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Zpravodaj města Dolního Bousova

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny a dny odpočinku jsou
v plném proudu, přehoupli jsme se
do druhé poloviny roku. V tomto období se koná na mnoha místech nepřeberné množství kulturních a společenských akcí, které máte možnost
navštívit.
V našem městě bylo možné navštívit v červnu motoristický dětský den
na Rachvalách. Tentokrát město využilo spolupráci s automotoklubem
Dolní Bousov. Bohatý program pro
děti, spousta atrakcí, krásné počasí
po celé odpoledne a na závěr večerní
zábava, o kterou bohužel občané neměli zájem, a účast byla minimální.
Jinak se dětský den povedl, za což
bych chtěl poděkovat všem členům automotoklubu, kteří se podíleli na přípravách a organizaci.
Další kulturní akcí, která bude následovat, bude již 10. ročník neckyády
na rybníku Pískovák. Termín konání
je naplánován na sobotu 23. 7. 2022
od 15.00 hodin. Opět je připraven bohatý program pro posádky, hodnotné
ceny a akce bude ukončena opět večerní zábavou. Tentokrát zahrají skupiny
K-band a SEVEN.
V neposlední řadě bych vás chtěl
všechny pozvat na 5. Bousovské slavnosti, které se konají v sobotu 27. 8.
2022 od 12 hodin. Bohatý program
pro všechny věkové kategorie, stánkový prodej, atrakce a další. Podrobný
program je k nahlédnutí na webových
stránkách infocentra.
/pokračování na straně 3/
www.dolni-bousov.cz

Letošní neckyáda na rybníku Pískovák se opět těšila velkému zájmu návštěvníků.
(Foto R. Stránský)

Také svatý Josef se dočkal
nového kabátu

V minulých letech se uskutečnily restaurátorské zásahy na několika sakrálních
památkách v regionu. V Dolním Bousově
to byla socha sv. Panny Marie na náměstí,
křížek za kostelem, křížek na křižovatce
u Lukášů, ve Střehomi křížek nad mlýnem, na Bechovi přestěhování a doplnění
barokního pomníku. Všechny tyto práce
mají společné jedno – prováděl je akademický sochař Martin Pokorný. V současné
době probíhá podobný zásah na soše svatého Josefa Pěstouna Páně na stejnojmenném náměstí v Dolním Bousově. A to byla
příležitost k rozhovoru.
Vy provádíte opravu sochy svatého
Josefa. V jakém stavu socha byla v oka-

mžiku, kdy jste se jí ujal? „Vlastní socha je
zhotovena z pískovce mšenského typu. Ten
je docela trvanlivý, ale občas jsou v něm
trhlinky a hlavně je hodně nasákavý a přijímá nečistoty z ovzduší. Proto často černá.
Sokl sochy je ale z pojizerského pískovce,
který rychle degraduje. Na první pohled
bylo vidět rozdíl v kvalitě materiálů i rozdíl ve stárnutí. Vlastní socha je sestavená
ze dvou částí. Plintus (pozn. red. Podnožní,
většinou čtvercová, deska podkládaná pod
patkou sloupu, pilastru, pod sochy apod.)
a část pláště s nohama o výšce asi dvacet
pět centimetrů je zvlášť a na to je nasazena
horní část sochy.
/pokračování na straně 7/
Ročník 58 - číslo 4/2022

Bousovák

www.infocentrum.dolnibousov.cz
Foto: Roman Stránský
Zpravodaj města Dolního Bousova

Byly dokončeny cestičky v parku za benzinou

Dětský motoristický den v areálu závodiště Rachvala – 18. červen

Firma Empemont instalovala digitální bezdrátový rozhlas

Kulturní program DPS – 28. červen 2022 Radim Linhart

Noc kostelů – D. Bousov kostel sv. Kateřiny s programem dětí ZŠ

Noc kostelů Vlčí Pole, sbor Cum decore z Liberce

Prodloužení kanalizace, pitné vody a veřejného osvětlení v ulici Příhonská proti benzinové pumpě. Firma Svoboda červen – červenec 2022

Studna v zahradě knihovny s novou mříží od P. Kverka
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Slovo starosty

Slovo starost y

dou hrazeny z rozpočtu města. Následně
v roce 2023 bude zrekonstruováno sociální zařízení i ve třídě Berušek.

/dokončení ze strany 1/
Nyní bych rád informoval o několika
investičních akcích, které byly dokončeny
nebo jsou před dokončením. Stavba nových chodníků – I. etapa v Horním Bousově
byla úspěšně dokončena. Do konce měsíce července proběhlo odstraňování vad
a nedodělků a předání stavby. Nyní bude
probíhat příprava podkladů pro kolaudaci
stavby. Stavba proběhla podle stanoveného harmonogramu prací. Zhotovitel Stavotrans s.r.o. z Mnichova Hradiště odvedl
kvalitní práci. Tímto bych chtěl poděkovat
všem občanům Horního Bousova, kterých
se stavba dotýkala za jejich spolupráci a trpělivost během stavby. Celkové náklady
na stavbu činily 4.928.435 Kč s DPH. Projekt byl podpořen dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 %
z celkových uznatelných nákladů.
Investiční akce
Další akcí, která byla dokončena v závěru měsíce července, bylo prodloužení
splaškové kanalizace a vodovodu v ulici Příhonská. V době budování kanalizační sítě
v rámci II. etapy v roce 2009 – 2010 město
ukončilo kanalizační řad na křižovatce
ulic Akátová a Příhonská. Prodloužení inženýrských sítí k čp. 236 se tehdy bohužel
neprovedlo. Po několika letech příprav se
projekt nyní zrealizoval. Práce provedla firma Svoboda Dolní Bousov s.r.o., která podala nejvýhodnější nabídku v rámci výběrového řízení ve výši 3.398.609 Kč s DPH.
Do výběrového řízení podaly nabídky ještě firmy STAVBY KOŤÁTKO s.r.o. ve výši
3.502.470 Kč s DPH a STAVOTRANS
s.r.o. ve výši 3.681.848 Kč s DPH. Nyní
bude následovat předání stavby a příprava
podkladů pro kolaudaci stavby. Současně
se stavbou se uskutečnilo i prodloužení veřejného osvětlení až k autobusové zastávce
a odvedení dešťových vod z části krajské
komunikace. Kompletně všechny náklady
budou hrazeny z rozpočtu města.
V polovině realizace je výstavba nového venkovního výtahu k budově fary, dnešního infocentra a knihovny. Práce provádí
firma VHL s.r.o. Praha. K dnešnímu dni
je vybudován základ pro konstrukci výtahu, samotná ocelová konstrukce výtahu
a rozvody elektro pro napájení výtahu.
Nyní bude následovat skleněné opláštění
tubusu, které bude zdobit několik desítek
www.dolni-bousov.cz

citátů. Citáty z knih a o knihách navrhovali a vybrali čtenáři knihovny, zejména členové čtenářského klubu pro dospělé. Dále
budou probíhat práce na vystrojení samotné šachty výtahu. Veškeré práce by měly
být dokončeny do konce měsíce srpna.
Na Josefském náměstí bylo dokončeno
restaurování sochy sv. Josefa z 19. století.
Práce provedl Ak. soch. Marin Pokorný.
Socha byla místně velmi poškozená, kámen zvětralý a zašpiněný. Některé části
sochy dokonce chyběly a byly potřeba doplnit. V rámci restaurátorských prací byly
provedeny zejména práce jako injektáže,
očištění tlakovou vodou, odsolení, zpevnění kamene, doplnění poškozených míst
a spárování. V neposlední řadě byly zrestaurovány kovové prvky sochy, zejména
svatozář. Památka byla kompletně zakonzervována proti vsakování dešťových vod.
Celkové náklady za provedené práce činí
116.000 Kč. Opravou této památky město
zakončilo cyklus oprav všech malých sakrálních staveb, které jsou ve vlastnictví
města. Prakticky každý rok od roku 2012,
se město věnovalo restaurování nějaké
kulturní památky či malé sakrální stavby.
Financování oprav bylo zajištěno buď získáním dotací z dostupných zdrojů, nebo
z rozpočtu města.
V polovině července byly zahájeny
práce na rekonstrukci sociálního zařízení
v mateřské škole v ulici Zahradní ve třídě
Koťat. Součástí rekonstrukce bude kompletní výměna obkladů, dlažeb, topení,
umyvadel, záchodků a baterií. Práce budou dokončeny do poloviny srpna. Práce
provádí Zdeněk Noha – otec a syn. Náklady na rekonstrukci činí 400.000 Kč a bu-
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Žádosti o dotace
Několik málo informací o dotacích,
o které město žádalo v první polovině
letošního roku. Bohužel město ani na potřetí nebylo úspěšné s žádostí o dotaci
na rekonstrukci a rozšíření budovy sokolovny. Město žádalo z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Uvidíme, jaké
budou možnosti v následujícím období,
tzn. na podzim nebo v roce 2023. Tím, že
se realizace stavby neustále odkládá z důvodu nedostatku financí, se projekt dále
prodražuje i vzhledem k rostoucím cenám
stavebních materiálů...
Další neúspěšnou žádostí o dotaci
je bohužel žádost na II. etapu výstavby
chodníků v Horním Bousově z programu
Státního fondu dopravní infrastruktury.
V rámci programu byly podpořeny jiné
projekty. Město se musí rozhodnout, jak
dále postupovat. Jestli znovu na podzim
letošního roku požádat o dotaci nebo zafinancovat dokončení projektu z vlastních
prostředků. Uvidíme, jaké budou možnosti pro rok 2023.
Závěrem mi dovolte vám popřát krásný
zbytek léta a pohodové prázdniny.
Miroslav Boček
starosta města

Vítání
občánků

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás a Vaše
nově narozené děti pozvat k slavnostnímu
obřadu – „Vítání občánků“, které se uskuteční dne 8. 10. 2022 v obřadní síni městského úřadu. Vítat se budou děti narozené
v období od 1. 1. 2022 do 31. 7. 2022. Přihlášku si můžete vyzvednout na matrice
městského úřadu, případně ji naleznete
na webových stránkách města nebo si ji
můžete nechat zaslat mailem. Vyplněnou
přihlášku je třeba doručit na matriku a to
nejpozději do 3. 10. 2022. O hodině konání budete informováni na Vámi sdělený
telefonický kontakt. Případné bližší informace poskytne matrikářka městského
úřadu, tel. 326 396 423, e-mail: matrika@
dolni-bousov.cz.
Marcela Jelínková
matrikářka
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Komunální volby 2022

Letos na podzim se budou tradičně po čtyřech letech konat komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí, měst či městských obvodů. Poslední komunální volby se konaly
v roce 2018 a další termín tak připadá na podzim 2022. V Česku proběhnou komunální
volby v pátek a sobotu 23. a 24. září 2022. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14
do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Ve výše uvedeném termínu se budou konat i volby do zastupitelstva města Dolní Bousov. Ze zákona je nutné předem zveřejnit informace o počtu a sídle volebních okrsků:
Počet okrsků 5
Okrsek č. 1 – Dolní Bousov – dům s pečovatelskou službou, V Lipkách 620
Okrsek č. 2 – Dolní Bousov – hasičská zbrojnice, Požárníků 444
Okrsek č. 3 – Horní Bousov – hasičská zbrojnice
Okrsek č. 4 – Bechov – budova bývalé školy, čp. 25
Okrsek č. 5 – Vlčí Pole – budova bývalé školy, čp. 48
Pavel Kula

JAK TŘÍDIT ODPAD V DOLNÍM BOUSOVĚ
V Dolním Bousově máme 3 možnosti.

