
hyla z kamenů. Každý, kdo se tu zastaví, 
nějaký přidá. Naproti nacházím pár oran-
žových klouzků. Jejich hlavičky září v tma-
vém jehličí. Hned je tu veseleji. Párkrát 
šlápnu do pedálů a jsem v Nové Vsi. Projíž-
dím vesnicí, nakukuju do zahrad. Za ves-
nicí spatřím v příkopě trs podzimních 
ocúnů. Jejich světlounce fialové květy jsem 
neviděla už léta. Mám radost. O kousek dál 
se pase stádo krav. Spásají šťavnatý pažit. 
Skoro jim závidím. Zastavuji a chvíli si je 
prohlížím. Obdivuji malá telátka. Já, holka 
z vesnice, žasnu nad takovou samozřejmos-
tí. Nasedám na kolo, už mě čeká jen cesta 
domů. Slunce šplhá po obloze a začíná při-
palovat. Vracím se možná trochu unavená, 
ale spokojená a šťastná. 

Důchod je přece jen super!

Ingrid Mendlíková



Přírodou Dolnobousovska

www.dolni-bousov.cz Ročník 57 - číslo 5/202113

O místě, zdánlivě obyčejném
Po naučné stezce číslo 3 hned za okra-

jem města vlevo míjíme skupiny keřů, le-
dabyle rozházených v trávě pod stromy. 
Než dojdeme po hrázi rybníka do zatáčky, 
vidíme zde podobné. Divokost míst může 
snad zatahat za oči, je ovšem záměrem, 
pozvánkou k přežívajícímu živočišstvu 
kulturní krajiny. Rok od roku stupňující se 
nabídkou ubytovává ale i květiny a hmyz. 
Od jara do podzimu, od podzimu do jara. 
Mluvíme zde o Slavičím háji.

V krajině hledám příběh a tady to jde 
snadno. A nejsou to jenom slavíci, kterým 
je park primárně určen, veze se s nimi pes-
trá škála životů jiných. Nechci dnes vypo-
čítávat přínos prostředí coby místa k roz-
množování, rád bych se pokusil pro čte-
náře, které to zajímá a v místě se i potká-
váme, představit význam prostředí v čase 
podzimní migrace ptáků. Na jednom jedi-
ném výsledku kroužkování, a kdyby nás 
Covid nevyhnal od mikrofonů, dal bych 
zážitku křídla dávno i jiná. 

Kroužkování je s podporou náhody při-
praveno nejednu záhadu ptačího stěhová-
ní rozklíčovat, v místě probíhá od vzniku 
parku. Fenoménem jsou noční odchyty 
slavíků, které kout velice rychle proslavi-
ly až k pobřeží moře. Je to i tím, že číslo 
okroužkovaných jedinců přesahuje ročně 

půl tisíce. Pojďme se vrátit do času jedno-
ho letního podvečera, vybral jsem příběh, 
aby jej vydrželi dočíst i ti, kteří třeba dale-
ko více přejí fotbalu.

26. července se vychystal večer k odchy-
tům velmi příhodný. Všude plno netopýrů 
a hned po setmění byly pod hvězdami už 
slyšet hlasy ptáků, využívajících bezpečí 
noci k připsání další etapy do cestovních 
map. Donedávna jsem měl noční zkuše-
nosti pouze z odchytů v sedle Krkonoš 
a Jeseníků, než jsem objevil, že slavíky lze 
nachytat za určitých okolností i dole v ní-
žině. Sítě je ovšem navečer nutno stáhnout 
kvůli netopýrům, zejména rozměrní neto-
pýři rezaví, migrující též k jihu, by síťovi-
nu značně poškodili. Později v noci již loví 
hmyz tito savci jinde a jinak. 

