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Slovo starost y
Vážení spoluobčané,

prázdniny a čas dovolených je 
za námi. Vkročili jsme do poslední 
čtvrtiny letošního roku. Dovolte mi se-
známit vás s tím, co se událo v našem 
městě během léta a co nás čeká ještě 
do konce roku. 

Nejprve informace, jaké změny 
proběhly během prázdnin ve škole. 
V budově základní školy byly rozšíře-
ny prostory jídelny, která již kapacitně 
nevyhovovala. Prostory byly vymalová-
ny, položily se nové podlahové krytiny 
a zakoupilo se nové vybavení jídelny, 
stoly a židle. Dále do kuchyně byla 
pořízena nová myčka na mytí nádobí, 
také z důvodu kapacity. Celkové nákla-
dy přesáhly půl miliónu korun a byly 
hrazeny z rozpočtu města. Doufáme, 
že více jak 400 dětí v naší škole a za-
městnanci školy budou se změnami 
spokojeni.  

V srpnu byla zahájena největší in-
vestiční akce druhé poloviny roku a to 
revitalizace sídliště na Příhoně. Stavba 
je naplánována na několik etap tak, 
aby se co nejméně omezil život obča-
nů na sídlišti. Práce by měli být hotové 
do konce dubna roku 2020. Postupně 
se opraví stávající chodníky a komuni-
kace, vybudují se plochy pro parkování, 
vznikne prostor pro kontejnery na tří-
dění odpadů, musí se vyřešit odvod 
dešťových vod, zmodernizuje se a roz-
šíří se veřejné osvětlení a modernizací 
projde také místní rozhlas. Pokud bude 
potřeba, tak modernizací projdou i roz-
vody vody.

/pokračování na straně 3/

Lenka Hejnová, jedna z vedoucích přírodovědného kroužku, pomáhá dětem prohlížet rám-
ky v úlu na knihovní zahradě.

Měst ské včel y v k nihov ní 
zahradě

Ve středu 4. 9. 2019 jsme se opět sešli 
na zahradě u městských úlů, tentokrát 
v počtu 15 dětí a pěti dospělých. Pan Říha 
nechal děti samostatně pracovat, a to už 
od zapálení kuřáku. Všichni se mohli vy-
střídat při práci s rozpěrákem a prohlížení 
rámků. Při práci se nám podařilo získat 
propolis, který naložíme do lihu a získáme 
tak léčivou kožní dezinfekci. 

Chtěli jsme najít královny obou spole-
čenstev, ale nepodařilo se nám to. Přesto 
bylo vidět, že v každém úlu je matka pří-
tomná, podle zakladených čerstvých va-
jíček. Na jednom rámku jsme viděli, jak 
se líhnou čerstvé včelky! Přesto nám pan 
Říha ukázal, jak se odchytává včelí králov-

na (na jedné z dělnic) a jak se označí barev-
ným terčíkem. To se dětem moc líbilo, hned 
si nechaly označkovat nehty na rukou.

V prvním úlu měly včely dostatečnou 
zásobu cukru, ale druhý úl jsme opět po-
mohli zakrmit cukrovou vodou. Jedno včel-
stvo jsme zaléčili kyselinou mravenčí proti 
škůdcům (objevili jsme na sítku pod úlem 
dvě malé housenky zavíječe voskového). 

Mezi květiny v zahradě jsme zasadili 
několik bylinek (dobromysl, saturejku, ty-
mián a šalvěj), aby měly včelky příští rok 
více květů v okolí.

Těšíme se na příští schůzku po půlce 
září.

Pavla Bartková
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Žáci první třídy se svými patrony z řad žáků devátých tříd během prvního školního dne, který začínal ve spotrovní hale

Novým prvačkám se ve škole líbí

Pohled do rozšířené a nově vybavené školní jídelny

 Javorová ulice, poslední ulice směrem na Skyšice má asfaltový povrch

Nový vůz hasičského sboru DB



Slovo st arost y
/dokončení ze strany 1/

Dále je k zamyšlení, jak obnovit veřej-
nou zeleň mezi budovami. Bylo by dobré, 
kdyby se do této činnosti zapojili samotní 
občané sídliště a přišli s vlastními nápady. 
Stavbu realizuje firma Svoboda s.r.o., ná-
klady jsou hrazeny z rozpočtu města.

Další akcí, která bude dokončena 
do konce září, je obnova a modernizace ve-
řejného osvětlení v našem městě. Postupně 
bude vyměněno 190 ks lamp. Cílem pro-
jektu je zejména úspora spotřeby elektric-
ké energie. Instalováním úsporného LED 
osvětlení bychom měli v budoucím období 
ušetřit 30–40 % elektrické energie oproti 
současnému stavu. Polovina vynaložených 
nákladů bude hrazena ze získané dotace 
ze Státního fondu životního prostředí. 
Práce provádí firma EMPESORT s.r.o.

V minulém čísle Bousováku jsem vás 
informoval o stavu přechodu pro pěší přes 
železniční trať v ulici V Lipkách. Město 
oslovilo vlastníka přechodu a trati, což 
je Správa železničních a dopravních cest, 
s žádostí o modernizaci daného místa tak, 
aby se zde mohli bezpečně pohybovat ze-
jména imobilní občané. Město obdrželo 
kladnou odpověď s tím, že budou zahá-
jeny projekční práce a samotná realizace 
úpravy přechodu by měla být zrealizována 
do konce dubna 2020.

Město zadalo odborné firmě zmapovat 
stav městských studní, které kdysi sloužily 
občanům našeho města. Cílem je postup-
ná obnova těchto zdrojů vody. V období 
změny klimatu a zejména zvyšující se 
spotřeby vody v období sucha se tato voda 
bude používat zejména na zalévání veřej-
né zeleně a také bude v pohotovosti v pří-
padě náhlých výpadků ve vodovodní síti. 
S tímto souvisí i budoucí pořízení cisterny 
na pitnou vodu, která by měla sloužit jako 
zásobárna v případě přerušení dodávek 
pitné vody. Město na pořízení cisterny zís-
kalo dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu v celkové výši více 
jak půl miliónu korun.

Vlčí Pole
Nyní několik informací z místních čás-

tí. Počátkem září proběhla ve Vlčím Poli 
veřejná schůze a setkání vedení města 
s občany. Starosta a místostarosta sezná-
mil občany s aktuálním děním ve městě, 
o stavu rozpočtu na letošní rok. Seznámili 

je také s plány na rok 2020 i další období 
ve městě, tak i ve Vlčím Poli. V rámci dis-
kuse přednesli občané podněty a náměty, 
co by se mohlo zrealizovat v této místní 
části. 

Horní Bousov
V Horním Bousově byly zahájeny práce 

spojené s opravou nevzhledného zábradlí 
podél krajské komunikace mezi autobu-
sovými zastávkami. Investorem je vlast-
ník krajské komunikace Správa a údržba 
silnic Středočeského kraje. Oprava byla 
zahájena po několika urgencích ze strany 
města. 

Dále se pokračuje s přípravou podkladů 
pro stavební a územní řízení na vybudová-
ní nových chodníků podél krajské komu-
nikace. Někteří občané, kterých se projekt 
týká z důvodu zásahu nových chodníků 
do části jejich pozemků, byli osloveni, aby 
se vyjádřili k danému projektu. Těm, kte-
rých se to týká a souhlas již vydali, bych 
chtěl poděkovat. Bohužel někteří s navr-
ženým řešením nesouhlasí, tím pádem se 
bude muset s nimi vyvolat jednání a najít 
nějaké jiné kompromisní řešení.

Rozpočet na rok 2020
Vedení města se pomalu začíná zabývat 

s rozpočtem pro rok 2020. Vzniká plán in-
vestic jak pro město, tak i pro místní části. 
Návrh rozpočtu bude předložen ke schvá-
lení zastupitelstvu v prosinci. Další doku-
ment, který město musí mít zpracovaný je 
Strategický plán města pro období 2021 – 
2027. Plán je důležitý v tom, že obsahuje 
nebo bude obsahovat vize, plány a návrhy, 

kam by město mělo v budoucím období 
směřovat. Jaké projekty by se měli zreali-
zovat, aby se zvýšila životní úroveň našich 
občanů. Dokument bude i podkladem pro 
získávání dotačních prostředků z progra-
mů Evropské unie, ale i z programů ná-
rodních, které budou pro toto období vy-
hlášeny.

Dalším dokumentem, na kterém město 
pracuje je Plán rozvoje sportu v našem měs-
tě. Tento dokument musí mít zpracovaný 
každá obec či město. Opět tento doku-
ment bude sloužit jako podklad pro získá-
vání finančních zdrojů na podporu sportu 
a sportovních zařízení zejména z progra-
mů Ministerstva školství a mládeže. Oba 
tyto zmíněné dokumenty podléhají schvá-
lení zastupitelstvem města.

Závěrem bych se vrátil k 2. Bousov-
ským slavnostem, které proběhly na konci 
srpna. Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
se podíleli na přípravách a organizaci této 
akce, která se pomalu dostává do podvědo-
mí občanů místních, ale i z okolí. Už nyní 
je prakticky připraven program na další 
ročník, který se bude opět konat na konci 
prázdnin. Program je opět sestaven tak, 
aby oslovil všechny věkové kategorie, aby 
si každý mohl vybrat z programu dle své 
libosti.

Příjemný podzim. 

Miroslav Boček
starosta města

Slovo starosty
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Vítání občánků
Město Dolní Bousov zve všechny své 

nové občánky k slavnostnímu vítání, které 
se uskuteční dne 12. října 2019. Vítat se bu-
dou děti narozené v období od 1. 1. 2019 
do 31. 7. 2019. Přihlášku si rodiče mohou 
vyzvednout na matrice městského úřadu, 
případně ji naleznou na webových strán-
kách města nebo si ji mohou nechat zaslat 
mailem. Vyplněnou přihlášku je třeba do-
ručit na matriku a to nejpozději 5 dnů před 
stanoveným termínem konání akce. O ho-
dině konání budou rodiče informováni 
na jimi sdělený kontakt. 

Případné bližší informace poskytne ma-
trikářka městského úřadu, tel. 326 396 423, 
e-mail: matrika@dolni-bousov.cz.