PYTLE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Pro všechny občany platí, že pytle na tříděný odpad tzn. na PETláhve, plasty z domácností, nápojové
kartony a drobné kovy (plechovky apod.) jsou zdarma k dostání na odboru místního hospodářství na
MěÚ, kde si také mohou občané zakoupit pytle na komunální odpad (TKO). Pytle na tříděný odpad jsou
také k vyzvednutí na sběrném dvoře a v infocentru v Kostelní ulici.

Plné pytle s tříděným odpadem je možné každý poslední víkend v měsíci odkládat ke kontejnerům
na kontejnerových hnízdech ve městě. Odsud je pracovníci technických služeb města následující pondělí svezou na sběrný dvůr.
Prosíme, neodkládejte mimo určený víkend, pytle pak hyzdí město.

KONTEJNEROVÁ HNÍZDA

Po městě naleznete kontejnery na:
 plasty
 papír
 tetrapaky
 bílé nebo barevné sklo
 textil
 oleje

SBĚRNÝ DVŮR

Dvůr se nachází v okrajové části Dolního Bousova, příjezd ulicí Dlouhá, Zahrádky a K Piváku.

Běžná provozní doba je ÚT 8–11:30 a 12–17, ČT 8–11:30 a 12–18, SO 8–12 hodin.

Sběrný dvůr je zdarma určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Dolním Bousově a místních
částech. Objemný odpad, stavební odpad a pneumatiky jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

Biokompostárna
se nachází vedle sběrného dvora v městské části Zahrádky. Na kompostárnu lze bezplatně odložit
trávu, listí, větve, zeminu a další biologicky rozložitelný odpad.
Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:















Tříděný odpad: PET, sklo, papír, směsný odpad, nápojové kartony

Objemné odpady: starý nábytek, podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,
Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd.,

Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě (do 300 kg na občana zdarma)
Použitý kuchyňský olej
Použitý textil

Pneumatiky (zpoplatněno)

Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, PC, mikrovlnky apod.
Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů
Zářivky a výbojky

Léky – léky nevyužívané nebo s prošlou zárukou

Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny

Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin

Chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.
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Odpadový sloupek

Co na výletech s odpadem?
Obecně platnou zásadou je „Co si
přineseme, to si odneseme!“. Stačí málo
– skvěle poslouží i sáček od svačiny,
do kterého budeme průběžně střádat odpad. V ČR máme, oproti mnoha jiným
státům, obrovskou výhodu – veřejně dostupnou síť kontejnerů, do kterých můžeme odpady pohodlně třídit. Není pochyb, že v nejbližší obci určitě narazíme
na hnízdo sběrných nádob, a odpad tak
budeme moci vytřídit.
Příroda si umí poradit s odpadem,
který sama vyprodukovala. Ovšem s většinou toho, který v ní zanechají lidé, to
bez naší pomoci nezvládne dlouhá léta,
v některých případech tisíce let…
Jaká je doba rozkladu různého druhu
odpadu?
Délka rozpadu odpadu závisí na mnoha faktorech (např. teplota, vlhkost, podloží apod.), existují ale obecně udávané
hodnoty: Žvýkačka: v přírodě bude dělat
parádu 50 let a nikomu jinému už chutnat nebude, takže odnést!
Cigaretové nedopalky a kovová plechovka: nešvar kouření cigaret produkuje vajgly a ty potřebují k rozkladu v přírodě až 15 let! Stejnou dobu k rozkladu
potřebují plechovky.
PET láhev, nápojové kartony a alobal:
potřebují nejméně 100 let! To jsou více
než tři generace – na tenhle odhozený
odpad tak můžou koukat ještě naše prapravnoučata!
Sklo: odhozením láhve za sebou nepořádný výletník zanechá stopu na několik tisíc let. Tohle už je pozůstatek pro
jiné civilizace…
Pohozený odpad navíc může být nebezpečný jak pro lidi, tak pro zvířata
a představuje neviditelné nebezpečí, kdy
může kontaminovat půdu.
Specifickou kapitolou je biologicky
rozložitelný odpad, proto je ve výčtu
na závěr. Ani bioodpad nezmizí hned:
ohryzek od jablka se z povrchu zemského ztratí cca za 16 dní. Slupka od banánu
za 5 měsíců a kolem slupky od pomeranče budeme chodit celý rok!
Ptáte se, zda lze bioodpad v přírodě
vyhodit? Jestli lze někde přivřít oko,
tak tady. Pokud to ale jde, vezměte tento odpad z přírody s sebou a vytřiďte
ho do hnědých popelnic nebo doma
do kompostu. Tam se rozloží rychleji.
www.dolni-bousov.cz

Krátce z Bousovska

Krátce z Bousovska

Kulturní program DPS – 18. květen 2022 Jiří Škvára a Marie Hanzelková
Další díl kulturního programu domova
seniorů. 18. května 2022 se do DPS opět
vrátila zpěvačka legendární skupiny Bukanýři Marie Hanzelková. Na podzim loňského roku totiž přislíbila, že se ještě jednou
do Dolního Bousova vrátí s Jiřím Škvárou.
Spolu totiž utvořili legendární zpívající
duo, které znáte z televizní obrazovky, pokud jako dříve narození posloucháte TV
Šlágr. Mohu zodpovědně říci, že v popularitě konkurují mediálně známé dvojici
Evě a Vaškovi, ale ti již od roku 2016 žijí
a zpívají v Americe. Po nezbytném povídání hlavně zpívali a v krátké chvíli navodili
takovou nádhernou atmosféru, že zpívala
celá jídelna domu seniorů. Tentokrát se sešla opravdu rekordní návštěva, která tu asi
ještě nebyla. Jenom škoda, že mezi posluchači nebyli žádní muži, to by se tančilo
jako o plese.
Pořad připravili a provázeli Beatrice Albrecht a Ota Vaníček.
R. Stránský
V červnu pokračoval další díl kulturního
programu domova seniorů. 28. června
2022 navštívil DPS v Dolním Bousově
mimořádně talentovaný hudebník, klavírista, hudební skladatel, zpěvák a aranžér
Radim Linhart. Je kapelníkem skupiny
Nocturno, jako pianista účinkuje s řadou
předních orchestrů a skupin (Orchestr
www.dolni-bousov.cz

Felixe Slováčka, Orchestr Karla Vlacha,
Metropolitan Jazz Band, Pražský filmový
orchestr) a doprovází spoustu předních
osobností české hudební scény (Eva Pilarová, Bohuš Matuš, Jitka Vrbová, Marie
Rottrová). Jako skladatel má na svém kontě několik sólových desek, asi 20 muzikálů
pro děti (Čertův švagr, Ledová královna
atd.) a velké množství hudby pro divadlo,
televizi a film. Mluví pěti jazyky a v roce
2004 se mu podařilo překonat světový
rekord, zapsaný v Guinessově knize rekordů jako pianista, který dokázal zahrát
zpaměti na veřejnosti více než 3 300 písní
a skladeb.
Pořadem jako obvykle provázeli Beatrice
Albrecht a Ota Vaníček.
R. Stránský
Velké poděkování za kulturní pořady patří městskému úřadu a panu starostovi Bočkovi za podporu besed pro seniory, které
se v domě s pečovatelskou službou konají
každý měsíc. Děkujeme zejména hlavnímu organizátorovi panu Otakaru Vaníčkovi za pěkné odpoledne.
vděční návštěvníci
Vytáčení medu. Opět po roce uzrál čas
na vytáčení medu. Celý týden jsme sledovali počasí, které se markantně lišilo den
ode dne. Ve středu bylo velmi teplo, proto
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připadl den D a hodina H hned na čtvrtek 9. června. Ten ale přinesl zataženou
oblohu a vítr. Přesto jsme začali odpoledne s plánovanou prací. Nejprve nám pan
Říha znovu ukázal postup od vybírání pláství z úlů přes odvíčkování, vytáčení v medometu a čištění rámků. Děti tradičně nejvíc bavilo prstíčkem lízat všudypřítomné
medové kapky a žvýkat medové žvýkačky.
Velký zájem měli kluci o točení medometem. A samozřejmě to nejlepší přišlo
nakonec, kdy si děti samy stáčely med
do přichystaných lahví. Kvůli chladnému
počasí to trvalo déle než obvykle, med byl
totiž tužší a tekl pomalu. Ale po třech hodinách usilovné činnosti byla zavíčkovaná
poslední lahev a ruce a oblečení alespoň
zhruba odmedované. Poděkovali jsme včeličkám, že se s námi podělily o plody své
práce a slíbili jsme jim, že jim v srpnu přilepšíme cukerným roztokem rozpuštěným
ve vývaru z heřmánku, přesličky, řebříčku
a dalších bylinek. Dodají včelkám potřebné minerály a stopové prvky. Snad po nich
budou včelky zdravé a silné.
P. Bartková
Noc kostelů. V sobotu 11. černa 2022 se
v kapli ve Vlčím Poli konal koncert pěveckého sboru Cum decore z Liberce nazvaný
Láska a smrt. Než se rozezněly první tóny,
seznámil nás pan Miloslav Ječný s historií
kaple, což bylo velice zajímavé. Po přečtení programu jsem měla trochu obavy, zda
tolik duchovní a světské hudby z období
renesance a baroka nebude pro posluchače náročné. Mýlila jsem se. Vedoucí souboru pan Mgr. Čeněk Svoboda Ph.D. pohovořil o každém skladateli i skladbách,
které uslyšíme. Poutavé vyprávění o muzice z dávné minulosti ale předčily výkony
všech zpěváků.
Se zatajeným dechem jsem "hltala" každý
tón. Čistota intonace a skvělé dynamické
uchopení skladeb bylo výsledkem nadšení
všech zpěváků. Z každého provedení bylo
patrné, že si zpěváci své vystoupení užívají
a to celé přenesli na nás posluchače. Dokonalá akustika zdejšího stánku celkový
dojem podtrhla. Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek, na který budu dlouho
vzpomínat.
Chtěla bych tímto moc poděkovat paní Ditě
Říhové za zprostředkování koncertu a Vladimíře Boučkové za připravené a upravené
prostředí, které celému koncertu dodalo
příjemnou a okouzlující atmosféru.
D. Krouská
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Včeličky navštěvují knihovnu. Po celý
školní rok děti ze Včeliček navštěvovaly
knihovnu, kde jim paní knihovnice Olinka
Třísková četla a promítala příběhy o zvířátkách. Provázela je knížka „Rok v lese“,
kde si děti mohly prohlédnout, co zvířátka
v daném měsíci dělají a jak žijí. Děti vždy
napjatě poslouchaly a po skončení každé
pohádky vzorně plnily dané úkoly formou
her nebo pracovních listů. Moc děkujeme
paní knihovnici Olince Třískové za její trpělivost a skvělé nápady, které děti vždy
nadchly.
M. Vodhánělová a J. Jenčková
Rybářské závody místní organizace Dolní
Bousov se letos konaly v pískovně Obruby.
V sobotu 21. 5. se konaly dětské rybářské
závody. Bodovanou rybou byla plotice, sumeček a karas za 5 bodů, dále pak štika
a kapr za 30 bodů. Závodů se zúčastnilo
14 dětí, které soupeřily o pěkné ceny.
Konečné umístění závodníků:
1 Pacák Marek
2. Olbrich Petr
3. Štolovský Michal
4. Olbrich Jakub
5. Dlask Ondřej
6. Tříska Raimund
7. Štěpánek Adam
8. Plíšek Jaroslav
9. Vaněk Matyáš
10. Matoušková Daniela
11. Svatoš Šimon
12. Bušek Adam
13. Havel Ondřej
14. Adam Jaroslav