Přejde za půlnoc a čas chvíli před ro-
zedněním je pro úspěch klíčový. Sítě jsou 
dávno roztaženy, později k srpnu se v da-
ném čase chytají k slavíkům obecným 
též vzácní slavíci tmaví, letící ze severu 
Evropy. Cestu však s chutí přeruší i dru-
hy jiné, vázané třeba na rákosiny. Ty se 
však chytají spíše až po rozednění, a tak 
se stalo i sedmadvacátého července ráno. 
Síť pod stromy chytila prvního z obec-
ných rákosníků, druh poměrně obyčejný, 
výjimečného však už na první pohled. Byl 

dávno kroužkován a už název centrály 
předpověděl veliké zajímavosti. Vedle alfa-
numerického kódu bylo na kroužku vyra-
ženo: ARANZA DI SAN SEBASTIAN. 
Rákosník tak dostal kroužek během cesty 
k jihu a bylo dobré počkat, až se Národní 
muzeum v Praze domluví ve Španělsku. 
Výsledek přišel obratem a s ním označení 
místa a datum okroužkování. Kroužek do-
stal při jednom odletu z Evropy 18. srpna 
2018 v místě, kde se mnoho ptáků chystá 
na překonání nejtěžších úseků migrace – 
mořské hladiny a poté hned největší pouš-
tě světa, v regionu Sevilla. Tím jsem se 
dotkl i avizovaného fotbalu kontinentální 
výkonnosti a příběh můžeme uzavřít. 

Mohl bych pokračovat líčením spo-
lečné cesty dvou letošních čapích mláďat 
z hnízda ve Vlčopolské ulici, kterak byla 
podle kroužků odečtena po začátku cesty 
k Africe v zoo Dvora Králové nad Labem 
a znovu podtrhnout prospěch kroužková-
ní, spíše se příštího roku zastavte na pár 
slov při putování po stezce u nás, v Slavi-
čím háji. Velmi rád vás na chvilku v cestě 
pozdržím a připomenu, že místo se stará 
o dobré jméno města na Klenici za nás 
za všechny.

Pavel Kverek

10 tipů, jak připravit obec na vedro 
i přívalové srážky

Letos jsme zažívali extrémy počasí, kte-
ré se budou podle vědců vlivem klimatic-
ké změny objevovat stále častěji. Vedrem 
přehřátá města, sucho v krajině a na dru-
hé straně bouřky, silné deště či vítr. 
Není divu, že již několik let sílí poptávka 
po opatřeních, která by lidem pomohla 
nové podmínky lépe zvládnout. 

Ani Česká republika nezůstává v tom-
to ohledu pozadu, jak dokazují finálové 
projekty soutěže Adapterra Awards 2021. 
Najdeme mezi nimi příklady šetrného hos-
podaření na zemědělské půdě, obnovy luž-
ních lesů, rašelinišť, tůní, meandrů, zpří-
rodnění koryt řek, ukázky využití dešťové 
vody či zelených střech. Až do 15. října 

můžete v internetovém hlasování podpořit 
ty nejzajímavější z nich.

www.adapterraawards.cz

Jak můžete sami pomoci?
1. Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji 

k zalévání zahrady. Díky tomu zůstane 
v lokalitě.

2. Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, 
záhonky, luční trávníky se rozehřívají 
méně než betonové plochy a lépe zasa-
kují dešťovou vodu.

3.  Nepropustné plochy nahraďte propust-
nými, např. porézní dlažbou nebo za-
travňovacími dlaždicemi.

4. Fasády, altány, sloupy, krytá stání 
nechte porůst popínavými rostlinami, 
které stíní, zachytávají prach a díky 
přirozenému výparu v létě ochlazují 
své okolí.

5. Při stavbě domu myslete na udržitel-
nost. Domy v pasivním standardu, 
zateplení, rekuperace, fotovoltaické 
panely, splachování dešťovou vodou 
a další opatření šetří peníze i přírodu. 

6. Zelené střechy na domech nejenže 
dobře vypadají, ale zasakují nadbyteč-
nou dešťovou vodu a postupně ji vy-
pařují do okolí. Izolují budovu a navíc 
poskytují potravu pro hmyz.
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7. Nechte prostor vzrostlým stromům, 
které v létě ochlazují a stíní, a sázejte 
nové pro budoucí generace.

8. Nedopitou vodou ze sklenic, varné 
konvice, vodou po omytí ovoce a ze-

leniny nebo po čištění akvárii můžete 
zalévat zeleň ve svém okolí.