M. Jelínková
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Krátce z Bousovska
Nová kavárna v Dolním Bousově vznikla 
na náměstí místo bývalého řeznictví pana 
Novotného. Útulná kavárna s názvem 
Holliday CAFÉ byla poprvé otevřena 
v půlce prázdnin. Vnitřní výzdoba kavár-
ny odpovídá jejímu názvu. Návštěvníka 
přivítá letní atmosféra plážového baru 
– palmy, bambus, světlé dřevo a spoustu 
pohodlných polštářků. Uprostřed letošní-
ho žhavého léta kavárnička nabídla dětem 
báječnou točenou zmrzlinu a dospělým ná-
vštěvníkům chladivé a osvěžující míchané 
nápoje. A samozřejmě kávu. Hostům zde 
nabízí výběrovou kávu a čaje nejvyšší kva-
lity, domácí limonády, zapečené bagety, zá-
kusky z Rohatska a další dobroty. Nechybí 
ani hrací koutek pro nejmenší. Pro pracují-
cí je také příjemná prodloužená otevírací 
doba v pátek a v sobotu. Vše je připraveno 
s úsměvem a s láskou, dotaženo do detailů, 
včetně miniaturní čokoládičky ke každé-
mu horkému nápoji. Skvělý počin.

D. Říhová

Pokus o zřízení kavárny a vinárny v Dol-
ním Bousově. Tímto nadpisem začínal 
článek pana Bernarta v Bousováku z roku 
1967. Protože se v současné době jedna 
nová kavárna v Bousově objevila a situace 
v pohostinství se od té doby ve městě příliš 
nezměnila, příhodný článek vám nabízím 
k přečtení. Současně přeji současné kavár-
ně více štěstí a o mnoho delší trvání než té 
z roku 1967. D. Říhová

Situace pohostinství v Dolním Bousově je 
všem známa. V parném létě, o žních se stá-
vá, že bývají restaurace zavřeny a to nejen 
odpoledne, ale i večer. Jak je to možné? Hos-
poda na Rohatsku je jedna, stále otevřená 
a plná Bousováků. V této situaci se koncem 
léta začalo v pohostinství u Hemů s restauro-
váním jedné malé prázdné, či pouze nevyu-
žité místnosti a byla postupně zrestaurována 
na malou kavárnu – vinárničku. Úspěch je 
již v tom, že k tomu vůbec došlo. Snad nej-
větší zásluhu na jejím zřízení měl vedoucí 
pohostinství s. Novák. Nyní jde o to, zda tam 
vůbec někdo přijde. Doporučit ji můžeme. 
Hodí se však spíše pro soukromé účely a sku-
piny. Je zde totiž málo místa. Za uvážení by 
stálo, zda by se nedalo využít ještě vedlejší 
místnosti, kde je sklad. Obě místnosti jsou 
propojeny dveřmi, v obou je klenutý strop, 

což je dnes v módě. Ve vinárničce či kavár-
ničce, jak chcete, je dobrá výzdoba, u stropu 
svítí lucerna a prostředí je opravdu útulné 
a příjemné. Potíže další jsou v tom, že někte-
ří bousovští občané nejsou zvyklí navštěvovat 
místnosti našich restaurací. Ono totiž není 
jednoduché v našem Bousově, aby šla žena 
do restaurace v sobotu večer posedět a vypít 
si kávu či pohár vína. V pondělí by byla po-
stavena před soud bousovských žen u mléka. 
Na ochranu občanů je třeba však podotk-
nouti, že zde opravdu není místnost, kde by 
se dalo posedět v klidu a nevidět „unavené 
občany“ od piva apod. A co závěrem? Přijďte 
se podívat, přijďte posedět a možná – možná, 
že přijďte znovu... Bernart
Dodatek: V současné době je pohostinství 
u Hemů opět na přechodnou dobu uzavřeno, 
jelikož s. Novák, bývalý vedoucí se rozloučil 
s Bousovem a bez vědomí Jednoty a MNV se 
odstěhoval.

Slavnostní zahájení nového školního 
roku. 2. 9. 2019 proběhlo slavnostní při-
vítání žáčků prvních tříd. Vzhledem k ne-
příznivému počasí jsme se všichni sešli 
ve sportovní hale. Na 47 nových žáčků če-
kali jejich patroni, žáci deváté třídy, kteří 
budou všem prvňáčkům pomáhat s jejich 
nástupem do školy. Nejdůležitějším part-
nerem pro naše nové kamarády jsou jejich 
paní učitelky. V 1. A Mgr. Vladimíra No-
carová, v 1. B Mgr. Zdeňka Skálová. Paní 
učitelky přivítaly své žáky odznáčkem 
a medailí, které jim budou připomínat 
jejich první školní den. Pár slov pronesl 
k prvňáčkům a jejich rodičům i pan sta-
rosta Miroslav Boček. 
Přeji našim novým žáčkům příjemných 
devět let strávených v naší základní škole. 
Rodičům a všem kolegům trpělivost a klid, 
které jsou důležité pro práci s dětmi.

K. Karnová

Lidové umění Českého ráje a severový-
chodních Čech. Městské kulturní stře-
disko uspořádá po velkém úspěchu cyklu 
Modrá krev Sobotecka nový cyklus před-
nášek a besed Lidové umění Českého ráje 
a severovýchodních Čech. Přednášky bu-
dou doprovázeny promítanou obrazovou 
dokumentací. Cyklus pořádáme ve spolu-
práci s Muzeem Českého ráje Turnov a Re-
gionálním muzeem Jičín. Patronkou cyklu 

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. 

je ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově 
PhDr. Vladimíra Jakouběová.  

Předběžný program cyklu je následující:
20. 9. Michaela Havelková: Lidový nábytek

18. 10. Vladimíra Jakouběová: Lidová strava

15. 11. Miroslav Cogan: Lidová plastika 
13. 12. Hana Macháčková: Lidová architektura

17. 1. 2020 Vladimíra Jakouběová: Lidový kroj

14. 2. 2020 Michael Pospíšil: Lidová píseň

20. 3. 2020 Jarmila Bachmannová: Lidová mluva

17. 4. 2020 Hana Macháčková: Lidové zvyky

15. 5. 2020 Karol Bílek: Lidové pověsti

Přednášky se konají vždy v pátek v 18 hodin 
ve Šrámkově domě v Sobotce na náměstí čp. 3.

Pro návštěvníky cyklu budou připraveny 
ke každé přednášce výstavky příslušné od-
borné i regionální literatury (některé tituly 
bude možno zakoupit). Vstupné na jednot-
livé přednášky je dobrovolné. Těšíme se 
na vaši účast! 

K. Bílek

Rekonstrukce a rozšíření školní jídelny. 
V průběhu letních prázdnin došlo k rekon-
strukci a rozšíření školní jídelny. Kapacita 
školní jídelny se navýšila ze 76 míst na 120 
míst. Naším cílem bylo vylepšit komfort 
pro naše strávníky. Především snížit délku 
čekací doby při výdeji oběda a dát dětem 
možnost v klidu a v pohodě si vychutnat 
podávané jídlo. Kromě výměny podlaho-
vé krytiny, nové barevné výmalby stěn byl 
zakoupen i nový nábytek do školní jídelny. 
Celkové náklady na rozšíření školní jídelny 
činí 490 tis. Kč.  Chtěla bych touto cestou 
poděkovat Lucii A. Babákové, paní učitel-
ce z umělecké školy v Mladé Boleslavi, kte-
rá navrhla celý design školní jídelny včetně 
obrázků. Sama paní Babáková se podílela 
na malbě jednotlivých obrázků. Velkými 
pomocníky při malování byly i naše žáky-
ně Kačka Pánková a Anežka Kyzivátová 
z 6. B, Bětka Bartková z 9. třídy a Barča 
Šourková z 5. B. Děkuji také za spolupráci 
Gabriele Kyzivátové a Zuzce Zemanové.       
Rekonstrukcí neprošly jenom prostory 
školní jídelny, ale i školní kuchyň. Byla za-
koupena další myčka nádobí, která urychlí 
odbavování špinavého nádobí. Celková 
částka za rozšíření mycí plochy činila 200 
tis. Kč. Přeji všem našim strávníkům, aby 
jim u nás chutnalo. 

K. Karnová
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Různé

Nabídka volnočasov ých ak ti v it 
Podzim pomalu začíná klepat na dveře 
a s ním přichází i čerstvá nabídka volnoča-
sových aktivit pro děti i dospělé. Pro vaši 
inspiraci jsme shromáždili tipy z Dolního 
Bousova i blízkého okolí.

Zájmové kroužky pro děti jsou ve velké 
míře nabízené místní základní školou. 
Zde tedy uvedu pouze jejich výčet: florbal, 
sportovní hry, deskové hry, keramika, hra 
na flétnu.

Kromě školních kroužků jsou dětem urče-
ny oddíly sborů dobrovolných hasičů 
v místních částech (SDH Vlčí Pole, SDH 
Horní Bousov a SDH Bechov), kde také 
jistě s radostí přivítají nové členy. 

Další volnočasové aktivity 
pro děti

Čtenářský klub

Opět plný čtení, setkávání se spisovateli, 
cest za knihami, budeme objevovat další 
místa, kde se dá číst, někteří se stanou 
na den knihovníkem/knihovnicí...

Schůzky: v městské knihovně; 1. skupina 
(2. třída) pondělí 12.45–13.45, 2. skupina 
(3. a 4. třída) pondělí 14.00–15.00. 3. sku-
pina (4. a 5. třída) středa 12.45–14.00, dru-
hý stupeň pátek 14.00–15.30.

Přírodovědný kroužek

Na našich společných setkáních se detail-
něji seznamujeme s přírodou zejména 
v našem blízkém okolí. Učíme se přírodu 
nejen pozorovat, ale i lépe jí porozumět, 
poodhalit její tajemství, využít jejích darů 
a samozřejmě jí i pomoci a chránit tam, 
kde to je v našich silách. V případě značně 
nepříznivého počasí probíhá pro-
gram v prostorách školy. Na schůzky nosí-
me oblečení přiměřené počasí, které se 
může ušpinit, a s sebou pláštěnku (využije 
se třeba i jako sedátko), pití, tužku a pří-
padně i zápisník. Přidat se k nám můžete 
kdykoliv během roku. 