345 bodů
285 bodů
225 bodů
190 bodů
110 bodů
100 bodů
80 bodů
75 bodů
45 bodů
45 bodů
20 bodů
10 bodů
0 bodů
0 bodů

Dne 4. 6. se konaly rybářské závody dospělých, rovněž v pískovně Obruby. Sešlo se
shodou okolností také 14 závodníků, stejně jako při závodě dětí. Za meteorologické
předpovědi bouřek se s obavami netrpělivě
čekalo, jak se situace do 6 hodiny vyvine.
Avšak na bouřky nakonec nedošlo a mohlo se začít závodit. Bodování bylo stejné,
jako při dětských závodech. Ulovilo se pár
kapříků, ale hlavně hodně sumečků amerických. O překvapení během závodů se
postaraly želvy, které 2 zúčastněným rybářům zabraly na háček (na žížalu a na čer-
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va). Želva se při vytažením na břeh neschová do krunýře, ale naopak se brání.
Při neopatrném zacházení by nepříjemně
kousla. Je proto lepší vlasec ustřihnout.
Želva byla rovněž bodována, avšak se nečekalo, že zabere. Byla bodována pěknými
50 body.
Výsledky závodů dospělých:
1. Bari Martin

630 bodů

2. Štolovský Jan

470 bodů

3. Hruška Josef st.

375 bodů

4. Chytrý Martin

340 bodů

5. Nechvátal Marek

285 bodů

6. Hegr Jan

180 bodů

7. Hruška Josef ml.

170 bodů

8. Hrušovský Josef

155 bodů

9. Macoun Miloslav

155 bodů

10. Vejčík Miroslav

85 bodů

11. Musil Dalibor

80 bodů

12. Křapka Miroslav

15 bodů

13. Mráz Jaroslav

0 bodů

14. Poberežny Sergej

0 bodů

Rád bych opět poděkoval touto cestou
městskému úřadu za příspěvky na mládež.
Taktéž bych vyslovil poděkování rybářským potřebám „Na háku“ z Mladé Boleslavi, které sponzorovaly některé ceny.
M. Bari
Stojmír bude slavit, dočká se i Otylie.
V úterý 25. října 2022 se v Dolním Bousově uskuteční dvě související akce. Nejprve
bude v 17 hodin u parkoviště v Palackého ulici odhalena pamětní deska Otylii
Sklenářové–Malé, v jejímž životě sehrál
Dolní Bousov rozhodující moment. Při
pobytu u své babičky Anny Malé se totiž
z vídeňské Němky, nemluvící česky, stala
vášnivá vyznavačka českého jazyka, která
po několik desetiletí byla první a nejzasloužilejší průkopnicí českého ženského
herectví. 24. září 1865 byla kmotrou praporu zpěváckého spolku Stojmír. Pamětní
deska bude odhalena poblíž místa, kde
stával dřevěný domek, v němž Otylie pobývala u své babičky. V roce 1991 Tomáš
Grindl v Bousováku upozorňoval, že Bousov nemá jedinou připomínku této velké
osobnosti českého divadla a volal alespoň

po pojmenování některé ulice po ní. Nestalo se, a teprve po jednatřiceti letech
od jeho snahy bude odhalena pamětní deska, připomínající význam Dolního Bousova pro tuto velkou herečku.
O hodinu později, od 18 hodin, se v zasedací síni Městského úřadu Dolní Bousov
(ve 3. patře přístupná výtahem) uskuteční oslava 160 let od založení zpěváckého
spolku Stojmír. Bude pokřtěna knížka
mapující historii spolku, předán zrestaurovaný prapor, starý 157 let, na němž je
mimo jiné stříbrný lev, pocházející z praporu dolnobousovské gardy z roku 1848
a především se bude zpívat. To zajistí
spojené pěvecké sbory Stojmír-Bendl pod
vedením dirigentky Renaty Káníkové.
Vystaveny budou i dokumenty z historie
Stojmíru. Chybět bohužel bude původní
kronika spolku, psaná od založení, která
ještě v roce 1952 byla uložena na radnici,
aby poté zmizela beze stop. Obě akce, které na sebe navazují nejen časově, ale především historicky, jistě budou zážitkem
pro milovníky umění z Dolního Bousova
a širokého okolí.
M. Ječný
Zájezd do Strašnického divadla. V sobotu 8. 10. 2022 se uskuteční zájezd
do pražského Strašnického divadla
na představení "Prachy jako by z nebe padaly". Veselá komedie o penězích, které
nás přivádí k šílenství. Bezstarostný pár
Bruno a Laurence objeví jednoho večera v obýváku peníze. Ani jeden z nich je
tam ale nepoložil. Od té chvíle se každý
den objevují další a další bankovky, jako
kdyby padaly z nebe. Odkud se ty peníze
berou? Co Bruno s Laurence udělali, aby
si je zasloužili? Je to náhlé štěstí anebo
prokletí? Ústřední dvojice osciluje mezi
panikou, znechucením a radostí. A taky
je tu zmatená uklízečka Tereza se silným
španělským přízvukem. Bláznivá jízda
může začít.
Hrají: Michaela Kuklová, Felix Slováček
jr., Martin Sochor, Lucie Vojtová
Začátek představení je v 19.00 hod. Cena
zájezdu 399 Kč, odjezd autobusu v 17.00
z náměstí TGM. Vstupenky se budou
prodávat od srpna na matrice městského
úřadu.
M. Jelínková

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.
Ročník 58 - číslo 4/2022
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Také svatý Josef se dočkal nového kabátu

/dokončení ze strany 1/
Je tam evidentně nějaký čep, který obě
části spojuje. V místě spoje obou částí nebylo patrné poškození. Silně poškozená byla
pravá ruka svatého Josefa, v níž zřejmě držel
lilii. Pravá ruka Ježíška, kterého Josef drží
v náručí, od poloviny předloktí chyběla. Josefovy prsty jsme dotvořili z umělého kamene na místě, Ježíškovu ručičku jsme nejprve
vymodelovali z tvárného materiálu, vytvořili
formu a odlili z umělého kamene. Až bude
dokončená, připevníme ji na sochu.“
Na rozdíl od všech, kteří budou zrestaurovanou sochu i s novou Ježíškovou
ručičkou obdivovat s odstupem, já jsem
měl možnost si odlitou ručičku prohlédnout a vzít do ruky. Je malinká, se vztyčenými žehnajícími prstíky, na nichž jsou
vymodelované i nehty. Odlitek musí „dozrát“, pak bude připevněn.
Zajímalo mě, zda měla socha další
poškození. „Závažné poškození spočívalo
v tom, že uložení sochy na dřík soklu bylo
provedeno na železné plátky, které zkorodovaly a některé i vypadly. Vlivem toho se socha
nebezpečně kývala. Pád větrem asi nehrozil,
ale pokud by do ní někdo strčil, skončila by
na zemi. Problém jsme vyřešili tak, že jsme
železné plátky vyměnili za olověné vymezovací podložky a pomocí injektáže jsme do spoje

Neckyáda

Třetí prázdninovou sobotu se na rybníku Pískovák pohybovala netradiční
plavidla. Želvy, Vožungři, Námořnický
Maršmelouni, Kuchaři, Generální štáb,
Hokejky z Bolky, vězňové z věznice Valdyzér, Katamarán, Ortel a dokonce i Farmář
hledající ženy – ti všichni pluli po hladině rybníka při letošním ročníku neckyády. A všichni měli jediné poslání: pobavit
stovky přihlížejících diváků i sebe. Již podesáté město Dolní Bousov a firma Svoboda pořádali neckyádu a tíhu tohoto výročí
tentokrát neunesla dřevěná lávka, která
figuruje v mnoha soutěžních disciplínách.
Nebo že by to již bylo stářím?
V kostýmech nastrojené posádky soutěžily v mnoha netradičních soutěžích, jako
je běh na vodních lyžích, jízda s trakařem
po lávce, koňské dostihy s kanoí či souboj
www.dolni-bousov.cz

vtlačili spárovací hmotu, která tam již žádná
nebyla. Obdobně nevyhovující osazení bylo
i ve spoji soklu s dříkem podstavce.
Další velmi poškozenou částí byla svatozář. Původně byla patrně svatozář nejen nad
hlavou svatého Josefa ale i nad hlavou Ježíška, částečně zlacená byla pravděpodobně
i zeměkoule, kterou Ježíšek drží. Rozhodli
jsme se obnovit pouze svatozář svatého Josefa, o které bezpečně víme, že zde byla a známe její podobu.“
V historických pramenech se uvádí, že
sochy byla vztyčena 7. 4. 1861 a byla pozlacená. V roce 1900 bylo pozlacení obnoveno. Proto mě zajímalo, zda při jejím čištění byly nějaké zbytky zlacení nalezeny.
„Po očištění sochy párou jsme nenalezli ani
zbytky zlacení, ani zbytky barev. To znamená, že socha musela být někdy dosti brutálně
očištěna například louhem.“
Přibližte čtenářům, jak takové restaurování sochy probíhá. „Začíná se s čištěním.
Pískovec je poškozován kořínky zelených řas,
které je nutné zahubit a odstranit. Následuje
očištění od nečistot, které omezují paropropustnost kamene, tedy odchod vlhkosti z kamene. Snížená paropropustnost způsobuje
odlupování vrchních vrstev kamene. Očištění
se provádí pomocí páry. Pokud jsou na kameni černé krusty, odstraňují se chemicky

pomocí zábalů. Po očištění sochy následuje
další důležitý krok – zpevnění kamene. Vlivem dešťů je z povrchu kamene vymýván
křemík a kámen ztrácí původní pevnost
a následně i tvary. Křemík je do kamene
dodáván speciálním zpevňovačem, je to ester
kyseliny křemičité, kterým se socha napouští. Po aplikaci je kámen pevnější a povrch
je opět odolný proti povětrnostním vlivům.
To je asi ta nejdůležitější fáze. Důležité je
samozřejmě i napravení statických poruch,
to jsou často vypadané spáry, otevřené trhliny a podobně. Poškozená místa je možné
doplnit umělým kamenem, což je záležitost
estetická, která na životnost sochy nemá vliv.
Na závěr se kámen napouští látkou, která
zamezuje vstupu dešťové vody do kamene.“
Socha svatého Josefa se opět tyčí v celé
své kráse. V historickém soupisu veřejných
soch z roku 1882 je uvedeno, že byla postavená na malém náměstí. Dá se předpokládat, že dnešní název Náměstí sv. Josefa
se začal používat až po instalaci sochy.
Postavena byla z darů od dobrodinců
a na podstavci je vytesaný nápis: „Svatý
Josefe, Při nás bídných v žalu stůj“. A podle dobové pohlednice byla ohraničená
nízkým plůtkem. Ve své obnovené kráse
bude jistě řadu dalších desetiletí dominantou této části Dolního Bousova.
Miloslav Ječný

na plovoucí lávce. Samozřejmě nemohl
chybět rychlostní závod „plavidel“ kolem
ostrova. Občasné přeháňky nakonec nevadily soutěžícím ani divákům a účast byla
hojná.
V hodnocení originality a propracovanosti plavidla zvítězilo plavidlo s názvem
„Farmář hledá ženu(y)“, kdy se na plovoucí farmě farmář plavil společně s živým
beránkem a plemenným býkem. Druhé
místo si odnesli Kuchaři se svou plně vybavenou kuchyní a třetí skončila plovoucí
Želva.
Po více než třech hodinách soutěžního
klání, za neustálé asistence vodního záchranáře Fantomase, bylo celkové pořadí
posádek ve víceboji nakonec následující:

4. Valdyzér

1. Želvy
2. Farmář hledá ženu
3. Námořnický Maršmelouni
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5. Katamarán
6. Generální štáb, Hokejky z Bolky, 		
Vožungři
7. Kuchaři
8. Ortel
Akcí slovem provázeli Pepa Kodrik
a Jirka Říha. Věcné ceny věnoval pivovar
Klášter, město Dolní Bousov a stavebniny
Svoboda. Půjčovna VzduoLodí Jičín věnovala poukázky na splutí Jizery na raftu
nebo kánoi. Bezchybné zázemí s několika
různými výčepy a stánky s rychlým občerstvením zajistila firma Svoboda.
Skvělá byla i večerní zábava se skupinami K-Band a SEVEN končící těsně před
půlnocí. Jubilejní ročník neckyády se nepochybně vydařil.
Jiří Říha
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Dotovaná výměna zastaralého kotle za nový

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci
na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový. Od 1. září
2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno
používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5.
Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné
žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí ve středních Čechách
bude evidovat Středočeský kraj.
Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové
domácnosti v elektronické podobě bude od 6. 6. 2022 od 10:00 hod.
Posledním dnem, kdy je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví
nemovitosti ve Středočeském kraji, v které žadatel trvale pobývá,
a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2.
emisní třídy (plynových kotlů se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten
žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce
2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který je (a také
všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo invalidním
důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační
titul Nová zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených
uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste
si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč když kotel na biomasu nebo 100 tis. Kč pokud se jedná o plynový kondenzační kotel
(pokud jste si ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022).

Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky:
• Mám počítač s připojením k internetu a emailovou adresu? Žádost se bude podávat elektronicky. Email může být i rodinného
příslušníka nebo zprostředkující firmy.
• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je
datum uznatelnosti výdajů.
• Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991
nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.
Jana Pancířová Kopřivová
Odbor Kancelář hejtmanky
Oddělení tiskové a PR

Povodně v povodí Klenice III.

Než vstoupíme plně do 19. století, přerušme ještě na okamžik chronologický tok
našeho vyprávění a věnujme pozornost
také rybníkům. I ty totiž patří k příčinám
povodní. Někdy špatná údržba a zanedbané odbahnění, jindy nedostatečná péče
o zchátralé hráze apod. – a pak stačil větší
liják, větší „průtrž mračen“, Klenice se zahltila – a povodeň byla na světě.
Bousovsko bylo od středověku známou
rybniční oblastí. Kostecká vrchnost i držitelé menších rytířských statků (např.
Vlčí Pole, Horní Bousov) o rybníky dbali, neboť z nich kynul značný zisk. Ale
o své většinou návesní rybníčky pečovaly
i jednotlivé obce. I ty si byly vědomy jejich
významu. Hrály si u nich děti, čvachtaly
se husy a kachny, plavily se v nich koně
a dobytek, byly důležitým bezpečnostním
prvkem. Právě z nich se totiž brala voda
na hašení četných požárů dřevěných domků – dlouho vedená k ohni ne hadicemi,
Ročník 58 - číslo 4/2022

ale řetězem hasebních košů podávaných
lidskýma rukama.
Podrobně nám rybniční síť Sobotecka
a Bousovska představují již kupní smlouvy z roku 1497, když Jan ze Šelmberka
panství kupoval, a z roku 1524, jíž Šelmberkové prodali Kostecko Bibrštejnům.
Tehdy již existovaly rybníky Prostředek
(Červenský), Matický, Vochvišťovický,
Střehomský, Záhorní atd. Jsou tu i rybníky Bukovnický a Oujezdecký, založené
pravděpodobně na místě obcí Bukovina
a Újezdec. Tyto vesničky existovaly ještě
1497, o čtvrtstoletí později již ne.
Prof. Josef Pekař v Knize o Kosti, z níž
čerpali i pozdější autoři, v 17. století napočítal na Kostecku asi 74 rybníků a rybníčků. Podrobně je vypočítávají soupisy
v černínském jindřichohradeckém archivu z let 1638 a 1686. K těm starším rybníkům, které jsme již vyjmenovali, přibyly
např. Šlejferna, Prostředek (zvaný dříve
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i později také Červenský), Bechovský,
Obrubský, Valcha, Návesní ve Vlčím Poli;
podle dlouholetých majitelů nebo nájemců
se nazývaly rybníky Lelkovský, Řehákovský (Pila), Buškovský aj. U větších rybníků
býval obvykle i mlýn. Mile znějí i jména
menších rybníků – Větrník, Pivák, Zvolínek, Labutník. Existoval i Šibeňák.
Nemůžeme zde vyjmenovat všechny
stejně, jako nelze u většiny spolehlivě určit, kdy vznikly a mnohé i zanikly (případně kdy zaniklé byly obnoveny). Dolní
Bousov byl jimi obklopen tak dokonale, že
se mu také říkalo Bousov na ostrově a jeho
obyvatelům rákosáci.
Kromě svých výpisků z černínského
archivu v Jindřichově Hradci jsem čerpal
z knih a článků prof. Josefa Pekaře, Oldřicha Holého, Pavly Bartkové a dalších.
Pokračování příště
Karol Bílek
www.dolni-bousov.cz

Různé

Noc kostelů se vydařila hned dvakrát

Noc kostelů 2022 se opravdu vydařila.
V Dolním Bousově v kostele sv. Kateřiny
Alexandrijské se konala v pátek 10. června, v kostele sv. Šimona a Judy ve Vlčím
Poli o den později. Program v Dolním
Bousově zahájil otec Václav Novák, poté
následovalo vystoupení žáků místní školy pod vedením Moniky Švancaránové.
Nejprve zahráli žáci z kroužku flétniček,
na jejich vystoupení navázali žáci z 5. B
sborovým zpěvem písní našich předních
českých zpěváků. Všichni sklidili bouřlivý
aplaus početného publika.
Poté následovala komentovaná prohlídka kostela. Několik desítek zájemců nejprve vyslechlo stručné informace o historii
stavby, o její výzdobě i o nedostatcích.
Těmi jsou především žalostný stav varhan,
přivezených v roce 1786 ze zrušeného kostela sv. Václava na Zderaze v Praze. Dále
chybějící zvony – ve věži visí pouze jeden
zvon místo tří. Je z roku 1655, je zasvěcený
svatému Mikuláši. Ostatní původní zvony
byly zabaveny a roztaveny za první světové
války. V roce 1929 byly do věže umístěny
dva nové – svatý Václav o váze 510 kilo
a svatý Cyril a Metoděj, vážící 210 kilo.
Oba ale byly v roce 1942 odvezeny pro válečné účely. K apelu na záchranu varhan
a obnovu zvonů se přidal i otec Novák,
který nastínil i další plány. Chtěl by upravit
prostor pod kůrem, aby mohl sloužit setkávání farníků a výuce náboženství. Malým
překvapením pro diváky bylo představení
pískovcové hlavy sv. Jana Nepomuckého,

která je od roku 1921 uložena v kostele.
Tehdy totiž místní socialisté zničili sochu,
stojící před mlýnem Valcha a hlava je jediná část, která se dochovala.

Poté se zájemci vydali do kostelní
věže, což byl při počtu osob dosti náročný
a dlouhý výstup. Ale až ke zvonu dorazili
všichni bez úrazu a mohli obdivovat zvonovou stolici s jediným zvonem i jeho hlas,
výhled na město i zbytky původních věžních hodin. Ty byly prý do věže přeneseny
z původní radnice, stojící uprostřed náměstí a údajně pocházejí z hradu Valečov.
Po sestoupení posledních návštěvníků
věže již probíhal koncert žáků hudební
školy pod vedením Václava Hašlara a Lucie Daňkové. Po jeho skončení hrála rozjímajícím návštěvníkům z kůru Schola Dolní Bousov složená ze šesti hudebnic.
V sobotu 11. června se tak trochu jiná
Noc kostelů odehrála ve Vlčím Poli. Protože objekt kostela sv. Šimona a Judy je majetkem města, bylo pořadatelem akce Infocentrum Dolní Bousov. Zaplněný kostelík
si nejprve poslechl informace o historii
stavby. Některé prameny kladou vznik původního dřevěného objektu do roku 1094,
nynější zděná stavba pochází podle stavební dispozice z let 1280 – 1290. Z roku
1320 je první písemná zmínka o zděném
kostele ve Vlčím Poli. Z vybavení zde zůstal pouze zvon z roku 1512, vážící 130
kilo, odlitý zvonařem Bartolomějem Bartošem z Nového Města Pražského. Oltář

z roku 1670 byl zapůjčen do kaple na zámku v Dětenicích v době, kdy ještě kostel
patřil církvi. A varhany, které byly původně v dolnobousovském kostele, pocházející z roku 1696, byly v roce 2015 odvezeny
do Litoměřic. Kladem je, že byly zrestaurovány a nyní jsou umístěny v boční kapli
děkanského kostela Všech svatých v Litoměřicích. Jejich návrat zpět je ale podmíněn uhrazením nákladů na opravu, které
dosahují téměř dvou miliónů korun…
Po informacích z historie kostela nastoupil pěvecký sbor Cum Decore z Liberce pod vedením dirigenta Čeňka Svobody.
Jejich program duchovní a světské hudby
z doby kolem roku 1600, nazvaný Láska
a smrt, zanechal v posluchačích úžasný
dojem a frenetický potlesk byl jen malou
odměnou osmi zpěvačkám a čtyřem zpěvákům za jejich výkon. Čeněk Svoboda
tak navázal na své velice úspěšné vystoupení ve vlčopolském kostele v roce 2016
se souborem I Dilettanti. Snad budeme
mít možnost přivítat ho někdy v budoucnu
i v Dolním Bousově.

Noc kostelů 2022 se na obou místech
vydařila. Někteří milovníci hudby využili
možnost hudebních zážitků po oba dny.
Další velkou příležitost budou mít v úterý
25. října, kdy se bude od 18 hodin v zasedací síni na radnici konat akce ke 160 letům od založení pěveckého sboru Stojmír
Dolní Bousov. Máme se na co těšit.
Miloslav Ječný

Historické milníky ve vývoji
Dolního Bousova

V infocentru se ke mně často dostanou staré dokumenty a historické fotografie, se kterými si již jejich majitelé
neví rady. Schraňovat je již dále nechtějí, ale vyhodit je, jim také přijde škoda.
A tak se často ocitnou u mě. To je i příwww.dolni-bousov.cz

běh jednoho černobílého letáčku, který
byl vydán tehdy ještě ONV (okresním
národním výborem) těsně po Sametové
revoluci na jaře roku 1990. Četla jsem již
mnoho publikací o historii města Dolního Bousova, ale takto přehledně zpra-
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covaný, informacemi nabitý, ale přesto
stále stručný přehled, mě příjemně překvapil. Proto jsem se rozhodla informace
z letáčku přetisknout ve zpravodaji, třeba
zaujmou i vás.
Dita Říhová
Ročník 58 - číslo 4/2022
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www.infocentrum.dolnibousov.czRůzné
Zpravodaj města Dolního Bousova

VÝBOR SVAZU TURISTIKY OV ČSTV A ODBOR
TURISTIKY TJ AUTO ŠKODA V MLADÉ BOLESLAVI
UDĚLUJÍ

PAMĚTNÍ LIST

1775

postaven kostel sv. Kateřiny a fara

1778

přijíždí do Bousova císař Josef II. (1741–1790) český
a uherský král, syn Marie Terezie, kde přenocoval
s bratrem arcivévodou na faře. Druhý den má poradu
s vojevůdcem Laudonem.