9. Použitou vodou z umyvadel a sprch je 
možné splachovat toalety a ušetřit tak 
pitnou vodu.

10. I panelové domy mohou mít zelenou 
střechu, fotovoltaické panely či sbírat 
dešťovou vodu a dále ji využívat k zá-
livce či venkovní vodní prvky.

Prázdninám jsme ujeli na kole
Bechovské a svobodínské děti si už 

za předchozí roky zvykly, že se koncem 
srpna nebo začátkem září mohou těšit 
na akci, která je určená právě jim a je vel-
mi oblíbená a očekávaná, i když to zna-
mená, že ty krásné dlouhé letní prázdniny 
za sebou zavřou pomyslné dveře a že se 
naopak otevřou na dalších dlouhých deset 
měsíců dveře škol a školek. Už loňské lou-
čení s prázdninami bylo netradiční, neji-
nak tomu bylo i letos.

Sobota 4. září byla teplá a slunečná, 
den byl jako stvořený pro výlet na kolách. 
Celou akci připravili tradičně členové 
SDH Bechov. Letos si vytkli za cíl sezná-
mit děti se vzdálenějším okolím našich 
vesniček. Cyklovýpravy se zúčastnilo osm 
dospělých a třináct dětí. Děti měly získat 
povědomí o tom, jak se dostanou na Pet-
kovy a přes Skyšice domů, kde se říká 
v Americe, že nedaleko Petkov leží Skašov 
a u Skyšic Rousínov. Trasa vedla kolem 
Lucké hájenky, tedy ze Svobodína směrem 
na Dlouhou Lhotu, za Borkem, to je les 
mezi oběma vesnicemi, se výprava dala 
vlevo na Skašov, těsně minuli po severním 
okraji Petkovy, pokračovali po Formance 
směrem ke Svobodínu, ale u trafa odbočili 

na Rousínov, ve Skyšicích minuli chatky 
a vraceli se přes les nazývaný Amerika 
na Svobodín. 

Po návratu čekaly na děti soutěže, 
k cyklistům se přidali další. Atrakce si 
mohl vyzkoušet každý, bez cen, bez od-
měn, přesto byl o jednotlivá stanoviště 
velký zájem. Děti nalákaly chůdy, špalky 

s provázky, soutěž „pevná ruka“, soutěž 
v pojídání koblih zavěšených na provázku, 
skákání v pytli i jedna cvičná hasičská dis-
ciplína. Já jsem přijela ve chvíli, kdy všech-
ny soutěže skončily, a několik chlapců 
na kole odjíždělo. „Kluci, to už je konec? 
Tak brzy?“ lekla jsem se.  „Ne, my jenom 
jedeme domů zavřít skleník,“ dostalo se 
mi odpovědi. „Teď začne to nejlepší, bu-
dou se opékat buřty!“ hlásili mi radostně. 
„A pak si kopnem fotbálek.“

Kolem ohně už sedělo i postávalo ně-
kolik dětí a dospělých. Věkové rozpětí? 
Od kojence po důchodce. Vždy mě zara-
zí, kolik nových tváří objevím, kolik dětí 
běhá kolem a já se musím neustále ptát, 
čí že ty děti jsou. Jsem ráda, že se naše 
vesnice rozrůstá, že není, jako mnoho ji-
ných, na vymření. Potkala jsem sousedy 
i ty, s nimiž jsem se dlouho neviděla, po-
povídali jsme, podrbali, dozvěděla jsem 
se spoustu novinek. A o tom ten vesnický 
život je. O pospolitosti, o udržování dob-
rých sousedských vztahů, o vzájemné vý-
pomoci, o společné práci, ale i o společné 
zábavě. 