Schůzky: pátek 13–15, sraz před školou, 
vede Pavla Bartková a Lenka Hejnová.

Výuka AJ

Jazyková škola School Tour; schůzky 
v učebně ZŠ ve středu, 1. a 2. tř. od 12.30–
13.15, 3. třída od 13.15–14.00 a 4. a 5. třída 
od 14.15–15.00.  

Fotbal

Zastřešuje: Dolnobousovský sportovní klub

Oficiální stránky fotbalového klubu hrají-
cího I. B třídu Středočeského kraje s po-
drobnými informace mi a kontakty na tre-
néry najdete na www.dbsk.cz v záložce 
Klub/Kontakty.

Junák – český skaut z.s.

Vedoucí oddílu – Vojtěch Floriš, tel.: 
725 137 725. Schůzky: Baráčnická rychta 
(Josefské nám.) – každý pátek od 17 pro 
starší děti, středa od 17 hodin pro děti z 1. 
–4. třídy.

Oddíl stolního tenisu Dolní Bousov

Stolní tenis má v Bousově dlouholetou tra-
dici, včetně výchovy mládeže. Tréninky 
pro děti probíhají v pátek, momentálně je 
však kapacita naplněna.

Rybářský kroužek

Zajišťuje: Místní rybářský svaz

Revír MO ČRS Dol. Bousov se skládá 
z těchto rybníků: Továrenská nádrž, Zvolí-
nek, pískovna Obruby a potok Klenice. 
Schůzky pro dětské rybáře budou začínat 
v únoru, upřesnění termínu včas najdete 
na stránkách http://rodb.cz.

Kontakt: Bari Martin, tel: 731 159 294, 
mail: martin30809@seznam.cz

Hasičský kroužek Horní Bousov

Neděle 14–16, hasičárna Horní Bousov, 
vede p. Steklý

Nabídka volnočasových aktivit a spolků
pro dospělé

Oddíl stolního tenisu Dolní Bousov

Stolní tenis Dolní Bousov, z.s. má tři druž-
stva, která hrají regionální soutěže 1., 3. a 4. 
třídy. Umíte-li trochu stolní tenis a chtěli 
byste vyzkoušet, zda můžete být posilou 
pro naše řady, neváhejte nás kontaktovat.

Kontakt: Jan Jihlavec, tel.: 603 812 389, e-
-mail: jjihlavec@seznam.cz

Pilates, jóga

Pilates – úterý 19.00, sportovní hala
Jóga – čtvrtek, 19.00, sportovní hala
Kontakt: Zuzana Plíhalová, e-mail: plihal.
mh@seznam.cz, tel: 723 001 202

Bodystyling 

Gábina Pilařová, malá tělocvična ZŠ 
Čt a Ne 18 - 19 hodin.

Jumping Sobotka

Dynamické cvičení na speciálních tram-
polínách. (areál Stavby Koťátko, ulice Špá-
lova 295)

Pondělí  17.30–18.30, Út 18.00–19.00

Středa   17.30–18.30, Čt 18.00–19.00

Pátek     17.00–18.00

Omezená kapacita! Potřeba rezervace 
trampolíny na tel. 736 224 268.

Smíšený pěvecký sbor Stojmír z Dolního 
Bousova

Smíšený pěvecký sbor Stojmír zkouší i vy-
stupuje společně se smíšeným sborem 
Bendl ze Sobotky. Máte-li rádi sborový 
zpěv a umíte-li zpívat, přijďte mezi nás. 
Pravidelné zkoušky jsou každou středu 
od 18 hodin v ZŠ Dolní Bousov.

Kontakt: Monika Bonková, bonkova.mo-
nika@seznam.cz

Sdružená obec baráčníků pro Dolní Bousov 
a okolí

Zájmový spolek s dlouholetou historickou 
tradicí, hlavním krédem je zachování čes-
kých tradic a zvyků pro budoucí generace.
Kontakt: Božena Buřičová - Bara.Burico-
va@seznam.cz, web: baracnicidolnibou-
sov.webgarden.name

Podrobné informace, novinky a případné 
změny naleznete na webových stránkách 
www.infocentrum.dolnibousov.cz/sport/ 
nebo v oddílu www.infocentrum.dolni-
bousov.cz/zajmove-spolky/.

Výše uvedená nabídka volnočasových akti-
vit nemusí být úplná. Reprezentuje pouze 
ty kroužky a spolky, na které jejich pořa-
datelé zaslali pozvánky do bousovského 
infocentra nebo o kterých jsme se sami 
doslechli. Pokud víte o dalších, zde neuve-
dených, neváhejte nás na ně upozornit. 
Rádi tuto nabídku zveřejníme např. 
na webových stránkách www.infocent-
rum.dolnibousov.cz nebo jako krátkou 
zprávu ve zpravodaji. Dita Říhová
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Po předcích prý pátráme 
stále častěji

Otevírám dveře Městského úřadu 
v Dolním Bousově a vcházím do dveří 
na konci chodby, za nimiž sedí sympatic-
ká matrikářka Marcela Jelínková. S tou si 
dnes budu povídat nejen o běžných povin-
nostech matričního úřadu, ale také o tom, 
zda ji ještě po letech dojímají svatební ob-
řady. 

Když se řekne matrika, všichni si vybaví-
me svatby, úmrtí, narození, ale vy toho zde 
zajišťujete daleko více, můžete přiblížit, co 
dalšího zde občané mohou vyřizovat?

Je toho celá řada, kromě tedy zmiňo-
vaných svateb, úmrtí a případných naro-
zení je to zapisování změn do evidence 
obyvatel, dále je to ověřování podpisů či 
kopií listin, CzechPOINT, evidence hro-
bů, pokladna, spolupracujeme se zvláštní 
matrikou v Brně v případě, že řešíme mat-
riční události našich občanů v cizině. Také 
u nás lidé mohou hlásit ztrátu občanských 
průkazů.

Jsou ztráty občanských průkazů časté?
Poměrně ano, každý měsíc minimálně 

jedna. Sepíšeme o tom protokol a zadáme 
ztrátu ihned do AISEO, tedy do Integrova-
ného systému evidence obyvatel. 

Když zapisujete do matriky, je to stále stej-
né jako dříve, kdy se zapisovalo poměrně 
velké množství údajů o dotyčných. Na rod-
ném listě mé babičky se například dozvím, 
i kde pracovali její nejbližší příbuzní, je 
tomu tak i dnes?

Bohužel není, dnes zapisujeme jen mís-
to matriční události, kdy se stala, o koho 
se jedná, osobní stav a trvalý pobyt. V pří-
padě sňatku se uvádí partner a rodiče. 
Více informací nezaznamenáváme. 

Musíte při zapisování dodržovat nějaká 
přesná pravidla?

Hlavně na to potřebuji mít klid, takže 
do matrik chodím zapisovat o víkendu, 
mimo pracovní dobu. Nemůžu od toho 
odbíhat, abych neudělala chyby. Pracuje 
se s dokumentním inkoustem, který je 
k tomu přesně určený. Nedá se ničím vy-
zmizíkovat a nijak nebledne. Jediné, co 
musím dodržet, je klasické psací písmo. 

Ročně stoupá nebo klesá počet matričních 
zápisů a celkové agendy na matrice?

Jednoznačně stoupá ve všech oblastech. 
Jen za minulý rok sbírka listin obsahuje 
45 matričních zápisů. Z toho 9 v kolonce 
manželství a 36 v kolonce úmrtí. V letoš-
ním roce máme dokonce jedno narození.

V posledních letech je velmi populární vy-
hledávat na matrikách své předky, setká-
váte se i zde s lidmi, kteří pátrají po svých 
prarodičích a dalších příbuzných?

Ano, to je velmi časté. Lidé volají, píší 
emaily, někdo se zastaví osobně. Domluví-
me si termín mimo úřední hodiny a začne-
me hledat. 

Jakou máte úspěšnost při hledání požado-
vaných údajů a jak hluboko do minulosti se 
můžete podívat? 

Většinou opravdu lidé odcházejí spo-
kojeni, protože najdeme informace, kte-
ré do svého rodokmenu potřebují. Tady 
v Dolním Bousově máme informace 
od roku 1915 v případě narození, v Rohat-
sku se dostaneme až k roku 1885 a třeba 
v Martinovicích máme přesné záznamy 
dokonce už od roku 1801.  

Na obyvatele kterých obcí se mohou lidé 
do svého rodokmenu dotazovat?

Záznamy máme pro obce Dolní Bou-
sov, kam spadá Vlčí Pole, Horní Bousov, 
Střehom, Ošťovice, Bechov a  Svobodín, 
dále potom pro obce Dobšín, Domousni-
ce, Obrubce, Obruby, Přepeře, Rabakov, 
Rohatsko, Řitonice a Veselice. 

Která část vaší práce vás nejvíce baví?
Tak jednoznačně svatby a vítání občán-

ků. To jsou krásné okamžiky. Občas se za-
smějeme, občas je svatba na neobvyklém 
místě a o to více na ni vzpomínám. Na-
příklad na vlakové zastávce v Obrubcích, 
kdy přijel historický vlak, kde byl nachys-
tán i jídelní vagón a svatebčané s ním poté 
odjeli. Vše se muselo stihnout během půl 
hodiny, aby nebyla blokována doprava. 

Je něčím limitováno místo pro svatební ob-
řad a musíte u něj vždy fyzicky být?

Limitován ne, kdekoli na vhodném mís-
tě. U civilních svateb být musím, abych 
vše zaprotokolovala. 

Dojímají vás ještě po těch letech svatební 
obřady?

Teď už snad ani ne, možná ten prv-
ní. Spíše se na nich zasměji a ráda vní-
mám tu pozitivní atmosféru. Velmi často 
za úsměvné situace mohou děti, které jsou 
velmi bezprostřední. 

Vzhledem k statistice, kterou máme před 
sebou, tedy předpokládám, že dolnobousov-
ské matrice nehrozí zrušení, jako mnohde 
jinde? 