1779

obec má 30 usedlostí, kostel, mlýn, valchu a lázně

1781

smlouvou s vrchností město zbaveno roboty za roční
plat 487 zl. 30 kr.

1791

otevřena jednotřídní škola Na Školništi

1821

otevřena dvoutřídní škola

1850

stíhá město velký požár, vyhořelo 18 stavení, dochází k častým povodním, hráze rybníků se protrhávají,
nejsou dostatečně zpevněny, nastává doba národního obrození

1858

založeno ochotnické divadlo

1859

dochází k zbourání staré radnice, která stála uprostřed náměstí

1860

začíná se vyučovat v třetí třídě (trojtřídní škola)

1861

postavena nová radnice, vyhořela škola Na Školništi

1862

založen pěvecký spolek Stojmír učiteli Janem Karbanem a Ant. Karáskem

1863

založen čtenářský spolek, občanská záložna a spořitelna

1865

slavnostní svěcení praporu Stojmíra, za proslovu
Otýlie Sklenářové–Malé, herečky Národního divadla
v Praze

1869

zakládá místní lékař a lidumil Dr. František Mrázek
akciový cukrovar, zřízena pošta u Drahotů

1876

krach cukrovaru, obec přišla o 50 000 zl., majetek
obce: 211 jiter polí, 100 luk, 990 lesa, 13 rybníků (jitro 5 733 m2)

ZE SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ
XXXIV. ROČNÍKU 100 JARNÍCH KILOMETRŮ
NA POČEST
100. VÝROČÍ TURISTICKÝCH ZNAČENÝCH
CEST
1889 – 1989
60. VÝROČÍ ÚMRTÍ EMY DESTINOVÉ
1878 – 1930
V Dolním Bousově dne 24. března 1990
ONV 320700190

DOLNÍ BOUSOV
– vývoj města
1318

se připomíná Ctibor z Búsovce

1385

držitelem obce je Jan Ješek z Michalovic

1404

držitelem obce je Aleš z Dubé

1408

držitelem obce je Kuneš Kozojedský

1446–48 patří hradu Kost
1497

povýšen na městečko

1878

postaven nový hřbitov za Valchou

1560

již jako městu povoleny dva trhy císařem Ferdinandem I. (1503–1564)

1881

založena Osvětová beseda a Okrašlovací spolek

1882

založena Řemeslnická beseda a Sbor dobrovolných
hasičů

1883

dána do provozu dráha Bakov–Kopidlno

1886

zemřel kovář, osvětový pracovník, kronikář. Josef
Valenta

1890

vyhořel cukrovar. Zásluhou poslance Gustava
Maštálky, cukrovar obnoven, později přistavěna
ovocnárna, která vyráběla na 500 vagónů marmelád

1894–95

postavena nová školní budova, založen Sokol, starostou Sokola městský lékař MUDr. František Ptáčník

1600

uděluje císař Rudolf II. znak a pečeť (1552–1612)

1637

Václav Lobkovic prodává panství Kost Heřmanu
Černínovi, později je v majetku šlechty Netolických
a dále Dal Borgů

1639

v době 30leté války (1618–1648) bylo město velmi
zpustošeno

1648

pod správou města jsou přilehlé obce Spařence, Veselice, Bačalky

1754

povoluje císařovna Marie Terezie (1717–1780) práva
a výsady, vznikají cechy

Ročník 58 - číslo 4/2022

Dokončení příště
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Různé

Konečně nalezli klid

Ptáte se kdo? Čtyřicet sedm zesnulých
obyvatel někdejšího Domova důchodců
ve Vlčím Poli. Urny s jejich ostatky si totiž
nikdo z pozůstalých nevyzvedl. A tak se
hromadily v zákristii kostelíka sv. Šimona
a Judy v policích, vyrobených právě pro
tento účel. Domov důchodců byl ve vlčopolském zámku od 15. 12. 1955 do 22.
11. 1999. Pak se obyvatelé přestěhovali
do nově postaveného domova Modrý kámen v Mnichově Hradišti, protože objekt
zámku byl vrácen v restituci.
Kostelík, který je v majetku města
Dolní Bousov, začali vlčopolští občané
využívat k pořádání různých převážně
kulturních akcí. A urny v zákristii překážely. Proto se před pár lety na Městském
úřadě Dolní Bousov objevila myšlenka
urny důstojně uložit. Pak ale přišel covid,
řada omezení a akce se odložila. Realizovala se až v letošním roce. „Nejprve se uvažovalo o uložení na hřbitově ve Vlčím Poli“,
řekla mi matrikářka Marcela Jelínková.
„Pak jsme ale zjistili, že tam není použitelná
hrobka. Proto padlo rozhodnutí uložit urny
na hřbitově v Dolním Bousově. Je zde několik
hrobek, z nichž majitelé mnoho let neplatí
nájem a na dopisy zaslané na poslední známé adresy nikdo neodpovídá. Proto jsme dvě
vytipovali a nechali panem Pažoutem z Kamenictví Čálovice prověřit jejich stav a potřebu nutných oprav. První, v blízkosti studny,
by vyžadovala náklady blížící se vybudování
nové hrobky. Druhá, blízko hlavního vchodu,
byla v mnohem lepším stavu. Byla provedena
její oprava nákladem 63 tisíc korun. Pohřeb-

ní služba Krejčíkovi zajistila důstojný převoz
uren z Vlčího Pole a 30. května 2022 jejich
uložení do hrobky, což stálo tři tisíce,“ přiblížila celou akci paní Jelínková. V hrobce
byly zbytky dvou rakví s ostatky. Ty byly
uloženy do společného obalu a v hrobce
zůstaly. A k nim bylo uloženo sedmačtyřicet uren s ostatky obyvatel vlčopolského
domova důchodců. „Pokud bude v budoucnu pohřeb na náklady města (sociální pohřeb), bude hrobka využita k uložení ostatků
z takového pohřbu,“ nastínila další využití
hrobky místní matrikářka.
V plánu je ještě náhrobní deska, informující o uložení těchto uren. Pokud vás
někdy návštěva dolnobousovského hřbitova k této hrobce zavede, věnujte krátkou
vzpomínku osobám, o jejichž ostatky nikdo neprojevil zájem. Uloženo bylo sedm
uren bez určení jména a čtyřicet, u nichž
je známé jméno i datum úmrtí. Jsou to:
Anežka Němečková (31. 3. 1973), Blažena
Trhoňová (17. 1. 1996), Josef Ditmayer (6.
6. 1974), Helena Horňáková (24. 3. 1977),
Anastázie Mohelská (28. 2. 1976), Františka Šimková (1. 11. 1970), Vlasta Netušilová (12. 12. 1995), Anna Kysilková (20. 12.
1974), Marie Baťková (14. 6. 1975), Hasija
Herdič (15. 5. 1995), Josef Vaníček (24. 9.
1988), Anežka Hendrychová (13. 3. 1973),
František Keller (25. 7. 1989), Anna Ježková (5. 10. 1985), František Čermák (31.
10. 1974), Běla Bendlová (20. 2. 1970), Jarmila Kubová (15. 5. 1967), Václav Šimon
(2. 1. 1990), Růžena Niklová (4. 5. 1875),
Marta Nešporová (21. 1. 1990), Štefan

Urny z Vlčího Pole do nové hrobky přepravila firma Krejčíkovi
Rudzan (4. 7. 1987), Jarmila Jahnlová (24.
3. 1986), Evžen Jahelka (21. 4. 1992), Jaroslav Matásek (22. 1. 1985), Alois Vrba (10.
10. 1977), Jaroslav Ott (15. 12. 1987), Marie Schneiderová (7. 4. 1996), Anna Holá
(26. 10. 1978), Václav Tůma (10. 4. 1990),
František Fadrhonc (12. 12. 1986), Erich
Čížek (12. 2. 1992), Rudolf Machát (15.
2. 1974), Jiří Hoffman (2. 7. 1992), Josef
Procházka (17. 11. 1975), Antonín Šulc (8.
2. 1975), Marie Jirků (6. 2. 1989), Václav
Macháček (21. 2. 1987), Josef Tomášek
(9. 4. 1978), František Rohlík (4. 3. 1993)
a Ladislav Svačina (12. 3. 1993). Věčný
klid jejich duším.
Miloslav Ječný

Výstava obrazů
Františka Stránského
Dne 16. 2. 2021 by se náš rodák a aktivní občan Dolního Bousova František
Stránský dožil 100 let. Byl nejen stavařem a sportovním funkcionářem, ale i výborným malířem. Výstavu k jeho významnému jubileu bohužel kvůli lockdownům
a další složité situaci během loňského
roku nebylo možné uspořádat. Letos
je situace o poznání příznivější a vy se
tak máte možnost na jeho tvorbu přijít
podívat během měsíce srpna do galerie
Na faře, která je součástí městské knihovny a infocentra.
Jana Nedomová
www.dolni-bousov.cz

Přivítání herečky Jiřiny Švorcové na dolnobousovské radnici, 1981 (foto k textu na str 14)
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Knižní novinky
Tipy z městské knihovny:
Letní čtení:
 Holka, kterou kdysi znal (T. Graves)
 Deníček moderního fotra 3 (D. Landsman)
 Muž, který zapomněl, že má ženu (J.
O´Farrell)
 Pozdrav z Itálie (J. Wake)
 S láskou z Říma (J. Wake)
 Rodinný podnik (I. Devátá)

Krimi:
 Noční brána (P. May) 7. díl. Enzo
Macleod řeší vraždy, které od sebe dělí
70 let. V ospalé francouzské vísce vytrhnou kořeny vyvráceného stromu ze
země mrtvolu muže s prostřelenou hlavou a v nedalekém domě je zavražděn
známý umělecký kritik.
 Případ pro exorcistu (M. Sýkora)
V kostele v jedné moravské vesnici je
na oltáři nalezeno nahé tělo mrtvé dívky, které má na různých místech vypálená magická znamení.
 Neklidná krev (R. Galbraith) Pravé zlo
nezničí ani čas. 5. případ Cormorana
Strika. Soukromého detektiva osloví
s prosbou o pomoc žena, jejíž matka
před 40 lety zmizela za podivných
okolností.

Romány:
 Mapa soli a hvězd (J. Z. Joukhadar)
Román ze Sýrie, kam se z New Yorku
vrací ovdovělá žena se svými dcerami.
Z pestré, živé a radostné země, kterou
znala, je teď válečná zóna. Příběhem
se zároveň prolíná vyprávění o bájné
Ráwíje, která coby mladá dívka odchází do světa, a nechá najmout královským kartografem.
 365+1 příběh strážníků z Přerova (M.
Komínek) Knižní vydání blogu Městské policie v Přerově, který svou neotřele vtipnou formou získal ocenění
Magnesia Litera 2021
 Život si se mnou zahrává (D. Grossman) Rodinné drama izraelského autora vypráví příběh tří generací silných
žen. Příběh odvahy, rodičovské volby
a jejích důsledků.
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Červen ve čtenářských klubech
byl ve znamení knižních odměn

Čím odměnit děti, které se aktivně celý
školní rok účastní schůzek čtenářského
klubu? Na to máme jednoduchou odpověď – nejlépe knihou dle vlastního výběru. Díky dotaci od města Dolní Bousov si
můžeme dovolit dětem splnit jejich knižní
přání, a tak naše kroky během jednoho
červnového týdne vedly na bousovské vlakové nádraží, a to hned několikrát. Mladší
děti se vydaly na kratší cestu, stačilo dojet
do Mladé Boleslavi a navštívit nejbližší
knihkupectví Luxor, které se nachází v nákupním centru Bondy. Starší děti (druhý
stupeň ZŠ) už to tak jednoduché neměly,
vlakem cestovaly až do Prahy. Čekala je totiž návštěva knižního veletrhu Svět knihy,
který se každoročně pořádá na pražském
výstavišti.