Ingrid Mendlíková
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Společenský a kulturní život v našich 
obcích na sklonku 19. století

Tento článek by měl být úvodním člán-
kem ze série článků, v nichž bych chtěla 
zmapovat společenský a kulturní život 
na Bechově a Svobodíně od konce 19. sto-
letí až po současnost. Z 19. a první polovi-
ny 20. století se příliš údajů nezachovalo. 
Vycházím ze školních zápisků, později mi 
pomůže bechovská kronika. Kronikáři 
si tehdy ovšem nevšímali příliš věcí, kte-
ré by nás dnes zajímaly. Můžeme se však 
domnívat, že lidové tradice se zde držely 
a mnohé z nich přetrvaly dodnes. Spousta 
společenských akcí je spojená se školou, 
která zde začala fungovat v roce 1892, 
a náboženskými obřady, na které dochá-
zeli Bechovští na Všeborsko. Školní roky 
nebyly tehdy označovány dvěma roky, jako 
je tomu dnes, je vždy uváděn pouze rok, 
kdy děti dostaly konečné vysvědčení.

1892 – „Dne 17. července 1892 odbý-
vána s mládeží školní veřejná zkouška. 
Návštěva od rodičů byla hojná.“ „Školní 
rok 1891/2 zakončen slavnými službami 
Božími dne 20. července 1892.“ 

1893 – Na schůzi místní školní rady 
16. října 1892 bylo rozhodnuto, že bude 
23. října vysvěcena nová školní budova. 
Vysvěcení školy (na Bechově) se tak stalo 
významnou společenskou událostí, jíž se 
zúčastnilo mnoho lidí. Program byl násle-
dující: 

1.  Seřadění se ve staré škole (myslí se 
tím všeborská) o 1. hod. s poledne.

2.  Uvítání tamže žákyní Annou Bobko-
vou.

3.  Průvod se hne ke škole nové. 

4.  Vyžádal sobě slovo slovutný p. inspek-
tor. 

5. Pan předseda odevzdává klíče.                                                                                                                    
6. Správce školy p. L. Krix ve správu 
šk. se uváže.   

7.  Žákyně Marie Křesálková prosí o vy-
svěcení.  

8.  Svěcení školy.  

9.  Důstojný světitel promluví.  

10.  Poděkování žákem Jos. Bobkem. 

11.  Průvod do chrámu Páně.  

12.  Požehnání.

13.  Zpáteční pochod.   

14. Dostaveníčko u školy: a) Rakouská 
národní hymna b) Hej Slované! c) Kde 
domov můj?                                                                                                                                   

15.  Rozchod!

„Konec školního roku: 24. května 
šli žáci ku sv. zpovědi a ku sv. přijímání 
do chrámu  ve Všeborsku, kde též dne 
8. června konána zkouška náboženská.“ 
„15. července t.r. přítomny byly dítky Te 
Deum laudamus ve farním chrámu Páně. 
Tyto služby boží končily rakouskou ná-
rodní hymnou. Pak rozdána vysvědče-
ní.“ „Knihovna učitelská čítá 8 svazků. 
Knihovna žákovská čítá 25 svazků.“

1894 – „Malý výlet. 1. července 1894 na-
vštívily dítky dospělejší měšťanskou školu 
v Sobotce, neboť uspořádána tu výstava 
prací žákovských i učebních pomůcek.“

1895 – Začátek školního roku se nesl 
ve slavnostním duchu: „Školní rok 1896 
započal službami Božími v sobotu 1. září 
1894, k nimž žáci správcem školy korpo-
rativní vedeni byli, na jichž konci vstoje 
vyslyšena a zapěna Rakouská národní 
hymna. 

►  Knihovna učitelská čítá 13 svazků a žá-
kovská 43 svazky. Bylo jich užíváno vel-
mi dobře.“ 