Naštěstí už nehrozí, ale v loňském roce 
vážně hrozilo. Museli jsme navštívit Mi-
nisterstvo vnitra, pod které spadá veřej-
ná správa a tedy i matriky, a dokázat, že 
zachování matriky v Dolním Bousově má 
smysl. 

Poslední otázka, kolik má v současnosti 
Dolní Bousov obyvatel?

Nyní má 2637 obyvatel.

Zuzana Zemanová
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Dovolená ve znamení 
odpočinku

„Honem! Musíme pospíchat, abychom 
mohli odpočívat!“ Taková dovolená umí 
být víc stresová než odpočinková. Každý, 
kdo se při návštěvě libovolného historické-
ho centra pohádal se svým partnerem tak, 
že jste se nakonec procházeli v odstupu 
deseti metrů, o tom ví své. Dovolenou si 
zkrátka musíte udělat pořádně odpočin-
kovou a jakékoliv zdroje stresu odložit 
na druhou kolej. 

Pochopitelně stres z obavy „Co se 
děje doma, zatímco jsme na dovolené“, 
patří na seznam dovolenkových strastí 
hodně vysoko. A právě v těchto momen-
tech plně využijete funkčnost systému 
JABLOTRON 100+. Systém totiž nejen-
že dokonale hlídá váš objekt (s nejlepší 
spolehlivostí na trhu), on ho i dokonale 
ovládá. Co jde zamknout, musí jít i odem-
knout. 

Pojďme si na zkoušku vypsat tradiční 
panické stavy, které dovolenkáře umí za-
stihnout uprostřed dálnice v Brennerském 
průsmyku: 

Mohli bychom vymyslet takovýchto 
scénářů více a pravděpodobně by výsledek 
byl vždy stejný: nechte to na nás, my se 
o to postaráme. Systém lze totiž napojit 
prakticky na jakékoliv zařízení. 

Jednou nás jedna naše cukrářka požá-
dala, abychom hlídali šlehačku na jejích 
dortech. Jakmile se rozteče, je po díle. No, 
krátce jsme se nad tím zamysleli, ale dnes 
klientka sleduje své cukrářské výtvory 
v telefonu, i když je zrovna na mimo dům. 
A když náhodou teplota v lednici stoupne, 
systém vše nahlásí a sám upraví. 

Neumíme vám garantovat, že se nako-
nec na dovolené přeci jen nepohádáte. Mů-
žete se však spolehnout, že starosti s tím, 
co se děje doma, můžete hodit na nás. Tak-
že ať už jste se letos rozhodli pro slovenské 
hory, španělské pláže, nebo pobyt na Za-
nzibaru, přejeme vám příjemné cestování 
bez starostí. 

Příště na téma: 9 tipů od profesionál-
ních zlodějů jak vykrást dům.

Richard Nocar 

Jak to asi bylo 
s bousovskými 

zvony
Bousovské zvony mi nedají spát. Mož-

ná proto, že se již rok zvuk jednoho 
z nich nese každým nedělním polednem. 
Do infocentra a knihovny se občas různý-
mi cestami dostanou staré dokumenty, se 
kterými už si ostatní neví, co dále počít. 
Já se je obvykle snažím pročíst, a pokud 
dokážu tak posoudit, zda se v nich nachá-
zí něco zajímavého pro historii Bousova. 
Po prostudování a důkladném nafocení 
je obvykle odkládám do boleslavského 
muzea, kam patří. Jednou takovou náho-
dou se mi pod ruku dostal i dopis, který 
popisoval, které zvony byly za 2. světové 
války odvezeny Němci. To opět podnítilo 
mou zvědavost, a vrátila jsem se ke své-
mu článku z Bousováku 5/2018 a snažila 
se nově zjištěné informace zatřídit a pát-
rala po dalších.

V archivní rešerši k dějinám kostela sv. 
Kateřiny v Dolním Bousově autorky Mar-
kéty Česákové z roku 2009 se o zvonech 
kostela píše následující:

...Ve zvonici na kostelní věži bylo umís-
těno celkem pět zvonů. Inventáře kostela 
z druhé poloviny 19. století je vyjmenováva-
jí jako velký zvon sv. Jakub, střední zvon 
sv. Jan, dva malé zvony a umíráček. Uvnitř 
kostela se nacházelo dalších pět menších 
zvonů, dva při hlavním oltáři, jeden při 
oltáři bočním (nekonkretizováno), jeden 
v sakristii a jeden zvon nemocných (tzv. 
Krankenglocke). V písemnostech dolnobou-
sovského farního úřadu se nalézá údaj, že 
dva ze zvonů (též nespecifikováno) pocháze-
jí z roku 1556, největší zvon byl ulit v roce 
1777, avšak v roce 1874 byl bleskem natolik 
poškozen, že vyžadoval nové odlití. Další 
dva zvony byly dle těchto informací vyrobe-
ny v roce 1786....

Dále máme k dispozici údaj o bousov-
ských zvonech od mladoboleslavského 
profesora a památkáře Františka Bareše 
z jeho knížky Sobotka a okolí z roku 1908:  

…Zvony: nejmenší (průměr 58 cm) slil 
Petr z Ml. Boleslavě r. 1556; druhý (89 cm) 
Jan a Štěpán bratři Priequeyové r. 1663; 
třetí největší  (1 m, 11 cm) Mik. Priequey r. 
1721. Malé zvonky jsou z let 1781 a 1794…

Panický stav Řešení 

„Vyteče nám pračka!“ Detektor záplav okamžitě nahlásí únik 
vody a systém uzavře hlavní uzávěr během 
pár vteřin. 

„Neměli jsme to druhé auto dát na hlída-
né parkoviště?“

Pohyb vašeho auta můžete v aplikaci sle-
dovat na dálku, kdykoliv se vám zlíbí. Tře-
ba teď. Nebo teď. Nebo teď. A kdyby se 
přeci jen něco dělo, o vše se za vás postará 
Bezpečnostní centrum. 

„Soused si vzpomněl, že chce půjčit z ga-
ráže rýč.“ 

Nevadí. Na dálku odjistíte a otevřete ga-
ráž. Na kameře se přesvědčíte, že si kromě 
rýče nepůjčil i vaši speciální sadu šroubo-
váků. Po jeho odchodu v aplikaci garáž 
opět zavřete a znovu zapnete alarm. 

„Nechali jsme puštěný sporák!“ Detektor kouře nebo plynu zachytí pro-
blém v samém zárodku požáru a Bezpeč-
nostní centrum přivolá pomoc. 

„Světlo! Nechali jsme svítit světlo před 
barákem!“

Není nic jednoduššího, než si nastavit au-
tomatické zhasnutí všech světel po zajiště-
ní alarmu. 

„Bože, doma je takové vedro, vždyť nám 
uschne trávník!“

Neuschne. Zavlažování trávníku na za-
hradě lze předem naplánovat v kalendáři 
nebo kdykoliv na dálku aktivovat.
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O starobylosti zvonů hovoří i zápisy 
z obecní kroniky. Ta uvádí, že 2. dubna 
1866 se v Dolním Bousově konala slav-
nost stého výročí posvěcení kostela, při 
kteréžto příležitosti byl pro kostel zakou-
pen z výtěžku besedy zvonek k sakristii 
na místo malého zvonku, který pocházel 
ještě z původního kostela. Současně je 
v tomto záznamu zmíněno, že zvon poled-
ník pocházel také z původního gotického 
kostela a byl stár 300 let. 

Takhle tedy vypadala sestava bousov-
ských zvonů před 1. světovou válkou.

Po první světové válce
Další záznam z obecní kroniky osvětlu-

je pohnutý osud těchto zvonů za světových 
válek. Kronika zmiňuje, že v roce 1916 
vzala vojenská správa kostelu zvony, a to 
hrubý (6 q), poledník, umíráček a malý 
zvonek od sakristie. Původní starobylý 
zvon od sakristie zachránil městský tajem-
ník Josef Macoun, když za něj nabídl puklý 
zvonek školní. Z pěti zvonů na věži zůstaly 
jen dva – pátečník a pozdvihováček. V led-
nu 1917 získalo záduší za tyto zvony o váze 
908,70 kg finanční odškodnění 3 634 K 80 
h, za školní zvonek dostalo město 8 K. 

Z náhodně nalezeného dopisu z roku 
1950 vyplývá, že po 1. světové válce, kon-
krétně v roce 1929, si dolnobousovští ka-
tolíci pořídili namísto těch odvezených 
dva nové zvony – sv. Václava a sv. Cyrila 
a Metoděje: 

Zvon sv. Václav – vážil 510 kg; spodní 
průměr činil 1 m, výška zvonu bez koruny 
76 cm, s korunou 88 cm. Zvon měl tón … 
(nelze přečíst – asi Cś ) a byl ulit firmou 
R. Perner, Suché Vrbné u Čes. Budějovic. 
Měl reliéf sv. Václava a nápis: „Nedej zahy-
nouti nám ni budoucím. Ke cti a chvále Boží 
řím. katol. osadníci r. 1929“.

Zvon sv. Cyril a Metoděj – vážil 210 kg; 
spodní průměr 75 cm, výška zvonu bez 
koruny 56 cm, s korunou 64 cm. Zvon měl 
tón C´́  a byl ulit Rudolfem Pernerem Su-
ché Vrbné. Měl reliéf sv. Cyrila a Metoděje 
a nápis: „Dědictví otců zachovej nám Pane. 
Řím. katol. kostel r. 1929“.

Nalezený dopis je odpovědí biskupské 
kanceláře jakési Charitě a potvrzuje, které 
zvony a kdy přesně byly dle jejich zázna-
mů zdejší farnosti zabaveny. Kromě dvou 
dolnobousovských zvonů se zde také píše 
o třech odvezených zvonech z Markvartic 
(zvon sv. Cyril a Metoděj o váze 306 kg; 
průměr zvonu 80 cm; zvon o váze 212 kg 
s reliéfem sv. Václava o průměru 72 cm 

a zvon o váze 148 kg s reliéfem sv. Jana 
Nepomuckého o průměru 64 cm; všechny 
z roku 1928) a jenom z Řitonického koste-
la (o váze 170 kg byl odvlečen 12. 3. 1942). 
Dle dopisu byly bousovské a markvartické 
zvony zabaveny 18. 3. 1942.