Týden plný radosti, ale i starostí, protože v té velké nabídce knih vybrat tu
jednu správnou dá pořádně zabrat, utekl
závratnou rychlostí. Pondělí a středa patřily Luxoru, třicet dětí postupně okupovalo
knihkupectví a s pomocí paní knihovnice
a slečen z knihkupectví se nakonec všem
podařilo tu správnou knihu vybrat. Čtvrtek, pátek a sobota byly zase ve znamení
Světa knih. Skupinky dvaceti starších čtenářů se ponořily do festivalového dění,
procházely nepřeberné množství nakladatelských stánků, aktivně se zúčastnily
přednášek a besed se spisovateli. Plni zážitků a patřičně obtěžkáni taškami plných
knih jsme se vrátili ve večerních hodinách
zpátky do Bousova. Tak zase za rok!
O. Třísková

Díla nedostupná na trhu
získáte i v naší knihovně
Nenašli jste požadovanou knihu
v knihkupectví, v antikvariátu ani v internetovém obchodě? Pravděpodobně se
může jednat o tzv. dílo nedostupné na trhu
(DNNT), které vám nyní dolnobousovská
knihovna umožňuje v digitalizované podobě zpřístupnit na základě smlouvy s Národní knihovnou ČR.
Knihy vydané na území České republiky do roku 2002 nebo digitalizovaná vydání novin a časopisů vydaných do roku
2011 – to vše je nyní k dispozici on-line
přes vzdálený přístup. Prostřednictvím
služby DNNT jsou nyní on-line k dispozici tzv. Díla nedostupná na trhu, tedy výše
specifikovaná díla, která jsou ještě chráněná autorským právem, ale zároveň je již
nelze zakoupit v běžné obchodní síti. Díky
této službě je možné prohlížet dokumenty
z Národní digitální knihovny prostřednictvím vzdáleného přístupu – tedy z vlastního počítače přes internet.
Aktuálně jsou takto dostupné plné
texty přibližně 200 000 digitalizovaných
knih a časopisů. V rámci služby DNNT si
můžete dokumenty pouze číst, nelze je sta-
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hovat, tisknout ani pořizovat kopie. Služba je dostupná všem našim registrovaným
čtenářům, kteří se do ní mohou přihlásit
svými přístupovými údaji, jež používají
pro vstup do svého Čtenářského konta
v dolnobousovské knihovně. Názorně
popsaný postup pro přihlášení naleznete
na webových stránkách knihovny v oddíle
Služby.
Vstupy do digitální knihovny a veškeré
informace k této službě naleznou čtenáři
na stránce https://dnnt.cz/.
V případě potřeby se na nás neváhejte
obrátit, bližší informace a postup přihlášení vám vysvětlíme v knihovně.
D. Říhová

www.dolni-bousov.cz
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Dva obrazy, dvě výpovědi
Přednáška končí, balím projekci, půjde
se na vycházku. Hostem jsem na kurzu začínajících ornitologů v Orlickém Záhoří.
Vzácný kolega, s kterým jsem v 80. letech
spolupracoval na určovacím klíči pěvců
a nyní se po šedivých hlavách poznáváme,
vede mne k řece za zážitkem. Louky barevně kvetou a těžknou ve vůních, chvíli
jdeme v Polsku, chvíli pobřežím českým.
Divoká Orlice tady skoro začíná, je vskutku nádherná. Barvu má po bahenních solích, téměř jako kafe. Však jiskřivě skleněné. Vine se, kam chce, tedy – kam kdysi
chtěla, a nikdo ji dodnes nereguluje. Devětsily mají obří listy v místech s nejvyšší
vláhou původních luk, všude se zpívá.
Pár týdnů poté přicházím ke Klenici
v místech, kde změnila naposledy směr, ze

severu prudce uhýbá k Boleslavi. Je samý
šutr, ke všemu nepůvodní odkudsi z čedičového lomu. Vydlážděná, jako by odevzdaná. Zatímco však z prvního obrazu v Záhoří jsem nepobral jediný příběh, protože
- prostě Orlici neznám, Klenice jich sype
nepočítaně. A když dojde řada na cestu
k pramenům pod Nepřívěckou hůru, večer
je na dosah. I ten slavík se nakonec v místě chytil a nechal přečíst číslo na kroužku,
který s sebou bere do Afriky už řadu let.
Vždyť i s těmi slavíky jsem začínal u Klenice, dokonce odtud nedaleko! Je dobře, že
jejich místa jsou stále naživu a že se zpěváci
mají kam vracet. Že, když to půjde, potkáme se tu příštího jara nebo v létě.
Přišla mi do pošty informace o bousovských čápech, tedy o jednom z nich.

Přidám ji k dnešnímu sdělení navíc. Čáp
byl označen 19. 6. 2021 v hnízdě jako
mládě a zastižen první den prázdnin
letošního roku na okraji Jihlavy v kraji
Vysočina, kdy byl jeho kroužek přečten
na dálku dalekohledem bystrého pozorovatele. Ten čáp je dvouletý a tací nehnízdí. Nemají na to ještě. Jsou to však oni,
kteří tu a tam přepadávají hnízda s usazenými páry a rvou se. Někdy má potyčka
dopady značné.
Bousovský čáp se nerval, chystá se
na cestu znovu do Afriky a jestli mu štěstí
bude přát, někde pak prvně založí rodinu. A bude-li štěstí nakloněno i k nám,
kroužek na noze zas někdo odečte, a my
se po jednom obyčejném ptačím příběhu
posuneme dál. Obyčejném? Vždyť jsou ti
čápi naši!
Pavel Kverek

Sumeček v pískovně Obruby
Letošní rybářské závody místní organizace Dolní Bousov se konaly v pískovně
Obruby. V této lokalitě se vyskytuje nepříliš oblíbený sumeček americký, kterého
tam nějaký dobrák vysadil. Tato ryba moc
nevyroste, v dobrých podmínkách, tak
kolem 30–40 cm. V pískovně se jim tak
daří, že už jich tam je nespočet. Predátoři, jako je např. štika, se mají na pozoru,
jelikož sumeček má na prsních ploutvích
a na hřbetě ostny, které v případě nebezpečí napne a odradí tak predátora popícháním. Pokud ho štika uloví, tak ho opět
uvolní, jelikož se popíchá o jeho ostny.
Sumeček tak vyvázne pouze s nějakým
škrábancem od štičích zubů. Mezi rybáři

není sumeček oblíbený právě proto, že nedorůstá větších rozměrů a jelikož je to všežravec. Rybář, čekající na pěkný úlovek,
není nadšený z neustálých záběrů, těchto
žroutů. Popíchání o sumečkovi ostny je
bolestivé a někdy i krvavé, což můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Hlavním důvodem neoblíbenosti sumečka však je přímé
ohrožení obojživelníků, spočívající v požírání pulců, malých žab a larev čolků. Dalším negativem je konkurence pro domácí
druhy ryb, protože tento mlsoun si pochutná i na nakladených jikrách ostatních ryb.
Požírá i potěr, který se vylíhl z jiker, které
nestihl předtím zaostřit. Při velkém počtu
těchto ryb je pro rybník hotovou katastro-

fou. Proto naše organizace zavedla nařízení, aby se při ulovení sumeček nevracel
zpět do rybářského revíru a nebyl ani vysazován do jiných lokalit. Takže po chycení
si ho každý rybář musí odnést domů a je
na každém jednotlivci, jak s ním naloží.
Myslím, že ostatní organizace mají podobné doporučení, jelikož je to celosvazový
problém. Musím ale podotknout, že je to
oblíbená pochoutka např. na grilu. Tolik
asi o invazivním sumečkovi americkém.
Další zajímavostí v této vodní lokalitě
je výskyt želv, které tam taktéž někdo vypustil. Díky nízkým mrazům želvy v pískovně přezimují již několik let.
M. Bari

Společenské a kulturní akce na Bechově
a Svobodíně v letech 1961 – 1981
V roce 1961 byla definitvně uzavřena
obecná škola na Bechově. V budově se
totiž objevila houba a bylo třeba ji zlikvidovat. „Byt po posledním učiteli Havlovi
zůstal vzhledem k demolovaným podlahám
prázdný, až byl v červenci (1962) požádán
MNV školským odborem ONV, aby do bytu
byla vzata učitelka Krásová, která zatím
www.dolni-bousov.cz

bude působit ještě v Kněžmostě. Byt musil
být s urychlením dán do pořádku. Tím bylo
umožněno, že již 14 dní před Vánoci se tam
mohli Krásovi nastěhovat. Učitelka slíbila
pomoc při kulturní činnosti v obci, která až
dosud byla velmi slabá.“ Paní Marie Krásová pak skutečně po mnoho let připravovala veškeré kulturní programy na oslavy
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MDŽ, na různé schůze, k různým výročím. V kronice nejsou bohužel zaznamenány všechny akce, na nichž jsme my děti
z Bechova a Svobodína vystupovaly s připraveným a nacvičeným kulturním pásmem, nejčastěji s recitací a zpěvem.
Kronikář Jaroslav Dvořák si tehdy více
všímal mezinárodní politické situace, jak
Ročník 58 - číslo 4/2022