►  V tomto roce se děti výletu nedočkaly, 
ale tradičně pro ně bylo velkou udá-
lostí slavnostní zakončení školního 
roku v kostele na Všeborsku. Kronikář 
o tom zapsal: „Školní rok skončil toho 
roku 13. července k výsostnému naří-
zení zemské školní rady, ježto 15. den 
t. m. na pondělí připadal, obvyklým 
způsobem. V pátek, dne 12., dána dít-
kám potřebná poučení. V sobotu byl 
dnem feriálním, a poněvadž v ten den 
v 11. hod. měl jakýsi Bejr, syn varhaní-
kův, svatbu, odbývány závěrečné boho-
služby až v neděli, 14. t. m. Rakouská 
národní hymna však zpívána nebyla, 
dítky netrpělivě po choře se ohlížely. 
Pan varhaník, jemuž ostatně při mši 
svaté již prsty silných přehmatů se do-
pouštěly, nejspíše po svatebním veselí 
nevyspalý, jednoduše kruchtu opustil 
a lid šmahem z kostela se hrnul. Aby 
byl některý z učitelů sám zanotoval, 
nebylo by potkalo se s úspěchem a ráz 
hymny značně by byl utrpěl. Dítky 
vidouce totiž odcházeti rodiče, též 
na odchod pomýšlely. Správce školy 
silným katarem stižen, pěti nemohl. 
Po kostele vydala se dítkám vysvědče-
ní.“ 

Školní fotografie z 2. poloviny 50. let
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►  Jak se ta historie opakuje, že? Jen si ten 
výjev představte. Varhaník nehraje, ro-
diče odcházejí, děti jsou netrpělivé a už 
se vidí doma! To musela být podívaná!

1896 – Během roku bylo školní radou 
odhlasováno, že se dětem přispěje na škol-
ní výlet do Sobotky šesti zlatými. Povoz 
slíbil zapůjčit bezplatně pan starosta An-
tonín Najman.  

►  „Pak třeba poznamenat, že zúčastnily 
se děti t.r. školské výstavy v Sobotce, již 
pořádala měšťanská škola, pak vezeny 
přes Kost k domovu. Tu zhlédli Plaká-
nek. Starším připomenuto, že to Adr-
sbach a České Švýcarsko v malém. Vý-
lohy s tím spojené dosáhly 5 zl 50 kr.“ 

►  15. července skončil školní rok, ale 
už 18. musely děti opět na Všeborsko. 
„Důležitý projev ten podali též ještě 18. 
srpna, v den Nejvyšších Zrozenin J.V. 
(Jeho Výsosti). Dítky vedeny jsou, ač 
připadala doba prázdnin, do farního 
chrámu Páně za blaho Jeho Výsosti se 
modliti.“

 1897 – Ke společenským událostem pa-
třilo tradičně slavnostní zahájení a ukon-
čení školního roku. Kromě toho se školní 
rada starala o povznesení ducha dětí tím, 
že dokupovala knihy do žákovské knihov-
ny. „Jeho otec (tedy otec místního škol-
ního dozorce Františka Zeithamla) pan 
František Zeithaml poskytnul škole dva 
zlaté na hotovosti k rozmnožení knihovny 
žákovské místo udělování štědrovečerních 
dárků.“ 

►  Školní rada také doporučila zakoupit 
různé pomůcky, např. lupu, kaleido-
skop, zrcadlo vypouklé i duté, indukční 
přístroj, elektrické zvonky, vodivý drát 
a „…za 162 kr knih a to: Jehlička: Čtení 
o našem Císaři Pánu Fr. Josefovi; Hra-
še: Ořechy. S obr. přílohami; Rais: Čes-
ké pohádky o Kristu Pánu. S původní-
mi obrázky; Nálevka Jan: Z domácích 
luhů. Výpravné verše. 

►  Jak je vidět, členové školské rady, pá-
nové Antonín Najman, starosta, Fr. 

Zeithaml, V. Bobek, Jos. Král a Jos. 
Křesílek, měli přehled a snažili se výu-
ku zpestřit a zkvalitnit, chtěli, aby děti 
byly vedené ke knihám a k četbě. 