Po druhé světové válce
Za druhé světové války proběhlo druhé 

zabavování zvonů v Čechách, coby zdroje 
materiálu pro vojenské účely. Dle zápisu 
v 1. díle bousovské kroniky: „…byly v prosinci 
1942 z dolobousovského kostela všechny zvony 
odvezeny. Na kostelní věži byl ponechán pouze 
jeden malý zvon sloužící jako umíráček“.

A v archivní rešerši paní Českákové se 
dále říká:

…Přestože zvony z bousovského kostela 
byly za světových válek zničeny, dodnes 
se nám uchovaly zprávy o nápisech na ně-
kterých z nich. Kronika obce transliteruje 
nápis na pátečníku v tomto znění: „Zlit jest 
zvon na náklad záduší města Bausowa Do-
leního leta 1655. Václav Kosina purkmistr, 
Jiřík Blažek, Jiřík Zavr, Matěj Hanuš, Jan 
Bwa, Jan Hosa, Jan Paul, Petr Sstěpan, Řic. 
Jan Nadazki. Anno Domini 1655. Sanctus 
Nicolaus ora pro nobis.“ 

V Eichlerově sbírce, uložené v Archivu 
Národního muzea, se nachází dotazník 
ohledně bousovské farnosti, vyplněný 
v březnu 1828 zdejším farářem Janem 
Grossingerem. V tomto dotazníku jsou 
rovněž přepisovány nápisy na zvonech, 
a sice následovně:

▸ Na velkém zvonu: „Za panowání C. W. 
P. Excellenz P.P. Františka Jozefa Hraběte 
Czernina z Chudenitz Pána na Neuhausy, 
Kosti etc. etc. Za W.D. A W.W. Pana Jana 
Jiřiho Philippi toho času děkana sobotec-
kého I.Z.Z.I. Sancte Iacobe ora pro nobis. 
Anno D. M.D.C.C.X.X.I.“ (tedy 1721)

▸ Na menším zvonu: „Zlit jest tento zwon 
na naklad od zaduse mesta Bausowa Do-
leniho leta 1655. Waclaw Kossina Burg-
mistr, …“

Z uvedeného však vlastně vyplývá, že 
velký zvon, který nyní na věži visí, je právě 
výše uvedený, za 1. sv. války neodvezený, 
pátečník neboli „sv. Mikuláš“, protože da-
tace 1655 a nápis na současném zvonu se 
přesně shodují. Všechny zvony z bousov-
ského kostela tedy nebyly zničeny. Zdá se, 
že zvon Mikuláš z roku 1655 nebyl odve-
zen ani za 1. ani za 2. druhé světové války 
a pocházel by podle datace ještě z původ-
ního, dřevěného, kostela.

Jaké jsou mé argumenty, pro toto tvrzení?

Kratičký zápis z kroniky se mi nezdá 
příliš důvěryhodný. První rozpor je v uve-
deném datu zrekvírování zvonů. Kronika 
píše prosinec 1942, proti tomu dopis z bis-
kupství 18. březen 1942. Ale je všeobecně 
známo, že odvážení začalo koncem úno-
ra a koncem roku 1942 již byla zvonová 
akce ukončena. Proto se přikláním k datu 
18. 3. 1942. Z důvodu povinného odevzdá-
ní obecních kronik do archivu byly zápisy 
do kroniky zpětně doplněny až po světové 
válce a tudíž mohou být za ta léta vzpo-
mínky nepřesné.

Pokud je zápis nepřesný v datu od-
vezení, troufám si říci, že se mohl mýlit 
i v tom, že jeden, ten nejstarší zvon, od-
vezen nebyl. Pro tuto domněnku mám tři 
argumenty. Jednak byl podle datace zvon 
Mikuláš příliš historicky cenný (odhaduji, 
že spadal do kategorie C nebo D), a tako-
véto zvony se podle vyhlášky nemusely ani 
svěšovat. Přišly by na řadu, až po roztave-
ní a zpracování všech mladších. Za dru-
hé – na fotografii dokumentující odvážení 
zvonů z Bousova (publikované ve zpravo-
daji 5/2018) jsou pouze dva zvony, tedy 
ony v dopise uvedené „Václav“ a „Cyril 
a Metoděj“. A za třetí – předpokládám, 
že pokud by se v poválečném období, což 
není tak dávná minulost, aby neměla žijí-
cí pamětníky, navracel do Bousova zvon, 
který tu nyní prokazatelně je, dochovaly 
by se o tom nějaké zprávy nebo obecné 

Nápis na zvonu z roku 1655
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povědomí. Ať již v kronice, nebo nějaké 
fotografie nebo alespoň matné vzpomínky 
pamětníků. Vždyť taková akce by se jistě 
neobešla bez publicity nebo dokonce osla-
vy či nového vysvěcení.

Současný stav
Jaké zvony tedy nyní v kostele najde-

te? Na věži kostela sv. Kateřiny nyní visí 
zvon s datací 1655, který jsem dle nápisu 
pojmenovala Mikuláš. Po obou stranách 
Mikuláše jsou ještě dvě volné tzv. stolice, 

kde by mohly viset další dva velké zvony. 
Úplně na kraji visí menší zvonek, součas-
ný umíráček. Na zvonu je datace 1794 
a nápis: W.C.F. Pro pátý zvon (viz archivní 
rešerše) není ve věži nikde místo, interiér 
věže se tedy musel od devatenáctého sto-
letí změnit.

Tolik tedy mé domněnky o životě bou-
sovských zvonů. Mohu mít pravdu, ale 
nejsem historik, takže mé dedukce nemají 
žádnou odbornou hodnotu. Své argumen-

ty jsem vám poctivě předložila, a nechám 
na posouzení čtenářů, zda se mnou sou-
hlasí. Pokud by danému tématu měl kdo-
koli doplňující informace, ráda je v info-
centru přijmu.  

Když se nad všemi výše zmíněnými 
zvony zamyslím, pokud jsou všechny úda-
je pravdivé, vystřídalo se v našem kostele 
za jeho existenci zvonů a zvonků jak na lo-
retě...

Dita Říhová

V ý roba ad ven t ních věnců
Toužíte mít vlastnoručně vyrobený adventní věnec, ale ne-

chcete si doma dělat nepořádek? 
Tušíte, že ani letos se vám prodejci adventní výzdoby ne-

trefí do vkusu?
Městská knihovna zve všechny, kdo si chtějí navodit 

příjemnou náladu adventu, na tradiční adventní dílnu pro 
dospělé. Pod naším nenápadným vedením vytvoříte vlastní 
adventní věnec na stůl či k zavěšení na dveře podle svého 
vkusu. 

Dílna proběhne v sobotu 23. listopadu od 14 hodin 
v městské knihovně. Materiál na výrobu věnců (korpusy, 
chvojí a další zelený materiál na obalení věnce) bude pro 
vás připraven.

Vstupné činí 90 Kč – v ceně je korpus věnce, vázací drát, 
chvoj, teplý nápoj a teplé slovo . Něco sladkého na zub a pro 
navození dobré nálady bude vítáno!

Na místě budete mít možnost dokoupit si další slaměný 
či polystyrenový korpus, bodce, svíčky, mašle a jiné dekora-
ce nebo si donést vlastní dle svého vkusu. S sebou si pokud 
možno přineste zahradnické nůžky, a pokud máte přízdoby 
– oříšky, skořápky, sušené plody, malé nazdobené perníčky, 
sušená kolečka pomeranče, skořice apod.

Z důvodu omezené kapacity knihovny a potřeby připra-
vit správné množství zeleného materiálu na tvoření prosíme 
o jmenovité přihlášky (telefonem, mailem, osobně) do středy 
20. listopadu. 
Kontakt: Městská knihovna a infocentrum Dolní Bousov, 
Kostelní ul. 141, tel. 322 312 001, knihovna@dolni-bousov.cz.



www.infocentrum.dolnibousov.cz

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

Ročník 55 - číslo 5/2019 www.dolni-bousov.cz10

V zpomínk y na Bousov 
– 3.  část

K ministrování patřily také radostné 
události jako křtiny, biřmování a svatby. 
K těm smutným pak zejména pohřby. 
V této době byli nebožtíci vystavováni 
doma, někdy i několik dnů, v otevřené 
rakvi. Viděl jsem velké množství starých, 
sedřených lidí. Smuteční hosté plakali 
a naříkali. Ti nejbližší nebožtíka ještě před 
uzavřením rakve naposledy políbili. Často 
se mi o tom i zdálo. Pan farář mně radil, 
abych se díval někam jinam. Pohřeb byl 
vždy vypraven z domu smutku. Po přitlu-
čení víka rakve byla rakev uložena do pro-
skleného vozu s anděly, který táhli krás-
ní černí koně pana Nechánského. Když 
vůz s rakví projížděl okolo osob stojících 
na chodníku, provoz na chodníku ustal. 
Pánové smekali klobouky. Uniformované 
osoby zdravily rakev vojenským pozdra-
vem. Pohřební průvod nepředjížděla žád-
ná motorová vozidla. Kolemjdoucí osoby 
se vždy zastavily. Pohřební průvod vždy 
obešel dolnobousovské náměstí. Průvod 
doprovázela dechová kapela, která hrála 
smuteční pochody. Po skončení obřadu 
se hudba vracela zpět do města již zve-
sela, obyčejně přímo do hospody, kde se 
na nebožtíka vzpomínalo v dobrém a vese-
lém tónu. Vzpomínání pomáhaly vhodné 
nápoje, které obyčejně hradila pozůstalá 
rodina. 

V té době pozůstalí drželi smutek, žád-
né kino, divadlo ani zábavy. Příslušníci 

rodiny nosili na rukávě černé pásky. Ti 
nejbližší chodili dlouho v černých šatech, 
vdovy minimálně rok. Některé pak chodi-
ly v černém do konce svého života.

V březnu 1953 zemřel Josef Stalin 
a v zápětí po něm Klement Gottwald. 
Na náměstí byl postaven katafalk, u kte-
rého se střídaly čestné stráže (ministranti 
tam nebyli). Vím, že jedna paní z Příhonu 
narušila průběh piety, když veřejně křiče-
la, že Stalin byl vrah národů. Paní tenkrát 
odvezli do blázince. 