Bousovák
se žádalo, podrobně je popsána situace
v místním JZD i MNV, zaznamenal také
změny týkající se vzniku nových domů, informoval o odvodech na vojnu, zapisoval
sňatky, narození a úmrtí.
Do společenských akcí bychom mohli
zcela určitě zařadit i členské schůze místního JZD. Schůzovalo se často, mnohdy
velmi horlivě a bouřlivě, neboť se v té době
řešily závažné problémy. A jak je na české vesnici zvykem, každá schůze končívá
společným posezením, „rozebráním situace“ a společnou zábavou.
14. června 1964 se konaly volby. Na Bechově proběhly poprvé „v upravené osvětové místnosti v bývalé škole“. V témže roce
také zažádali místní hasiči o přidělení
automobilu. Ten dostali 8. prosince od vojenského útvaru v Kostelci nad Orlicí. 13.
prosince se konala členská schůze, na níž
byl zvolen novým velitelem hasičů pan
Václav Novotný, který převzal tuto funkci
po panu Jaroslavu Dvořákovi.
„Dne 6. března 1966 se konala v pohostinství ve Svobodíně oslava MDŽ za účasti
25 žen s kulturní dětskou vložkou a promítnutím filmu (Morálka paní Dulské). Přítomné ženy byly obdarovány MNV květinou
v květináči.“ 22. června převzal vedení
pohostinství ve Svobodíně pan Ladislav
Hradec, svobodínský rodák. Hospoda
byla tehdy dva měsíce zavřená, neboť paní
Olga Paříková se odstěhovala s manželem
do nového domku a začala pracovat jinde.
Paní Paříková vedla zdejší pohostinství
od roku 1936 celých třicet let. V dubnu
1969 převzala vedení podniku paní Sasková z Čejetic.
Hojně navštívenou akcí se stala soutěž,
kterou uspořádala místní požární jednota
o pouti v roce 1970. Dle pamětníků připadá datum bechovské pouti na sedmou
neděli po Velikonocích. Na soutěž, která
se konala na Obci na hřišti u lesa, byla pozvána družstva Dolního Bousova, Vlčího
Pole, Horního Bousova a Rohatska. Počasí se velmi vydařilo. Bechovské družstvo
získalo první místo v útoku, ačkoli mělo
starý stroj z roku 1935. Ten byl pak v srpnu vyměněn za nový, výkonnější stroj.
Bechovští požárníci za něj tehdy zaplatili
29 000 korun. „O návštěvníky bylo postaráno všemožným občerstvením, takže spokojenost byla po všech stránkách“. V témže roce
nastala také změna v pohostinství, které si
vzali na starost manželé Hynkovi.
Rok 1971 byl pro bechovské hasiče, především pro ženy, rokem velmi úspěšným.
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Kapela Pytlovanka, 70. léta
Ty postoupily z okrskové soutěže do okresní soutěže v Dobrovicích, kde získaly zlato.
Prvním místem si vydobyly postup do krajské soutěže v Benešově, kterou vyhrály.
Měly tak zajištěnou účast v celostátním
kole, které se konalo 8. srpna v Pardubicích. Z Bechova byl dokonce vypraven autobus plný fanoušků. Ve velmi náročném
celostátním kole skončily z osmi soutěžních družstev na krásném 5. místě.
Hasiči také během 70. let pořádali každoročně hasičský ples, většinou se konal
v pohostinství na Rohatsku a byl velmi oblíbený a hojně navštěvovaný.
Na podzim roku 1971 převzal pohostinství na Svobodíně František Kropáček,
ale už v roce 1972 před Vánoci odešel
se značným mankem a hospoda zůstala
do května 1973 zavřená. V polovině května se stal vedoucím pan Stehlíček z Mladé
Boleslavi. Snažil se o zlepšení prostředí,
provedl různé úpravy a rozšířil vnitřní
prostory o dosud nevyužívanou místnost
vlevo od lokálu. „…takže od listopadu z toho
je docela slušná restaurace“, napsal tehdejší
kronikář. Ale vedoucí Stehlíček brzy onemocněl a v dalším roce byl na jeho místo
dosazen pan Žák.
V roce 1974 se požárníci 1. června zúčastnili oslavy 80 let trvání hasičského
sboru ve Vlčím Poli, kde byla uspořádána okrsková soutěž. Bechovské mužstvo
„mladých“ skončilo na prvním místě,
„starší“ byli druzí. Dařilo se i ženám, ty
však zde neměly žádnou konkurenci.
1975 – „Základní organizace požární
ochrany v Bechově si v tomto roce vedla
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zase dobře, což se projevilo při celostátním
hodnocení, kde se umístila na druhém místě asi ze 160 obcí a jako odměnu obdržela
10 000 Kčs. Dále o výroční schůzi bylo předáno členům, jež jsou členy přes třicet let,
čestné uznání a skleněný dárek.“ Požárníci
se účastnili soutěží i v dalších letech, většinou úspěšně.
1976 – „Dne 8. března uspořádal občanský výbor spolu se složkami Národní fronty
takovou menší oslavu k Mezinárodnímu
dni žen, na níž se zúčastnily dvě třetiny žen
ze vsi za účinkování mládeže recitací a zpěvem a na konec i místní hudbou. Jinak byly
mimo svobodných všechny ženy ze vsi obdarovány bonboniérou s přáním k tomuto
jejich svátku.“ Dnes bychom se asi zamýšleli nad tím, zda to nebyla diskriminace
svobodných žen, tehdy to, v rámci úspor,
nikdo neřešil.
A když už byla řeč hudbě, je na místě
se o ní zmínit. Do kulturního a společenského života obce určitě patří také kapela
Pytlovanka. Vznikla zřejmě (pamětníci se
nemohou shodnout na přesném určení)
koncem 60. let. Na bechovské scéně působila nejvíce během sedmdesátých let.
Vznik kapely inicioval pan Václav Mendlík (nar. 1920, Boleslavák, původem ze
Svobodína), kapelník, který hrál na trubku, na saxofon a na klarinet. Připravoval
písničky, rozepisoval noty, vedl zkoušky.
Kapela se scházela na Svobodíně u pana
Ladislava Mendlíka, bratra Václava, který hrál na pozoun a na tenory. Do kapely
patřili také pan Antonín Sůva z Dolního
Bousova, ten hrál na trubku, pan Josef
www.dolni-bousov.cz
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Bechovská hospoda, přelom 70. a 80. let
Bouček z Bechova hrál na heligon. Josef
Michna z Dolního Bousova hrál na saxofon a na bubny hrával pan Jiří Svoboda ze
Svobodína. Hrávali českou dechovku, při
níž si lidé často rádi zatančili či zazpívali.
Kromě Ladislava Mendlíka byli všichni
myslivci, a protože měli smysl pro humor,
zdál se jim název Pytlovanka příhodný.
Chodili hrát lidem k svátku a k narozeninám, hráli při různých akcích a slavnostech a často také v místní hospodě či sobě
pro potěšení.
1977 – „Dne 5. června uspořádala mládež za spoluúčasti složek NF dětský den velmi zdařilý, kde si děti i dospělí přišli na své

při různých hrách a hudbě i občerstvení, což
u nás už 19 let za vedení učitele Havle nebylo.“
Den dětí se vydařil i v následujícím roce
1978: „21. května byla zase uspořádána …
oslava, kde si všichni přítomní přišli na své,
zvláště děti, neb všelijakého hraní měly tolik,
že nevěděly, kam si jít hrát, a kde nescházelo ani občerstvení, a pro dospělé ještě hudba
řízená panem Václavem Mendlíkem. A pěkné počasí k tomu, takže se lidé rozcházeli až
samý večer.“
V roce 1978 skončil s psaním kroniky
pan Jaroslav Dvořák ze Svobodína a ujal
se jí pan Milan Málek z Mladé Boleslavi,

Soutěž pořádaná místní požární jednotou, Bechov 1970
www.dolni-bousov.cz
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původně svobodínský chalupář, později
zdejší občan.
Rok 1979 byl na společenské akce celkem bohatý. V hospodě na Svobodíně se
zjara konal dětský karneval, na němž hrála
místní hudba, 30. dubna se uskutečnil lampionový průvod směřující ze Svobodína až
na Bechov k lesu. I ten doprovázela Pytlovaka, která zahrála i u ohně. V červnu byl
v parčíku na Svobodíně opět uspořádán
oblíbený Dětský den. „…program oslav byl
velmi bohatý, děti soutěžily celé odpoledne
v různých hrách, byly závody na kolách,
koloběžkách apod. K poslechu hrála místní
hudba a vrcholem byl seskok parašutistů
z AMK Mladá Boleslav.“
„Společně s SPOZ byla provedena beseda
s důchodci, první svého druhu v obci.“ Tradice akcí pořádaných pro děti na ukončení
prázdnin vznikla také v roce 1979. Tehdy
byl připraven táborák, opékaly se buřty,
opět hrála místní hudba. Akce měla bohatou účast.
Na podzim se uskutečnil zájezd „pro
důchodce a starší občany na výstavu Zahrada Čech v Litoměřicích, spojený s prohlídkou
památníku Terezín“.
V roce 1980 byla jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí beseda s herečkou Jiřinou Švorcovou. Besedu uspořádaly členky
místní organizace Červeného kříže ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti.
Beseda se konala v dolnobousovském kině,
které se zaplnilo do posledního místa.
V roce 1981 byl na besedu pozván mladoboleslavský historik pan Karel Herčík,
který v hostinci na Svobodíně vyprávěl
zájemcům o minulosti Mladoboleslavska.
Po zbytek roku se konaly v předešlých
letech zavedené akce, které se postupem
času staly bechovskou tradicí.
Je docela zajímavé pozorovat, jak se
tvoří, jak vznikají nové tradice, jak jsou některé opomíjeny či zcela zapomenuty i jak
se některé v posledních letech, například
stavění májek, probouzejí k životu, aby
nám připomínaly život a snahu předešlých
generací. Občas se zamýšlím nad tím, jak
tomu bude za padesát, za sto let. Zda dosud udržované a dnes už mnohde vzácné
tradice nevymizí, zda se najdou pokračovatelé, pro které bude stavění betléma či
velikonoční řehtání stejně důležité, jako je
pro naši generaci. A protože jsem optimista, věřím, že se najdou ti, kteří si tyto tradice budou hýčkat a nedají jim zahynout.
A dopředu jim za to děkuji.
Ingrid Mendlíková
Ročník 58 - číslo 4/2022

Bousovák

www.infocentrum.dolnibousov.czSport
Zpravodaj města Dolního Bousova

Dolnobousovský sportovní klub

Fotbalová sezóna
2021–2022 je minulostí. Nakonec byla
celkem
úspěšná.
Po covidové pauze se
většina mládeže vrátila ke sportu a to je
dobře. Obavy, že děti přestanou sportovat,
se naštěstí nenaplnily.
A-mužstvo dospělých v I. A třídě se
v pohodě zachránilo a obsadilo v tabulce
nakonec 9. místo s bilancí 12-5-13, skóre 69:68 a se ziskem 41 bodů. Zlepšené
jarní výkony vynesly mužstvo do středu
tabulky. Soutěž byla napínavá až do konce, protože se díky sestupům z vyšších
soutěží, hrálo celkem o šest sestupových
míst. V novém ročníku bude mít áčko
celkem devět nových soupeřů. Změny
v kádru budou asi minimální. Mužstvo
posílil David Božko z Bakova nad Jizerou a vrací se z pracovní stáže ve VW
Michal Horák. Naopak velkou ztrátou
pro mužstvo je ukončení hráčské kariéry dlouholetého kapitána Petra Vynikala. Tímto sportovní klub Petrovi děkuje
za jeho dlouhodobé služby jak na poli
hráčském, tak i na poli trenérském a přeje mu hodně štěstí. Nový ročník I. A třídy začíná v sobotu 13. 8. zápasem na hřišti Slovanu Poděbrady.
B-mužstvu dospělých se bohužel soutěž
Okresního přeboru nepodařilo zachránit
a sestoupilo do III. třídy OFS Mladá Boleslav. V tabulce obsadilo mužstvo 13. místo
s bilancí 4-7-15, skóre 37:90 a se ziskem
19 bodů. Od nové sezóny bude na okrese
pouze jedna III. třída a dvě IV. třídy. Tím
pádem bude soutěž III. třídy kvalitnější.
Mužstvu se podařilo ve druhé polovině
jarní sezóny postupně zapracovat mladíky, kteří se z různých důvodů v minulých
letech odvrátili od fotbalu. Je to příslib
do nového ročníku, kdy by mělo mužstvo
hrát o špičku III. třídy. Okresní soutěže začínají v sobotu 20. 8. 2022.