►  „Všech výpůjček z poslední doby bylo 
696 a průměrný počet výpůjček v po-
sledním pětiletí na jedno dítě čísla 7 
dostoupil.“

1898 – „Správce školy přeje si biblické 
dějiny 35 listů a to k vydané společnosti 
pro rozmnožování umění ve Vídni, rozpro-
dej svěřen c.k. knihoskladu ve Vídni.“ 

►  „Všech výpůjček t. r. bylo 401.“

1899 – Velkou a slavnou událostí toho-
to roku bylo biřmování. „Tu také shromáž-
dila se mládež v den 4. května 1899 s ½ 7. 
ranní, by přijala z rukou nejmilostivějšího 
biskupa světícího p. Ferdinanda Kalouse, 
probošta Staroboleslavského svátosť sva-
tého biřmování. Pohoda toho dne byla 
přímo kritická a obloha chrlila při tom 
spousty vody. Nejmilostivější biskup byl 
u slavobrány, postavené na začátku farské 
zahrady, uvítán starostou obce p. Bejrem 
z Obrubec, projel špalírem mládeže a hasi-

čů, jest vítán družičkou, 7. letou Zdenkou 
Mazáčkovou, dcerou říd. uč. ze Všebor-
ska, všech biřmovanců bylo okolo 250 ti 
a byli konfirmováni na třikráte. Po všem 
bylo učitelstvo pozváno ku slavnostnímu 
obědu na faru.“

1900 – Akce spjaté se životem školy se 
každoročně opakovaly, většinou měly stej-
ný průběh. Záznam z roku 1990 dokládá, 
že se na Bechově a Svobodíně koncem 19. 
století slavil také masopust. Důkazem je 
zápis o jedné malé přírodní katastrofě: 
„Rok 1900 … zůstane i jinak v paměti ob-
čanů zdejších zapsán. Bohužel, že vzpo-
mínka naší myslí občanů vždy jen otřese. 
Tak 1. února v poslední den masopustní, 
s půlnoci na popeleční středu byl vzat vo-
dou dřevěný, z r. 1890 nově zřízený s ka-
mennými prsy, most, jejž do té doby jen 
láv zastupovala, po níž i s pohřbem bylo se 
bráti. Povozy se musely, jen s menšími ná-
klady ovšem vodou broditi. Štěstí veliké, 
že nikdo o život ani k úrazu nepřišel, ač 
sousedé Frajdorfští v Bechovi v hostinci 
v masopustní zábavě se nalézali.“

Ingrid Mendlíková

S vé př edsev zetí  splnil  Ži v ný z  polov iny
S cílem získat na Mistrovství republiky 

v armsportu (páce) dva tituly a dosáhnout 
tak počtu třicet pět odjížděl František Živ-
ný do Nového Města nad Metují. Závody 
se konaly v baru DoSklepa v zábavním 

areálu Za humny. Spolu se Živným star-
toval mezi muži Milan Hyršal a tři junioři 
– Fryšara, Toman a Polášek.

František Živný dokázal získat prven-
ství v kategorii mužů nad 105 kilogramů 

na pravou ruku, když ve finále porazil 
2:1 svého tradičního soupeře Dušana 
Tesaříka. S ním ovšem předtím prohrál 
v kategorii Masters nad 100 kg také 2:1. 
Jejich vzájemný souboj tak skončil remí-

Budova bývalé školy ve Všeborsku tak, jak vypadá nyní.
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zou, Živný získal svůj třicátý čtvrtý titul 
mistra republiky. Výborně si vedl mezi 
muži do 95 kg Milan Hyršal. Tentokrát 
se věnoval ne administrativě, ale závodě-
ní a suverénně vyhrál na pravou i levou 
ruku. Dobré výkony předvedli i junioři. 
Daniel Fryšara byl do 85 kg pátý na levou 
a třetí na pravou ruku, Jan Toman obsadil 
do 75 kg shodně šestá místa na levou i pra-
vou ruku a Jáchym Polášek v kategorii nad 
75 kg byl sedmý na levou a šestý na pravou 
ruku. Závodů se pro zdravotní problémy 
nezúčastnili Tomášové Kverek a Kanalaš.