Někdy v té době proběhla také měnová 
reforma. Pamatuji se, že lidé také plakali 
a bylo to poprvé, co veřejně začali nadávat 
na režim. Za sebe bych řekl, že až do této 
doby panovalo obecné nadšení. Roztočme 
kola! Svazáci a svazačky chodili v mod-
rých košilích, pomáhali na žních, mlátič-
ky běžely i v noci. Bylo to období častušek 
a písní typu: „Šel Frantík kolem zahrád-
ky“, „Zítra se bude tančit všude“ anebo 
dodnes krásná píseň „Svítá“ (V+W).

Později se i v Bousově objevily kombaj-
ny. Zrní bylo mokré, tak se sušilo přímo 
na náměstí na dlažbě. Časem JZD zakou-
pilo traktor Zetor. Vašek Anděl a já jsme 
„kamarádili“ s řidičem Zetoru panem 
Drahotou, který nás nechal řídit. Občas 
jsme s ním jeli i sami za plného provozu 
přes náměstí. Tuto zábavu nepochopitelně 
toleroval i soudruh ředitel Reif, který Vaš-
ka Anděla veřejně pochválil. 

Náměstí za mého mládí prošlo velkými 
změnami. Ještě těsně po válce rostly po ce-
lém obvodu náměstí kaštany, ze kterých 
padaly na podzim kaštany a z jara, vždy 
ve čtyřletých intervalech i tisíce chroustů. 
Byl to ráj pro dětské hry. Každé jaro jsme 
zde hráli kuličky. Později byly kaštany zlik-
vidovány. Náměstí bylo upraveno do dnešní 
podoby. Kočičí hlavy byly nahrazeny dla-
žebními kostkami. Náměstí bylo přejme-
nováno na náměstí Klementa Gottwalda. 
Po dlouhá léta zde probíhaly májové oslavy, 
25. únor, Den znárodnění a oslavy VŘSR. 
Z budovy školy na nás často hleděly portré-
ty Marxe, Engelse, Lenina, Stalina, později 
Bulganina a Molotova. Občas se mezi nimi 
objevil Klement Gottwald a později Anto-
nín Zápotocký. Do Dolního Bousova začal 
jezdit Děda Mráz, který měl nahradit na-
šeho Ježíška. Zaplať Pán Bůh, nenahradil. 
Psali jsme dále Ježíškovi dopisy. Dárky 
nám nosil i Mikuláš a několikrát i Barbora. 

Protože televize zahájila činnost až 
v roce 1953, vedl se v našem městečku 
velmi čilý společenský život. Zejména 
v letních měsících (v zimě se dralo peří) 
seděli občané dlouho do noci na lavičkách 
a vedli sousedské hovory o všem možném. 
V noci jsme usínali při otevřených oknech, 
do kterých se linul ze všech stran zvuk ža-
bího kvákání. Úžasný žabí koncert. Za na-
šeho mládí se doma hodně četlo a poslou-
chal se rozhlas. Celá rodina poslouchala 
vždy po nedělním obědě rozhlasovou po-
hádku, povídání Hanzelky a Zikmunda, 
expedici Kon-Tiki a reportáže ze sportov-
ních soutěží. V té době prakticky nebyly 
rozvody. V celém DB žily, pokud vím, pou-
ze dva rozvedené páry. Ženy chodily vý-
lučně v sukních. Ve všech úřadech, restau-
racích, čekárnách a vlacích byla plivátka. 
Poslední plivátka byla v čekárnách u zuba-
ře. Doba je vyhnala i odsud. Vlaky jezdily 
na uhlí. V čekárnách se topilo v kamnech.

Josef Doškář
Pokračování příště

Z kroniky města: Dne 9. května 1943 
zemřel dlouholetý náš učitel František 
Kučera. Pohřben byl dne 12. 5. za vel-
ké účasti občanstva místního i z okolí. 
Jeho pohřbu se zúčastnilo všechno žac-
tvo a učitelstvo z celého kraje. Po del-
ším utrpení zemřel předčasně ve stáří 
48 let. Narodil se v Samšině u Sobotky. 
Na zdejším okrese působil na několika 
školách, než trvale se usadil v D. Bouso-
vě.                /pokračování na straně 14/Záběry z pohřbu pana učitele Františka Kučery, zakládajícího člena DBSK.
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Knižní novink y
Tipy z městské knihovny:

Naučná literatura:
 Hry pomáhají s problémy 
 Luštěninová kuchařka se spoustou zele-

niny (P. Klíma)  
 Outdoorová kuchařka (P. Pospěchová)
 Běhej, mami, běhej (L. Davies)

Krimi:
 Cizinec (H. Coben) Cizinec se vynoří 

odnikud – možná v baru, možná na par-
kovišti nebo v supermarketu. Nikomu 
není jasné, proč to dělá. Ale informace, 
které má, se nedají popřít. Zašeptá vám 
do ucha pár slov, rozmetá jimi váš svět 
na kousky a zmizí. 
 Oběť bez tváře (S. Anhem) Dvě zoha-

vené mrtvoly. Dva bývalí spolužáci. 
A u obou se našla třicet let stará třídní 
fotografie s jejich přeškrtnutými obličeji.
 Matčina hra (S. Jones) Psychologický 

thriller plný nečekaných zvratů o niči-
vém vztahu mezi Emily, jejím přítelem 
a jeho matkou. Ukazuje, jak mocná 
může být síla manipulace a že všechno 
nemusí být tak, jak se na první pohled 
zdá.
 Sněžný měsíc (M. Klevisová) Realitní 

agentka byla zavražděna v Beskydech 
na odlehlém místě před roubenkou, 
kterou nabízela k prodeji, jen několik 
týdnů po vraždě makléřky v Praze. 
Oba případy spojují podobné okolnosti, 
a navíc se zavražděné ženy mohly znát. 

Romány:
 Modlitba za Černobyl (S. Alexijevičo-

vá) Kniha laureátky Nobelovy ceny je 
sestavena z rozhovorů s lidmi z černo-
bylské oblasti, jejichž život neštěstí zá-
sadně ovlivnilo.
 Tiché roky (A. Mornštajnová) Kolik 

toho víme o svých nejbližších? Psycho-
logický román kde se ukáže, že nic není 
takové, jak se doposud zdálo, a už vů-
bec ne takové, jaké by to být mělo.
 Celej Franz! (M. Davouze) Věra Saud-

ková nebyla jen neteř F. Kafky, ale man-
želka slavného překladatele Shakespea-
rova díla E. A. Saudka, matka pěti dětí, 
talentovaná překladatelka a hlavně 
moudrá a statečná osobnost.
 Hortenziová zahrada (M. Lamballe) 

Kniha se odehrává ve dvou časových 
obdobích, během 2. sv. války a v součas-
nosti. Oba děje spojuje malebná vesnice 
ve francouzské Bretani a starý klášter.

Nemů ž ete sehnat pov innou čet bu?
Když se ve škole vyhlásí určitý autor 

nebo kniha jako povinná četba pro nad-
cházející období, berou žáci naši knihovnu 
útokem. Pohádky, pověsti, balady, bajky – 
každý tento titul máme v knihovně v ně-
kolika výtiscích, ale i tak nemůžeme uspo-
kojit všechny zájemce. Městská knihovna 
proto pro vás vybrala webové stránky, 
kde si můžete jednotlivé tituly (e-knihy) 
ZDARMA stáhnout přímo do svého PC, 
čtečky, či mobilu...

Městská knihovna Praha
www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty
Karel Čapek, Karel Hynek Mácha, Bože-
na Němcová, Vladislav Vančura – sebrané 
dílo těchto českých velikánů a klasické po-
hádky i Jiráskovy pověsti.

Databáze knih
www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-
-stazeni
Na stránce je 913 e-knih ke stažení zdar-
ma: Čapek, Dante, Verne, Jirásek, Němco-
vá, Andersen a další „povinní“ autoři.

Bibliohelp  
www.bibliohelp.cz/rejstriky/plny-text  
Karel Čapek, Bible, Jack London (Démon 
alkohol), George Orwell (Farma zvířat), 
Erich Maria Remarque (Na západní fron-
tě klid) aj. 

Česká elektronická knihovna 
www.ceska-poezie.cz/cek
Poezie 19. a poč. 20. stol. – Karel Hynek 
Mácha, Karel Jaromír Erben, Karel Havlí-

ček Borovský, Jan Neruda, Jaroslav Vrch-
lický, Otakar Březina – nutná registrace. 

e-Knihovna.cz 
www.eknihovna.cz/eknihy-zdarma
Volně přístupní klasici české i světové lite-
ratury – dílo bratří Čapků, Boženy Něm-
cové, Karla Hynka Máchy nebo Victora 
Huga a Franoise Villona – nutná registra-
ce.

Google Books  
books.google.cz
William Shakespeare, Moliére, Victor 
Hugo (Bídníci) a velké množství jiných, 
jen si to najít ;) 

Když nechcete číst, poslouchejte
Poslouchejte v autobusu nebo před spaním. 
Zde se dají získat audioknihy ke stažení:

► www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/por-
tal – obsahuje téměř veškerou povin-
nou četbu pro střední školy a gymnázia

► www.zvukoveknihy.cz – několik dalších 
knih k „přečtení“

► www.bible21.cz/ke-stazeni/audio – Bib-
le nahraná k poslechu

Kolekce povinné četby se také nachází 
► na čtečkách, které půjčuje městská 

knihovna (Kostelní ul. 141)

► ve školní knihovně (3. patro ZŠ) – biblic-
ké příběhy, Nerudovy povídky, Božena 
Němcová a další; za účelem výpůjčky 
kontaktujte paní uč. Radku Procházko-
vou

T ýden k nihoven 
– hr avě i  vá žně

Registrace zdarma – Amnestie dlužníků – Besedy – Divadlo – Kino

Týden od 1. do 5. října se v naší knihov-
ně opět uskuteční akce s mottem „Týden 
knihoven“. Týden knihoven je největší 
společnou událostí českých knihoven, kte-
rá probíhá po celé České republice v první 
polovině října. Tento největší knihovnický 
happening každoročně láká na celou řadu 
společných i dílčích akcí, které se od roku 
1996 těší stále větší oblibě veřejnosti i sa-
motných knihovníků. Novým uživatelům 

nabízí řada knihoven v tomto týdnu bez-
platnou registraci a těm stávajícím napří-
klad mimořádnou amnestii, která promíjí 
pokuty za opožděné vrácení knih.