Zbylé jarní výsledky A-mužstvo: I. A třída
Čelákovice–Dolnobousovský SK

4:6 (4:3)

Čáslav „B“–Dolnobousovský SK

5:1 (3:0)

Dolnobousovský SK–Mnichovo Hradiště

2:0 (1:0)

SK Rejšice–Dolnobousovský SK

2:4 (1:1)

Dolnobousovský SK–Průhonice

4:0 (2:0)

Zbylé jarní výsledky B-mužstvo: Okresní přebor
Řepov–Dolnobousovský SK "B"

6:1 (1:1)

Akuma MB–Dolnobousovský SK "B"

2:4 (0:3)

Dolnobousovský SK "B"–Bělá pod Bezdězem

2:7 (0:4)

Březno–Dolnobousovský SK "B"

2:1 (1:1)

Dolnobousovský SK "B"–Doubrava

1:5 (1:1)

Dorost se v I. A třídě nakonec zachránil. Obsadil v tabulce celkově 11. místo
s bilancí 6-2-16, skóre 34:98 a se ziskem 20
bodů. Je nutno říci, že práce s dorostem
je velice složitá. Morálka některých hráčů
v jarní části nebyla dobrá. Z kádru odchází celkem pět hráčů do mužstev dospělých.
Naopak mužstva přichází stejný počet
hráčů s kategorie žáků U15. Uvidíme, co
nám ukáže nový ročník, budeme doufat,
že dorost bude hrát v klidném středu tabulky. Soutěž začíná v sobotu 20. 8. proti
Benátkám nad Jizerou.
Mužstvo žáků U15 = největší úspěch
sportovního klubu v této sezóně. Mužstvo vyhrálo bez jediné porážky Okresní
přebor a poprvé postoupilo do I. A třídy.
Sezónu zakončilo mužstvo se ziskem 59
bodů, s bilancí 20-0-0 při skóre 96:11.
Před začátkem nového ročníku využil
sportovní klub nabídku Sokola Kněžmost
a dochází ke spojení mužstev kategorií
U15 a U13. Tato dvě mužstva budou hrát
zmíněnou I. A třídu pod názvem sdruženého mužstva Dolnobousovský SK/Sokol
Kněžmost. Soutěž bude určitě velice náročná jak pro hráče, trenéry, ale i rodiče.
Noví soupeři, cestování v rámci Středočeského kraje atd.. Ale budou to velice cenné

zkušenosti pro všechny do budoucna. Začátek soutěže je naplánován na sobotu 20.
8. 2022, kdy žáci přivítají ve dvouzápase
SK Zeleneč.
Díky této fúzi se Sokolem Kněžmost se
podaří sestavit i druhé mužstvo U13 „B“,
které bude hrát Okresní přebor pod hlavičkou Dolnobousovský SK/Sokol Kněžmost
„B“. Většina utkání se bude hrát v Dolním
Bousově. Možná některá utkání se odehrají po dohodě na hřišti Sokola Kněžmost.
Tato možnost bude ještě předmětem jednání.
Mužstva U11, U9 a U7 zakončila sezónu ve svých skupinách v polovině června.
Všechna výborně reprezentovala barvy
sportovního klubu. Do nové sezóny vstoupí mužstva s pozměněnými kádry, díky
každoročním posunům hráčů napříč všemi kategoriemi. Nový soutěžní ročník se
rozeběhne počátkem září.
Závěrem vedení sportovního klubu děkuje všem hráčům, trenérům, fanouškům,
rodičům za reprezentaci klubu a také děkuje všem podporovatelům klubu, bez
kterých by klub nemohl fungovat v této
složité době.
Miroslav Boček

Dvanáct medailí dolnobousovských siláků
Mistrovství České republiky v armwrestlingu (páce) se konalo 11. června
2022 v Podivíně. Dolnobousovští siláci
a silačka si vedli velmi dobře, vždyť vybojovali dvanáct medailí a v hodnocení odRočník 58 - číslo 4/2022

dílů skončili třetí. Spokojen byl samozřejmě lídr výpravy František Živný. „Letos to
byl dosavadní největší úspěch. Poprvé jsme
se umístili na pódiu i jako družstvo. Letos
to opravdu bylo velmi vydařené mistrovství.
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Musím poděkovat juniorům, kteří vybojovali
čtyři medaile. Ti mě nejvíc překvapili. A pak
Milan Hyršal. Jako prezident asociace měl
spoustu povinností, ale stihnul i soutěžit a vybojoval tři první místa.“
www.dolni-bousov.cz

Sport

Ty jsi vyhrál muže i masters na pravou
ruku. Potkal jsi svého největšího rivala
Dušana Tesaříka? „Na levou mě položil,
vždyť jsem ji zkoušel zase po deseti letech.
Na pravou jsem ho porazil a myslím, že docela snadno. V masters jsme se utkali v semifinále i ve finále, v mužích vypadl s Martinem
Konůpkem a do finále se nedostal – skončil
až čtvrtý.“
Před chvílí jsi skončil trénink – znamená to, že se chystáš na nějakou akci?
„Ne, trénuju s juniory jen s lehkými činkami, jen tak pro radost. Po závodech jsem byl
u doktorů a ti mi napsali, že mám disfunkci
svalů a že bych měl minimálně tři měsíce
odpočívat. Tak si zvedám lehké váhy, deset
či dvacet kilo na ruku. Zatím se na nic nepřipravujeme, uvidíme, jaké soutěže budou
na podzim.“
Co je pravděpodobnější – že definitivně skončíš, nebo že budeš pokračovat?
„Do padesátky to budu drhnout furt. Teď

jsem získal svůj třicátý pátý a třicátý šestý
titul mistra republiky, do čtyřiceti to snad
dám. Vše bude záležet na mém zdravotním
stavu. Neříkám, že bych přestal cvičit úplně.
Jen bych nejezdil na mezinárodní soutěže. Tam to bez důkladné přípravy nejde. Je
velký rozdíl prát se s domácími borci nebo
s nabušenými Ukrajinci, Rusy, Kazachstánci
či Bulhary. Cvičil bych pořád a věnoval se
juniorům a ostatním pákařům. A pokud by
mi to šlo alespoň trochu, na republiku bych
se připravil.“
V Podivíně vás bylo celkem devět. Jak
náročné je zajistit start tak početné výpravy? „Zajistil nám to pan Zetka. A někteří
kluci mají své osobní sponzory. Pan Zetka
nám dá peníze, zajistí auto a my se snažíme
důstojně reprezentovat. Mě podporuje i v přípravě, proto tak usilovně trénuju a snažím
se vyhrávat, abych ho dobře reprezentoval.
Protože dostat peníze na přípravu a skončit
v poli poražených by mi bylo blbé.“

PIVNÍ POHOTOVOST
Dolní Bousov
v novém kabátě

Nejbližší čtvrtrok bude František Živný relaxovat při lehkém tréninku nižšími
vahami s více opakováními. Na podzim
plánuje pokračovat v tréninku v posilovně v hale, kde bude určitě tepleji než
v jeho garáži, která slouží jako tréninkové
místo.
Výsledky dolnobousovských pákařů:
František Živný: muži nad 105 kg P 1, masters nad 100 kg P 1, L 3. Martin Konůpek:
muži nad 105 kg P 3, L 3. Milan Hyršal:
muži do 95 kg P 1, masters do 100 kg P
1, L 1. Lukáš Práchenský: masters nad
100 kg: P 6, L 5. Milan Čapek: muži nad
105 kg P 6, masters nad 100 kg P 5, L 6.
Nikol Novotná: ženy nad 55 kg P 4. Tomáš
Kanalaš: junioři do 75 kg P 1, L 1. Jan Toman: junioři nad 75 kg P 2, L 2. Matyáš
Huk: junioři do 65 kg P 6, L 6.
Miloslav Ječný

Otevírací doba Dlouhá 87:
Středa – 14:00 – 17:00
Čtvrtek – 9:00 – 17:00
Pátek – 9:00 – 17:00
Sobota – 9:00 – 14:00

Na výběr z PIV:

Přijďte si pro soudek
dle svého výběru a užijte si
společné chvíle s přáteli.

Pro všechny sbory SDH
Akce 3+1 na pivo Klášter i Limo
Kontakt : 73 111 63 73
FB: Bousovská pivní pohotovost

www.dolni-bousov.cz
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Poděkování

Kulturní tipy

Srdečně děkuji městskému úřadu za milé blahopřání a dárek
k mým 80. narozeninám.
Jaroslava Nožířová

5. 8. Letní KINO, 21.00, zahradě za kostelem, česká komedie
Prezidentka

Vzpomínky

6. 8. Bechovské Hodgepodge, soutěž požárního sportu,
Bechov

Kdo byl milován, není nikdy zapomenut… Dne 5. 7. jsme si připomněli smutné 5. výročí úmrtí naší milované maminky Květy
Mládkové a dne 7. 7. jsme si připomněli smutné 2. výročí našeho
tatínka Horsta Mládka. S láskou na oba rodiče vzpomínají
dcery s rodinami.

8. 8. Výstava obrazů Františka Stránského, potrvá v galerii
Na faře až do 31. 8.
13. 8. Autokros – Mezinárodní mistrovství Holandska,
Rachvala

Dne 18. července uplynulo deset smutných let, kdy odešla z tohoto
světa naše dcera Jaroslava Picková. Stále vzpomíná
matka s rodinou.

17. 8. Čteme s (ne)čtenáři II., 10.00, knihovna
19. 8. Benefiční koncert Řitonice, 18–22 hod., kostel sv.
Štěpána, Bára Poláková s kapelou, kapela NEREZ

V letošním roce by oslavil 23. 5. náš otec Pavel Sedláček rodák
z Dolního Bousova 60. narozeniny, osud chtěl bohužel jinak
a 15. 8. to bude 15 let, co nás navždy opustil. Byl synem Jaroslava
Sedláčka, který měl 11. 5. 105. výročí narození a 10. 12. uplyne 30
let od úmrtí a Růženy Sedláčkové, která by se dožila 22. 6. 100.
výročí narození. Kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
Za celou rodinu Pavel Sedláček.

19. a 20. 8. Sobotecký jarmark a festival řemesel
20. 8. Otevřená SOBOTA v knihovně, 9–12 mimořádně
otevřeno pro veřejnost
27. 8. Bousovské slavnosti, nám. TGM, od 12 hod.
31. 8. KINO pro děti, 17.00, knihovna, animovaná pohádka
Cesta do Tvojzemí

Smuteční poděkování

1. 9. Pohlcena tvorbou, výstava potrvá v galerii Na faře až
do 30. 9.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s mým manželem Miroslavem Pickem. Děkujeme Pohřební službě v Mnichově Hradišti
za důstojné vypravení pohřbu, též za květinové dary a písemné
projevy soustrasti.
Jaroslava Picková s rodinou

2. 9. KINO v knihovně, 19.00, knihovna, film Střídavka
17. 9. Otevřená SOBOTA v knihovně, 9–12 mimořádně
otevřeno pro veřejnost
Aktuální informace a podrobnosti najdete na
www.infocentrum.dolnibousov.cz
a na plakátovacích plochách.

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 16 – 20 týdnů, cena
220 – 269 Kč/ks.
Prodej: 6. 8. a 10. 9. 2022 v Dolním Bousově u vlakového
nádraží – 15.00 hodin.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace:
Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.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. 9. 2022. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.

Ročník 58 - číslo 4/2022

18

www.dolni-bousov.cz

Děti z MŠ pravidelně navštěvují knihovnu

Děti ze čtenářského klubu se při zpáteční cestě z knihkupectví
Luxor nedočkavě rovnou začetly do nových knih.

Knihovna, infocentrum – v květnu 2022 začala firma VHL stavbu
venkovního výtahu.

Rybářské závody na pískovně v Obrubcích – děti

Rybářské závody na pískovně v Obrubcích 4. 6. 2022

www.dolni-bousov.cz
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