Živný plánoval dva tituly, získal jeden 
– zklamaný ale nebyl. „Když jsem viděl Du-
šana, jak přijel nabitý, tak zklamaný nejsem. 
Za rok přibral asi dvanáct kilo, svedl jsem 
s ním vyrovnané souboje a každý jsme zís-
kali jeden titul. Byl jsem nadmíru spokojený 
a tělo mi dávalo najevo, jak to bylo náročné. 
Sedmdesát kilometrů domů jsem jel na čty-
ři etapy. Musel jsem si vždycky odpočinout, 
abych to vůbec uřídil. Suverénní byl Milan 
Hyršal, který ve své kategorii neměl konku-
renci. Spokojený jsem byl i s juniory, hlavně 
Fryšara ukázal, že z něho bude dobrý závod-
ník. Takže celkově spokojenost. Milan Hyr-
šal mi vychytal drobnosti, protože Tesařík 

na mě jde přes vršek přes prsty a nedovolí mi 
zalomit zápěstí, abych ho utáhl přes biceps. 
Proto trénujeme techniku, abych ji do Mis-
trovství Evropy v Litvě zvládl. Zkrátili jsme 
čas s činkama a trénujeme víc za stolem, pro-
tože jen tam se technika dá natrénovat. Je to 
i výživnější, protože jsem z toho víc vyřízený, 
než z činek.“

Blíží se Evropa, kam se chystáš pro 
chybějící titul ve své sbírce. Znamená to, 
že vše směřuješ k tomuto cíli? „Podřizuju 
tomu všechno, hlavně si to rovnám v hlavě. 
Poslední dva evropské tituly v Masters získal 
Tesařík, kterého jsem poté na soutěži v Če-
chách porazil. Takže pokud bude v Litvě, je 
možné, že se potkáme ve finále a já bych ho 
chtěl zdolat. Evropský titul mi chybí jako je-
diný.“

Před evropským šampionátem se koná 
2. října další kolo extraligy v Podivíně, 
po něm pak extraliga pokračuje v Lanš-
krouně. Hlavním cílem Živného je ale 
Litva, kde boje o evropské tituly proběh-
nou od 13. do 22. října. „Extraligu beru 
jako doplněk, hlavně Podivín. To je na Mo-
ravě, tam to má Tesařík blízko, dá se před-
pokládat, že bude startovat. Rád si to s ním 
rozdám. A pro juniory je to příležitost se 

vyzávodit a zlepšovat se. Já bych chtěl podě-
kovat každému, kdo mi fandí a pomáhá, pře-
devším rodičům, městu Dolní Bousov a panu 
Zetkovi, který mi vše financuje a bez něhož 
bych byl jen kluk, co má silné ruce a trénuje 
v garáži, ale nikam nemůže vyjet.“

František Živný dělá pro úspěch 
ve svém milovaném sportu všechno. Do-
konce i upravil svoji váhu.  Jestliže před 
nedávnem měl 230 kilo živé váhy, dnes má 
202. Do konce roku se chce dostat na 190. 
„Od roku 2007 jsem nikdy neměl pod dvě 
stě kilo“, přiznal Živný. „Vyžaduje to určité 
úsilí. Vyzkoušel jsem už hodně různých diet, 
ale nikomu to nedoporučuju se jimi trápit. 
Je to především o pohybu – tréninky, chůze, 
jízda na kole, plavání – prostě pohyb. Když 
činky, tak menší váhy a opakovaně, aby ne-
narostly svaly, ale abyste se zpotili. Mě stačí 
vyjít na procházku na Bakovku a zpátky. 
Na moje kila to stačí.“

Za pár měsíců se přesvědčíme, zda plá-
ny na další shozená kila Živný uskutečnil. 
A za pár týdnů bude jasné, zda se mu spl-
nil sen o evropském titulu. A pokud ne, 
nic se neděje – vždyť chce závodit ještě 
řadu let, takže šance určitě bude.                                           

Miloslav Ječný
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáško-
vých plemen typu Tetra hnědá a Dominant ve všech bar-
vách, Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu 
Maranska. Stáří 16 – 20 týdnů. Cena 185 – 229,- Kč/
ks. Prodej se uskuteční: 16. 10. 2021 v Dolním Bousově 
u vlak. nádraží v 15.00 hod. 

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky.

Informace: 

Po – Pá 9–16 hod. 

tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz.