I my jsme pro vás na říjen přichystali 
jako každoročně mnoho akcí. Zaměřili 
jsme se na oblíbené téma cestování a pří-
roda, chystáme něco pro děti i něco pro 
dospělé, a tak doufáme, že si každý z vás 
najde alespoň jedno téma, které ho oslo-
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Slav ičí  k ra jina př ed rá jem
Dolní Bousov je dávno už v české orni-

tologii „hlavním městem“ slavíků a nejen 
díky Slavičímu háji. Do něj mimochodem 
letos na závěr směřovali školitelé kurzů 
České společnosti ornitologické, aby lidé 
zažili atmosféru parku. Chtěl jsem ale na-
psat hned v úvodu, že v tomto vydání opět 
převážně zůstaneme u krále ptačích zpě-
váků, snad to laskavý čtenář přežije. 

Když jsem byl před lety hostem 
na Dvojce Českého rozhlasu v nočním Mi-
krofóru, zeptala se mne Světlana Lavičko-
vá před zahájením živého vysílání u kávy 
ve studiu, zda zvládnu o slavících mluvit 
dvě hodiny. A ať nemám strach, že to lidi 
dotazy rozdrobí. Odpověděl jsem, že se 
mohu klidně nechat zaregistrovat agen-
turou Dobrý den v Pelhřimově a pokusit 
se o nich mluvit na rekord celý den. Mám 
tedy informací ze světa rezavého slavičího 
peří opravdu nadbytek a po letošní sezóně 
ještě přibylo. 

Ví se o mně, že místo, abych oslavoval 
Český ráj, který mám na dotek (a značka 
je to dobrá), „zpívám“ o zmlácené kra-
jině před rájem, protože právě v ní jsem 
domovem. Nenarodil jsem se v Českém 
ráji, narodil jsem se před ním, a tady jsem 
povinen hledat a doufat, že najdu! A pak 

o tom už jenom hlásat. Dlužno dodat, jak 
člověk s tou statečnou krajinou srůstá, že 
jsem v tom chování stále urputnějším. Ve-
lice se mi hodí právě i zjištění, které při-
šlo brzy po započetí výzkumu, že slavíci 
u nás svým rozšířením končí a třeba právě 
zmíněná CHKO nad námi už tuto výsadu 
nemá. Pomohlo nám, že jsme jakousi po-
slední výspou Polabí. Otevřeného, teplejší-
ho, přívětivého. 

Letos jsem poprvé obětoval čas a vy-
zkoušel chytat pro kroužkování po celou 
hnízdní dobu, jak mi to zaměstnání umož-
nilo. Nevěřil jsem totiž údajům z knížek 
o republikové hustotě osídlení a odváž-
ně tvrdil, že nejmíň tisícovka slavíků by 
se našla v mé oblasti pracovního názvu: 
Od Humprechtu k Jizeře. Dvě stě dvacet 
kilometrů čtverečných. No a s pocitem, že 
se mi podařilo podchytit slabší polovinu, 
okroužkoval jsem přes pět set slavíků. Ta-
kový výsledek nenajdete meziročně nejen 
nikde po republice, ale ani po Evropě, 
a až to nasypu ke konci roku do počítače 
s lokacemi, způsobí to zcela jistě výrazné 
pozdvižení. 

Já jsem tím ale nesledoval osobní slávu, 
chtěl jsem se dopátrat, zda nesídlí někde 
v regionu slavík s kroužkem z předcho-

zích odchytů, prováděných v noci, kdy si 
obecně myslíme, že se chytají ptáci prů-
tažní – tedy tací, kteří odněkud už dávno 
proletují do zimovišť. Právě toto obrovské 
číslo pochytaných jedinců mi dalo šanci 
v unikátním průzkumu podívat se za zá-
clonu tajemství. A kupodivu – výsledek se 
dostavil, a hned třikrát! U Horky u Bakova 
nad Jizerou jsem chytil v máji zpívajícího 
mistra, který měl kroužek z předchozího 
léta zpod Horního Bousova, od tamní 
strouhy pod zaplocenými sady. Dalšího 
jsem objevil v Březně a posledního v Dol-
cích u Mnichova Hradiště. Tři doklady 
jsou přesto málo a zcela jistě půjde v za-
stoupení protahujících slavíků a jakýsi 
mix, kdy podobně to mají třeba čápi. Tam 
mladí od severu proletují zdejšími hnízdiš-
ti a naši výrostkové se k nim na společnou 
cestu přidávají. U slavíků s tou výjimkou, 
že každý jeden táhne individuálně a ještě 
k tomu v noci. 

A kdybychom nyní od problematiky 
odskočili a přešli více do polohy roman-
tiků – představte si takového ptačího po-
tomka, který se narodil třeba na soutoku 
Klenice s Trnickým potokem za městským 
nádražím a jedné noci, když se osamostat-
nil a probrousil rodný kraj, aby jej uložil 
do paměti, zvedl křídla definitivně k oblo-
ze, a aniž by cokoli sám plánoval, instinkt 
jej nasměroval k jihozápadu. Poletí dlouho 

ví. Jak je zvykem, po celý týden budou 
mít noví čtenáři možnost se zaregistrovat 
na následující rok zdarma. Šanci opět dá-
váme i hříšníkům, kterým budou (pokud 
knihy přijdou vrátit v tomto týdnu) odpuš-
těny všechny upomínky! Chceme prostě 
své knihy zpět.

V úterý večer zahájíme týden kniho-
ven milou povinností pokřtít novou kni-
hu básní Pavly Bartkové. Sbírka má název 
Od zimy do jara; Pro tebe... Večerem bude 
provázet pan Tomáš Grindl a začínáme 
v 18 hodin.

Středa 2. 10. bude, jak už je zvykem, 
určena hlavně dětem a budeme je zvát 
na tradiční podzimní divadelní pohádku 
do knihovny. Od 16.30 hodin nabídneme 
dětem loutkové divadlo – Vodnickou po-
hádku v podání divadla Kozlík z Hradce 
Králové. V rybníku na kraji vesnice žijí 
dva vodníci a jejich domácí mazlíček žába. 
Když vidí nešťastnou Madlenku, která je 
zamilovaná do Vendelína, rozhodnou se 
jejich lásce pomoci. Pohádka má příjem-

nou staročeskou atmosféru a je plná pís-
niček. Vstupné bude 30 Kč pro děti a 40 
pro dospělé.

Ve čtvrtek zveme milovníky krásných 
fotografií a také Českého ráje na multime-
diální projekci a přednášku Pavly Bičíko-
vé o Českém ráji. Prostřednictvím velko-
plošných fotografií společně navštívíme 
známá i méně známá místa Českého ráje. 
Vydáme se do skalních měst, na českoraj-
ské sopky, na hrady, zámky a tajemné zří-
ceniny. Uslyšíte příběhy o lidech, kteří zde 
stále žijí a jsou věhlasnými šperkaři, skláři 
a brusiči drahých kamenů. Zažijeme pře-
kvapivá dobrodružství a odhalíme některá 
tajemství tohoto čarokrásného kraje. Víte, 
že když se procházíte Prachovskými skala-
mi nebo Hruboskalským skalním městem, 
tak kráčíte po dně křídového moře? Že 
rozeklaný hřeben Suchých skal byl také 
mořským dnem, které se před miliony let 
tektonickými pohyby přetočilo z vodorov-
né do svislé polohy? Možná konečně po-
chopíme genialitu a výjimečnost velikánů 

české historie – Albrechta z Valdštejna 
a Járy Cimrmana. Pavla Bičíková v tomto 
regionu žije již 30 let. Na svých fotografi-
ích zachycuje genia loci známých i méně 
známých míst Českého ráje.

V pátek 4. 10. od 19 hodin nabídneme 
v podkroví knihovny zfilmovanou ver-
zi knihy Skleněný pokoj. Jedná se o film 
podle slavného románu britského spisova-
tele Simona Mawera. Mimořádný milost-
ný příběh je inspirovaný dramatickými 
událostmi 20. století i zrodem ikonického 
architektonického skvostu – brněnské vily 
Tugendhat. Film se natáčel přímo ve vile 
Tugendhat a na dalších místech moravské 
metropole. Snímek s hvězdným meziná-
rodním obsazením.

Doufáme, že jsme pro Vás vytvořili za-
jímavý program, a že vás osloví příjemné 
domácké prostředí naší knihovny, kde je 
možné si v klidu posedět s knihou, kávou, 
s přáteli. Není čas stát se majitelem čtenář-
ského průkazu dolnobousovské knihovny?
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a vůbec ne přímočaře. Využije řady větších 
zastávek k doplnění tukových zásob, svého 
„paliva“ zejména pro přelet moře, ale hlav-
ně nebezpečnější pouště. A až mu ona ne-
viditelná síla křídla zastaví, bude v Sahelu. 

Podobně, jako souputníci kdesi od Kolo-
mut, Jizerního Vtelna, nebo od Poděbrad. 
A až přejde určitý čas, nadiktovaný k pře-
zimování, a v jeho rodišti se zima převáhne 
k předjaří – víte, jak to dopadne? Pokud ne, 

přečtěte si knížku Slavík z dubového lesa. 
Máte ji zcela jistě v městské knihovně, 
nebo si o ni napište k nám. Ještě jich tu pár 
v komínku vyčkává.                                 

Pavel Kverek 

Dolnobousov sk ý spor tov ní k lub
Začala podzimní 

sezóna fotbalového 
ročníku 2019–2020. 
Bohužel výsledky na-
šeho A-mužstva jsou 
neuspokojivé. Máme 

odehráno šest soutěžních utkání a bohu-
žel mužstvo získalo pouhé tři body a krčí 
se na chvostu tabulky I. A třídy. Musíme 
věřit, že se výkony zlepší a body přijdou.