Vzpomínka 
5. listopadu uplyne dlouhých 25 let od úmrtí našeho manžela a ta-
tínka pana Jiřího Lukáše. Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi 
tichou vzpomínku.

manželka Věra s dcerami Janou a Věrou a jejich rodinami

Dne 20. 8. 2021 uplynulo již 10 let od úmrtí pana Arnošta Folprech-
ta a 22. 9. 2021 tomu bylo 5 let co nás navždy opustila paní Hana 
Folprechtová.
S láskou stále vzpomínají

Hana a Eva s rodinami

Jedna z nejstarších fotografií Svobodína, usedlost Dvořákových

Těžba písku na Bechvě - 60. léta

Benefiční koncer t Ři tonice
Ruml–Pecková–Brzobohatý. Hvězdný program nabídlo v pátek 

13. 8. od odpoledne až do noci představení na prostranství u kostela 
sv. Štěpána v obci Řitonice.

Zpěvák Ondřej Ruml zorganizoval benefiční koncert, jehož výtě-
žek přispěje k opravám směřujícím k záchraně zchátralého kostela. 
A nevystoupil jen on sám; ke spolupráci přizval také pěvkyni Dagmar 
Peckovou a Ondřeje Brzobohatého, známého nejenom jako muzikant, 
ale i skladatel, i s hudebními uskupeními. Převážná část programu 
pak patřila jazzovým a swingovým melodiím, přičemž večerní blok 
byl zaměřen na písně Ježka, Voskovce a Wericha.

Ruml, který zde v rámci benefičního koncertu neúčinkoval po-
prvé, má k řitonickému kostelu velmi osobní vztah. Sám tam byl 
pokřtěn – a křtít tam nechal i svoji dceru. Tentokrát ke spolupráci 
přizval i známou pěvkyni Dagmar Peckovou, a to s argumentem, že 
tomuto kostelu věnovala v minulosti pozornost i jiná slavná hvězda 
pěveckého nebe: Ema Destinnová, jež kdysi pomohla se zaplacením 
varhan. Pozval ale i další ženu stejného příjmení, a to hejtmanku 
Středočeského kraje Petru Peckovou (STAN). Ta se nerozpakovala 
nabídnout na facebooku originální pozvánku: „Pokud přijedete, uvi-
díte hned dvě pecky. Největší peckou ale samozřejmě bude samotný 
koncert, kterému jsem měla tu čest dát záštitu.“

O obnovu původně gotické stavby s barokní přestavbou, jež bý-
vala i poutním místem, se stará Nadační fond kostela sv. Štěpána 
v Řitonicích společně s obcí. Podařilo se dokončit opravu střechy, 
kterou před 12 lety zničila vichřice a v důsledku toho pokračovala 
další devastace památky zatékáním vody, aktuální však zůstává re-
konstrukce presbytáře a oprava omítek. Cílem je vrátit objekt nejen 
pravidelnému církevnímu dění, ale také dosáhnout toho, aby se stal 
kulturním centrem a místem setkávání lidí – a to nejen místních. 
Už v minulých letech se dařilo získávat peníze nejenom z dotací 
a z darů, ale právě i z výtěžku benefičních koncertů.

Milan Holakovský

Zdroj: https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/ve-prospech-obnovy-
-ritonickeho-kostela-zpivala-hvezdna-jmena-20210814.html
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11. září 2021 - MČR v Autocrossu na závodišti Rachvala.

Domácí jezdec Roman Polák v rozhovoru pro ČT.  V královské 
divizi Super Buggy obsadil krásné 3. místo.

Fotoalbum Dříve a dnes, foto k rozhovoru na str. 7.

4. srpna 2021 proběhlo na závodišti Rachvala Mezinárodní Mist-
rovství Holandska v Autocrossu.

Zrenovovaný pomník na Bechově čeká na nový kříž.

Řitonice.

Řitonice srpen.
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4. Bousovské slavnosti očima Romana Stránského

4.Bousovské slavnosti 2021 se stávají po Mikulášské k nejnavštěvovanějším akcím v našem okolí.

4.Bousovské slavnosti 2021 s Orchestrem Karla Vlacha a Vladi-
mírem Hronem.

TK Impuls z Mnichova Hradiště. Vystoupení kapely Pekař.

4.Bousovské slavnosti 2021 a Marie Rotrová.