B-mužstvo vstoupilo do soutěže Okres-
ního přeboru lépe. Mužstvo prochází 
generační obměnou a nikdo nečekal, že 
po čtyřech kolech bude mužstvo ve stře-
du tabulky. Dorost začal další ročník v I. 
A třídě vítězstvím, ale další dvě utkání pro-
hrál, v posledním utkání zvítězil na hřišti 
Libiše. Mládežnické soutěže se teprve roz-
jíždějí. Žáci, starší přípravka a mladší žáci 
7+1 odehráli čtyři soutěžní utkání. Mladší 
přípravka na svůj start teprve čeká.

Výsledky A-mužstvo
DBSK - Mnichovohradišťský SK 1:3 

(0:2), branky: Ježek; TJ Sokol Pěčice - 
DBSK 2:0 (0:0); DBSK - SK Rejšice 0:1 

(0:0); SK Slavia Jesenice - DBSK 4:3 (4:2), 
branky: Sedláček, Tomíček, vlastní; DBSK 
- TJ Sokol Luštěnice 0:1 (0:0); Spartak 
Průhonice - DBSK 0:3 (0:2), branky: Bar-
toň, Horák, Tomíček

Výsledky B-mužstvo
DBSK "B" - FC Mukařov 3:0 (1:0), 

branky: Altman, Šolc M., Šolc J.; TJ So-
kol Řepov - DBSK "B" 2:2 (0:1), branky: 
Hrdý, Šolc M.; DBSK "B" - FK Zdětín "A" 
3:3 (2:2), branky: Kasal, Šolc J., Tomíček; 
Sokol Kněžmost - DBSK 4:0 (1:0) 

Výsledky Dorost:
DBSK - TJ Klíčany 3:2 (1:2), branky: 

Merva, Pilař, Hercík; SK Zeleneč - DBSK 
6:4 (1:1), branky: Hercík 2x, Verecký, No-
sek; DBSK – FK Brandýs–Boleslav 0:10 
(0:5); Sokol Libiš - DBSK 3:4 (1:2), bran-
ky: Nosek 2x, Hercík, Kafka

Výsledky Žáci
DBSK - SK Bělá pod Bezdězem 6:2 

(3:1), branky: Veselý J. 2x, Svoboda O. 2x, 
Karn, Kriško; SK Skalsko/TJ SOKOL Ka-

tusice (SD) - DBSK 3:1 (1:0), branky: Kriš-
ko; DBSK - SK Akuma Mladá Boleslav 5:1 
(2:0), branky: Zvěřina D., Kriško, Jahoda, 
Brezáni; Sokol Kněžmost - DBSK 4:3 (2:1), 
branky: Brezáni, Štros, Karn

Výsledky Mladší žáci 7+1
DBSK - TJ Sokol Nová Ves 5:7 (1:2), 

branky: Veselý J. 2x, Zvěřina D. 2x, Ni-
ems; SK JIZERAN DOUBRAVA - DBSK 
10:0 (4:0); DBSK - TJ Sokol Kněžmost 4:2 
(0:0), branky: Karn 3x, Vozka; Bakov nad 
Jizerou - DBSK4:3 (4:2), branky: Karn, Ni-
ems, Koliáš

Výsledky Starší přípravka
TJ Sokol Kněžmost - DBSK 4:7 (1:4), 

branky: Štros 2x, Veselý m. 2x, Polášek 
2x, Koliáš; DBSK - SK Klášter n/J. 7:3 
(4:1), branky: Brzák 3x, Havel O. 3x, 
Keller; FK Dlouhá Lhota "A" - DBSK 3:8 
(1:2), branky: Beitl 3x, Smadra 2x,Veselý 
M., Polášek, Pastorek; DBSK – Bělá pod 
Bezdězem 4:3 (1:1), branky: Veselý M., 
Štros, Hozák

Miroslav Boček

Stolní tenis
Regionální soutěže stolních tenistů 

skončily na přelomu března a dubna. Stol-
ní tenisté Dolního Bousova mají za sebou 
zajímavou a z hlediska výsledků i velmi 
slušnou sezónu.  

Ve 2. třídě regionálních soutěží druž-
stvo A nakonec skončilo na krásném čtvr-
tém místě. Nejlepším hráčem byl Miloslav 
Štolovský (úspěšnost 70 %), dále Jan Noha 
(53 %) a Jaroslav Kohout (46 %). Dařilo se 
i ostatním. Celkem zasáhlo do hry 9 růz-
ných hráčů.

Ve 3. třídě družstvo B skončilo na pá-
tém místě tabulky. Zde byli nejlepšími hrá-
či Miroslav Doubek 

(72 %) a Milan Ungr (71 %).  Do hry za-
sáhlo celkem 8 hráčů.

Družstvo C ve 4. třídě mezi 13 družstvy 
obsadilo osmé místo, což je proti předcho-
zím sezónám posun vpřed. Nejvíce se da-
řilo Jaroslavu Pavlištovi a Vladimíru Vit-
majerovi, v prvních šesti kolech význam-
ně pomohl nový hráč Milan Ungr, který 
se poté posunul do základu družstva B. 
V céčku nastoupilo během sezóny 8 hráčů.

Celkem se konalo 6 bodovacích turnajů 
mládeže. Všech se zúčastnila Eliška Hla-
váčková a o jeden méně má na svém kontě 
Aleš Pitro. Do turnajů se zapojilo celkem 
52 hráčů regionu a oba výše uvedení se 
v nich rozhodně neztratili. Platí to pře-
devším o Elišce, protože to byla její první 
sezóna mezi registrovanými hráči. 

Nová sezóna začíná na konci září. 
Družstvo A v ní bude hrát 1. třídu regio-
nálních soutěží, kam nakonec postoupi-
lo. Družstvo B bude opět ve 3. třídě a C 
ve čtvrté. Vzhledem k postupu áčka bude 
asi nejnáročnějším úkolem pokusit se nej-
vyšší regionální soutěž udržet.

Celkem je na soupiskách všech tří druž-
stev 20 hráčů, tři z nich jsou však aktuálně 
mimo hru (zranění apod.)

Předpokládáme, že mladí hráči se bu-
dou opět zapojovat do bodovacích turnajů 
mládeže. Eliška Hlaváčková a David Suk 
se v rámci přípravy zúčastnili kempu pro 
mládež v Mnichově Hradišti.

Jan Jihlavec
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nemusí vyjadřovat názory redakční rady zpravodaje. Uzávěrka příštího čísla 15. 11. 2019. Později podané příspěvky nebo neuhrazené inzeráty 
nebudou otištěny. Děkujeme za pochopení.

Společenská kronika
Poděkování 
Děkuji MÚ v zastoupení pana starosty M. Bočka a paní Jelínkové 
za přání, dárek a milou návštěvu u příležitosti mých narozenin.

M. Vacek

Vzpomínka 
Dne 8. 5. 2019 zemřela v požehnaném věku 92 let paní Zdena 
Kunstová roz. Čejková. Rodina Čejkova a Kunstova byly váže-
nými občany města. I když už bohužel nikoho z rodiny neměla, 
mohl městský úřad dát zprávu o jejím úmrtí. S úctou a tichou 
vzpomínkou se loučí sousedé a všichni, kteří ji znali.

9. září uplynul rok od úmrtí pana Františka Buriánka.  
Stále vzpomínají                                                manželka a synové.

Kulturní t ipy 
1. 9. Výstava Český ráj – známý, neznámý, galerie 
Na faře, výstava potrvá do 15. 10.

1. – 6. 10. Týden knihoven, vše v městské knihovně:
1. 10. Křest knihy básní Pavly Bartkové, 18.00

2. 10. Podzimní divadlo pro děti, 16.30, podkroví

knihovny

3. 10. Český ráj – známý a neznámý, 18.00, před-
náška s promítáním

4. 10. Kino v knihovně, 19.00, film Skleněný pokoj

5. 10. Zájezd do divadla Radka Brzobohatého, Praha

5. 10. Motocross "Batti Cup", závodiště Rachvala

1. 11. Kino v knihovně, 19.00, film Zelená kniha

15. 11. Výročí 30. let sametové revoluce - promítáme 
film České století a výstava fotek ze 17.11. 1989

23. 11. Aranžování adventních věnců, 14.00, knihovna

29. 11. Prodejní výstava adventní výzdoby (SZŠ Kopi-
dlno), výstava potrvá do 10. 12.

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

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

a na plakátovacích plochách.

Inzerce
 Koupím Jawa 50 Pionýr v jakémkoli stavu. S TP i bez TP. Pro-
sím nabídněte. Švancarán, tel. 604 292 339.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu 
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách a slepič-
ky Green Shell – typu Araukana. Stáří 14–19 týdnů, 
cena 159–209,- Kč/ks. 
Prodej se uskuteční: 12. 10.  a  9. 11.  2019 Dolní Bousov 
– 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

/dokončení ze strany 10/
Byl to dobrý člověk a pro svoji povahu všeobecně oblíben. 

Volný čas věnoval sportu. Byl funkcionářem Sportovního klubu 
dolnobousovského o jehož vysokou úroveň má největší zásluhy.

Svými nesčetnými novinářskými články se nemálo zasloužil 
o propagaci a růst Dolního Bousova.

O pohřbu jeho zazpíval místní zpěvácký spolek Stojmír 3 
smuteční sbory za řízení sbormistra Josefa Severy řídícího uči-
tele v.v..



Restaurovaný kříž v Horním Bousově Restaurovaný kříž na hřbitově ve Vlčím Poli

Opravená v brána na hřbitově ve Vlčím Poli

Probíhá revitalizace sídliště

V DPS besedovala herečka Hana Čížková s doprovodem

Přípitek na oslavu 10 let od otevření knihovny a IC
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Večer zakončila kapela hrající písně skupiny Rammstein

Bylo možné svézt se vozem s kladrubskými koňmi

Orchestr Karla Vlacha a Bohuš Matuš

Seniory potěšil Orchestr Karla Vlacha a Petra Černocká

Vystoupení kapely Kabát revival Varnsdorf

Děti pobavil mimo jiné klaun Fíla

Slavnosti měly navzdory vedru velkou návštěvnost

Živelné vystoupení Prague Queen

2. Bousovské slavnosti


